Spolek S.O.S. Karviná: „Nutit OKD k výkupům je zcestné. Chceme prosadit osadní výbor a Staré
Město oživit.“
Touto tiskovou zprávou reagujeme na článek Lidé chtějí OKD „vnutit“ své domy uveřejněný dne 26.
listopadu v Karvinském deníku.
Nijak nezastíráme, že ve Starém Městě existuje stále určitá skupina lidí, kteří chtěli OKD odprodat své
nemovitosti, ale z různých důvodů se jim prodej nepodařilo včas uskutečnit a jsou současnou situací
zklamaní. Někteří neměli vyřešeny majetkoprávní záležitosti v rodině, jiní čekali, zda OKD nenabídne
více peněz, jiní prostě jen nebyli rozhodnuti, zda svůj domov prodat nebo ne. Ať tak či onak, nikdo
teď nemůže nutit OKD, aby jejich domy vykoupilo, když vše nasvědčuje tomu, že těžba pod Starým
Městem nakonec neproběhne. Přesvědčovat místní občany o opaku je nezodpovědné a nesprávné.
Dřívější opakované pokusy Šárky Palermové dotlačit za pomoci médií OKD k odkoupení její
nemovitosti jsou pochopitelné. Její nedávná zoufalá hrozba, že bude vymáhat výkup soudní cestou, je
ale podle našeho názoru zcestná a kontraproduktivní. Pokud by měli Staroměšťané OKD žalovat, pak
jedině v souvislosti se vzniklou psychickou újmou a škodou vzniklou znehodnocením nemovitostí.
Domníváme se, že je ale na čase se dívat do budoucnosti a přestat jen neustále čekat na to, co řekne
nebo udělá OKD. Jednoduše žít dál a Staré Město rozvíjet bez ohledu na záměry těžařů.
Spolek S.O.S. Karviná momentálně bojuje za zřízení místního osadního výboru, který by občanům
Starého Města umožnil více ovlivňovat dění v této městské časti a opět sem vrátit naději a život. Na
podporu tohoto záměru jsme vytvořili petici, kterou podepsalo více než 60 občanů této městské
části. Doufáme, že aktivity paní Palermové nezhatí tyto snahy nás, místních občanů, o obnovu těžbou
ohrožené lokality. Přestože byla část domů zdemolována, Staré Město má stále velký potenciál pro
další rozvoj, vykoupené pozemky například mohou být znovu prodány zájemcům o bydlení v této
klidné příměstské lokalitě. Proč tedy nutit OKD k dalším nesmyslným výkupům a demolicím, pokud o
záměru ještě není zdaleka rozhodnuto a vzhledem k finanční situaci těžařského kolosu nebudou na
další těžbu peníze? OKD nemělo a nemá povinnost domy vykoupit, pokud nechce nebo nemůže
dotáhnout záměr rozšíření těžby do konce. Na toto jsme ostatně upozorňovali od vzniku našeho
spolku před třemi lety. Chybou ze strany těžařů i vedení města byla především předčasná neuvážená
vlna výkupů, která vedla k devastaci této krásné městské části a šíření mylného dojmu, že je o těžbě
již rozhodnuto, přestože nebyla splněna jediná z podmínek.
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