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       V Karviné, dne 23. dubna 2012

Vážený pane Tabášku,

                           k Vaší reakci na otevřený dopis adresovaný generálnímu řediteli OKD, v níž nám vytýkáte 
uvedení řady matoucích a nepravdivých informací, se musíme vyjádřit:

     My, občané Starého Města a členové občanského sdružení „Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, 
o.s." nepovažujeme Vaši současnou činnost, tedy likvidaci obytné zástavby ve Starém Městě tzv. "v předstihu", za 
korektní postup. Toto je pro nás v současné době zcela zásadní. Doposud není o ničem rozhodnuto a Vaše 
společnost přesto už nyní likviduje obytnou zástavbu města, která je dle platného územního plánu města územím 
(plochou) pro individuální bydlení. Odvoláváte se na to, že to ne Vy, ale občané sami to tak chtějí, Vy jim pouze 
"pomáháte řešit jejich střety zájmů". Celou situaci jste však samozřejmě vyvolali Vy zveřejněním svého záměru o 
rozšíření těžby pod Karvinou. Do té doby žádný z vlastníků nemovitostí žádnou potřebu řešit "své střety zájmů" 
pochopitelně neměl. Toto celé je důsledkem Vašeho způsobu uzavírání definitivních dohod o řešení střetu zájmů 
s občany, ikdyž Váš záměr schválený není a o ničem ještě není rozhodnuto.  Jak jsme již uvedli,  za korektní 
postup  bychom  považovali  uzavírání  smluv  o  smlouvách  budoucích.  V platnost  by  pak  smlouvy  vstoupily 
v případě kladného rozhodnutí o těžbě.

To, co jste mohli v rámci korektnosti učinit v předstihu, aby již nedocházelo v lokalitě k výstavbě nových rodinných 
domků, učiněno nebylo. Například:

- požádat o stavební uzávěru

- požádat o změnu podmínek ochrany ložiska.

Za korektní a transparentní jednání rovněž nelze považovat to, že jste v červnu 2010 podepsali závaznou dohodu 
s městem Karviná, ve které se mimo jiné zavazujete k nepřekročení pravého břehu řeky Olše, ale už za rok, 
v červnu 2011, podáváte připomínky ke konceptu nového územního plánu města ve smyslu, že by plánovaná 
těžba fatálním způsobem postihla území na pravém břehu řeky Olše.

Jednou  z podmínek,  které  vedení  města  vzneslo  vůči  OKD,  bylo  poskytnutí  jasné  záruky 
nedotknutelnosti  investic v průmyslové zóně Nové Pole.  I  přes tuto zásadní podmínku vyjednáváte s tamními 
firmami a přesvědčujete je o nutnosti přemístění do jiné lokality, přestože se firmy relokovat nechtějí. Máte pocit, 
že toto je korektní jednání?

                              Zdůrazňujete, že postupujete striktně podle platné legislativy. Naznačujete snad, že bychom si 
tohoto Vašeho postupu měli vážit? My považujeme za zcela elementární a samozřejmé, že bude postupováno 
pouze dle platné legislativy!

O otevřeném jednání se všemi stranami také můžeme diskutovat. Měli jste nespočet příležitostí 
vystoupit na některém zasedání zastupitelstva města a otevřeně a transparentně ( abychom použili Váš slovník ) 
celé zastupitelstvo veřejně informovat o svých záměrech. Místo toho jednáte za zavřenými dveřmi pouze s radou 
města.



Netvrdíme,  že  jste  nezveřejnili  bližší  informace  o  rozsahu  území,  které  by  bylo  případnou 
těžbou  ovlivněno.  Uvádíme,  že  v počátečním  období po  zveřejnění  záměru  nebyly  předloženy  občanům 
podrobnosti  o  rozsahu území,  které by  bylo ovlivněno.   První  informativní  schůzka s občany  v dané lokalitě 
proběhla 3.11.2011, zde jsme se od Vás tyto pro nás zcela zásadní  informace nedozvěděli.

Vzhledem k tomu, že se nám nedostalo odpovědi na hlavní otázky, které jsme Vám v dopise kladli, opakujeme 
naše požadavky:

Za prvé Vás vyzýváme, aby byl bezodkladně pozastaven současný způsob uzavírání definitivních dohod o řešení 
střetu  zájmů a z  této  skutečnosti  vyplývající  výkupy  pozemků na  území  města  a likvidace obytné  zástavby 
Starého Města do doby, než bude o Vašem záměru definitivně a kladně rozhodnuto. Do té doby Vás žádáme, 
abyste veškeré dohody s občany, tj. dohody o střetu zájmů uzavírali  jako předběžné, jejichž platnost by byla 
podmíněna definitivním a kladným rozhodnutím o realizaci Vašeho záměru. 

Rovněž očekáváme, že transparentně a z vlastní iniciativy veřejnosti předložíte stanovisko objasňující, co hodláte 
učinit s nemovitostmi na území Starého Města, které jste již vykoupili, v případě, že Váš záměr o rozšíření těžby 
ve Vámi předloženém rozsahu bude zamítnut. Pro nás je jediný přijatelný záměr ten, že tyto nemovitosti budou 
veřejně a transparentně zpětně prodány zájemcům o bydlení ve Starém Městě, v souladu s regulativy využití 
tohoto území dle územního plánu města.

Za druhé požadujeme, abyste namísto dosavadní maximální varianty Vašeho záměru rozšíření 
těžby  na  území  města  Karviné  předložili  variantu  jinou,  minimální  (útlumovou),  v  souladu  s  "Územní  studií 
specifické oblasti SOB 4 KARVINSKO", která nepředpokládá rozšíření těžby na nová, doposud nezničená území 
města Karviné a garantuje nedotknutelnost území na pravém břehu řeky Olše z hlediska vlivů těžby na zemský 
povrch. 

Tato  I.  varianta  -  útlumová (minimální)  je  v  souladu se Státní  energetickou koncepcí  České republiky,  která 
předpokládá pokles těžby uhlí v ČR do roku 2030 pod 3 mil. tun ročně a plně odpovídá skutečným potřebám naší 
země. Přestaňte drancovat nerostné bohatství naší země! Vaše společnost více než polovinu vytěženého uhlí 
vyváží mimo ČR, činíte tak nikoli pro blaho a rozkvět naší země, ale pro dosažení svých maximálních zisků, bez 
ohledu  na  budoucí  generace.  Očekáváme,  že  odpověď  Vašeho  pana  generálního  ředitele  bude  konkrétní, 
vstřícná a hlavně - pro občany našeho města přijatelná.

Za občanské sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.
Lešetínská 220/21
733 01  Karviná Staré Město

Členové výboru 
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       Heisigová Monika Kubátko František Škulavíková Silvia




