
Zasedání zastupitelstva města Karviná dne 12. března 2013 

 

Vážení zastupitelé, vážení hosté, 

 

Na minulém zasedání zastupitelstva jsem přednesla několik dotazů týkajících se 

problematiky hornické činnosti a plnění podmínek MŽP k dokumentacím EIA. 

Odpovědi nám písemně poskytl Odbor rozvoje magistrátu. Některé dotazy byly zodpovězeny 

pouze částečně, některé však vůbec. Žádám proto o jejich dodatečné zodpovězení. Pokud 

bude pan náměstek Závacký souhlasit, můžeme se společně sejít a prodiskutovat to. 

 

V krátkosti bych vás seznámila s odpověďmi, které jsme obdrželi: 

K dotazu Jakým způsobem a jak často město Karviná předává občanům informace, tak jak je 

to stanoveno podmínkami MŽP? 

Zde jsme se dozvěděli, že o seizmických jevech jsou informace dostupné od září 2012 na 

webu města a vyhodnocení plnění podmínek EIA bude také zveřejněno na webu. Jsme rádi, 

že se nám podařilo toto prosadit. Tyto informace však mělo město zveřejňovat pravidelně již 

od roku 2011, kdy byly zpracovány dokumentace EIA na období 2011 – 2016 a 2020, a ne 

až v okamžiku, kdy na nedostatky začalo upozorňovat OS. 

 

K dotazu Jak často jednotlivé doly poskytují městu Karviná informace o plnění podmínek a 

jakým způsobem a zda vůbec ověřuje vedení města nebo městem pověřená osoba 

správnost poskytnutých informací ? 

Zde jsme se dozvěděli, že jednotlivé doly zasílají vyhodnocování podmínek 1 x ročně. SMK 

ověřuje plnění podmínek EIA pomocí zaměstnanců oddělení strategií a plánování Odboru 

rozvoje. Z odpovědi se však nedovíme, jak konkrétně zaměstnanci ověřují správnost 

informací.   

 

K dotazu Uvažuje město o zřízení komise pro hornictví? Pokud neuvažuje tak proč? 

Zde jsme se dozvěděli, že město neuvažuje o zřízení komise. Důvod je však patrně tajný, 

protože odpověď na druhou část otázky jsme neobdrželi. Zde bych  chtěla opět zdůraznit, že 

otázka hornické činnosti v našem městě je opravdu velice odborná a pro nás všechny velmi 

důležitá. Zcela jistě by bylo ku prospěchu, kdyby se otázkou hornické činnosti zabývala také 

komise nebo výbor. 

 

 Myslím, že otázky byly formulovány jasně a jednoduše, tak, aby se na ně dalo dobře 

odpovídat. I přesto jsme se však nedozvěděli vše, na co jsme se ptali. Snad pan náměstek 

Závacký bude souhlasit se schůzkou a podaří se nám získat zbytek odpovědí. 

 

Zůstala bych ještě u tématu plnění podmínek. 

Měli jsme možnost prostudovat Hodnocení plnění podmínek uložených statutárním městem 

Karviná za rok 2011 a za rok 2012. U všech podmínek je uvedeno, že jsou splněny, nebo že 

se plní průběžně. Přitom skutečnost je zcela jiná. Např. u údržby komunikací se nedá 

hovořit, že by byla podmínka průběžně plněna. I zde na zasedání zastupitelstva 4.12.2012 

pan Gajdacz upozorňoval na to, že údržba komunikací je naprosto nevyhovující a o nápravě 

by se mělo jednat s OKD. Mohla bych tady pokračovat s výčtem jiných podmínek, které se 

neplní.  

