Tisková zpráva občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod
městem

„OKD lidem nezkontrolovalo těžbou ohrožené domy!
Neplnilo stanovené podmínky. Jakto, že jsme na to museli
zastupitele upozornit až my?“ ptají se odpůrci těžby
13. 3. 2013, Karviná: Členové občanského sdružení, které bojuje proti další
těžbě pod Karvinou, dosáhli dalšího vítězství v boji s těžařským gigantem. Karvinský náměstek
Dalibor Závacký na březnovém zasedání zastupitelstva potvrdil, že OKD v následujících měsících
začne ve spolupráci s městem informovat občany a postupně prohlížet domy ohrožené těžbou v
Ráji, Darkově a Fryštátě. Odpůrci těžby v lednu na problém upozornili karvinské zastupitele, úřady i
samotné OKD. Zjistili, že těžaři neplní jednu z podmínek, ke které se zavázali v roce 2011, aby
dostal Důl Darkov povolení pokračovat v těžbě. Jde právě o povinnost odborně zkontrolovat stav
všech domů1, které leží v oblasti ovlivněné těžbou.
„Považujeme to za další malé, ale důležité vítězství. Je to důkaz, že máme šanci spoustu věcí změnit
a,jak se říká, šlapat OKD na paty. Toto opatření mělo pomoci lidem v situaci, kdy by jejich domovy
těžba poškodila a chtěli by po OKD žádat peníze. Dokázat rozsah případných důlních škod totiž není
jednoduché a soudy se často vlečou i několik let,“ vysvětluje Monika Heisigová, aktivní členka
sdružení.
Na konci ledna se odpůrci těžby zúčastnili řízení, ve kterém se rozhodovalo o povolení další těžby na
Dole Darkov. Darkovští horníci momentálně kopou v oblasti pod karvinským golfovým hřištěm a
„Darkovským mořem“. „Při procházení podkladů jsme si všimli podmínky č. 30. Ta šachtě přikazuje od
roku 2011 prohlédnout a zdokumentovat stav všech domů v oblasti, které těžba ovlivní.A to se dosud
neděje. Lidé pak mají problém dokázat rozsah důlních škod,“ popisuje Jiří Dráb, člen občanského
sdružení proti těžbě. Zástupci OKD ale namítali, že o žádné takové podmínce se v jejich dokumentech
nic nepíše, a pokračování těžby bylo tedy bez dalšího prověření schváleno.
„Jelikož jsme si byli naším tvrzením jistí a nechtěli jsme se nechat šachtou jen tak odbýt, hned jsme se
proti rozhodnutí odvolali. Z Ministerstva životního prostředí nám vzápětí potvrdili, že podmínka platí
a šachta by domy odborně prohlédnout měla,“ shrnuje Monika Heisigová, která má dům v těžbou
ohroženém Starém Městě a bojuje proti záměru OKD tuto městskou část poddolovat a zatopit.
Co se týče vedení města, problému se zhostil náměstek Dalibor Závacký. Ten na březnovém
zastupitelstvu oznámil, že město se se šachtou dohodlo na nápravě a společně zašlou v nejbližších
dnech občanům, jejichž domy by měly být v souvislosti s kauzou prohlédnuty, informativní letáčky.
„Nelíbí se nám, že vedení města samo nedohlíží na to, zda a jak OKD plní své závazky vůči městu a
lidem. Je to jejich povinnost. Na řadu pro občany důležitých věcí jsme upozornili až my díky hodinám
stráveným pročítáním dokumentů a setkáváním se s úředníky a odborníky na důlní činnost,“ vytýká
zastupitelům Zuzana Klusová, členka občanského sdružení
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