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Zastupitelstvo přes nesouhlas občanů posvětilo stavební 

uzávěru ve Starém Městě  

Karvinští zastupitelé na čtvrtečním zasedání odhlasovali pokyny pro zpracování návrhu 

nového Územního plánu Karviné. Udělali tak první krok k uvalení stavební uzávěry ve 

Starém Městě. Vedení města tak vyšlo vstříc požadavku společnosti OKD, která chce v této 

městské části těžit, dosud však nesplnila ani jednu ze státem stanovených podmínek pro 

povolení těžby. 

Těžaři už kvůli tíživé finanční situaci více než dva roky nevykoupili jediný dům a není 

zdaleka dokončena ani dokumentace EIA. Tu v poslední době zkomplikovala společnost 

Mölnlycke Health Care Klinipro, sídlící na průmyslové zóně, která k předloženému záměru 

zpracovala více než dvě desítky závažných připomínek a koupila ve Starém Městě dokonce 

další nemovitosti. Je tedy otázkou, zda je rozšíření těžby v blízké budoucnosti vůbec reálné. 

A právě to se nelíbí obyvatelům Starého Města, sdružení Karviňáci proti těžbě ani některým 

zastupitelům. „OKD je ve velmi vážné finanční situaci, kdy utlumuje těžbu a propouští 

zaměstnance. Nechápu, proč by měli být lidé ve Starém Městě krom všech útrap, které už 

kvůli těžbě zažili, ještě navíc omezeni v nakládání se svými nemovitostmi. Stavební uzávěra 

zabrání lidem upravovat a dále zvelebovat své domovy a zahrádky, tím se nemovitosti 

znehodnotí. Město hraje do karet OKD a neváhá znovu bezdůvodně poškodit vlastní občany.“ 

vysvětluje nesouhlas členka sdružení Karviňáci proti těžbě Monika Heisigová. 

Zastupitel za KDU-ČSL Ondřej Brdíčko navrhnul, aby se pasáže týkající se těžby z návrhu 

vyškrtly, jelikož je vzhledem k situaci v OKD potřeba postoj města přehodnotit. Vedoucí 

odboru rozvoje paní Šrámková upozornila, že by se tím návrh vrátil zpět do veřejného 

projednání, což zřejmě na rozdíl od přítomných občanů Starého Města nepovažuje vedení 

města za žádoucí, a zastupitelé následně návrh odhlasovali. 

Vedení města se navíc při zpracování pokynů pro návrh Územního plánu údajně řídilo 

doporučením ministerstva průmyslu a obchodu ČR z roku 2011, kde se doporučuje vyhovět 

požadavku OKD. „Situace s těžbou se za tři roky zcela obrátila, změnila se také vláda, město 

by nemělo tak závažná rozhodnutí řešit na základě více než tři roky starých informací. 

Každopádně se proti tomuto kroku postavíme,“ doplňuje Jiří Dráb, rovněž člen sdružení 

Karviňáci proti těžbě a majitel zahrádky ve Starém Městě. 
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