Mělo by být v zájmu nás všech občanů Karviné, aby bylo plnění podmínek, které stanovilo 

MŽP a MMK řádně kontrolováno. Současný stav je takový, že jsou podmínky stanoveny a 



tím to končí. Dál se o jejich plnění či neplnění nikdo moc nezajímá. Jednou ročně se 

vypracuje nějaký elaborát, do kterého se uvede, že se vše plní a je zase na rok pokoj.  Naše 

OS se s tímto však nespokojí. Aktivně se účastníme řízení o povolení hornické činnosti, kde 

upozorňujeme na neplnění podmínek EIA. Např. před nedávnem jsme podali odvolání proti 

rozhodnutí OBU k hornické činnosti na Dole Darkov, kde upozorňujeme na neplnění 

podmínky č. 30.  

  

Další velmi důležitou podmínkou, u které bychom se chtěli zasadit o její plnění, je podmínka 
dle Dohody č. 1/2010 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná. 
V bodě  č. III. odst. 2 včetně přílohy č. 2 této smlouvy, se garantuje, že OKD, a.s. není 
oprávněno provádět těžbu v rozporu s touto dohodou, zejména její přílohou číslo 2. Jelikož 
se již nějakou dobu setkáváme na území Starého Města se seizmickými vlivy a dochází 
k poškozování nemovitostí, požadujeme, aby statutární město Karviná zajistilo u OKD, a.s. 
následující: 
Hornická činnost OKD, a.s., prováděná a ovlivňující katastrální území města Karviné v 
časovém období od 1.1.2011 na základě výše uvedené smlouvy č. 1/2010 je specifikována a 
limitována mapovými podklady, vymezující nejzazší izolinie poklesů, skupin stavenišť se 
součtem vlivů;  tyto mapové podklady jsou přílohou číslo 2 této dohody a její nedílnou 
součástí. Tyto předpokládané nejzazší izolinie výhledových poklesů v časovém horizontu do 
roku 2020 (Důl Karviná do roku 2016, Důl Darkov a Důl ČSM do roku 2020) zasahují v kat. 
území Staré Město u Karviné až na pravobřežní území řeky Olše, a to poklesy přibližně 40 
cm (v místě pravobřežní hráze řeky Olše). V dalších městských částech a katastrálních 
územích města je situace obdobná - i zde se předpokládané izolinie poklesů projevují i na 
pravobřežním území řeky Olše.  
Aby bylo zajištěno průběžné plnění dohodnutých podmínek Dohody č. 1/2010, zejména 
nepřekročení maximálních povolených poklesů území dle přílohy č. 2 této dohody a zajištěna 

ochrana majetku - nemovitostí ve vlastnictví fyzických a právnických osob v územích 
ovlivněných předpokládanou hornickou činností požadujeme, aby bylo bez zbytečných 
průtahů započato s monitorováním důsledků hornické činnosti OKD, a.s., a to provádění 
pravidelného periodického měření skutečných poklesů terénu a jeho průběžné 
porovnávání s předpokládanými poklesy dle přílohy č. 2 Dohody č. 1/2010. Požadujeme, 
aby měření poklesů terénu bylo prováděno v několika nivelačních trasách: nivelační 
trase č. 1, kterou tvoří pravobřežní hráz řeky Olše na území města Karviné soustavou 
nivelačních bodů, které budou umístěny ve vzdálenostech do 100 m od sebe (podle 
rozsahu plánovaných nebo skutečných poklesů); přednostně a urychleně na kat. území 
Staré Město u Karviné. Na území městské části Karviná - Staré Město dále v nivelační 
trase č. 2, vymezené ulicí Lešetínská a ul. U Řeky, nivelační trase č. 3, vymezené ul. Za 
Vsí a náměstím O. Foltýna a nivelační trase č. 4, vymezené ul. Bohumínská. Měření 
bude prováděno v pravidelných intervalech nejméně 4 x do roka a bude prováděno 
nezávislou měřičskou firmou, nezávislou na OKD a. s. Výsledky těchto měření budou 
pravidelně předávány našemu občanskému sdružení a zveřejňovány na webových 
stránkách města. 
 
Děkuji všem za pozornost a věřím, že se zodpovědné osoby budou našim požadavkem 
zabývat. Žádám o písemné vyjádření k našemu požadavku. 
 


