
Tisková zpráva občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí  

pod městem, o.s. 

“Problémy OKD nejsou důvod, proč bychom měli trpět zaplevelené 
pozemky a nájezdy zlodějů na vykoupené domy” zlobí se obyvatelé 
karvinského Starého Města 
 
24.7.2012, Karviná: Zaplevelené neudržované pozemky, zvýšená kriminalita a 

nebezpečné rozebírání vykoupených domů – právě to nyní trápí obyvatele 

karvinského Starého Města, kteří se rozhodli zůstat ve svých domovech a nepodlehnout tlaku těžařů. 

OKD se sice nyní zmítá v hluboké finanční krizi, ještě před rokem však utrácelo sta miliony za výkupy 

domů, které mají být nyní postupně zdemolovány. 

Mluvčí OKD Vladislav Sobol nedávno do médií prohlásil1: "I přes škrty kvůli krizi splní OKD všechny své 

závazky i ohledně demolic či kosení pozemků.“ Obyvatelé Starého Města ale tvrdí opak. „OKD za celý 

letošní rok posekalo své pozemky ve Starém Městě pouze jednou, a to 18. července 2013. Každý 

majitel rodinného domku přitom ví, jak vypadá půl roku neposečená tráva. Po kosení navíc pracovníci, 

které si OKD na práci najalo, nechali haldy trávy ležet na pozemcích. Radost nás sousedů z toho, že 

OKD konečně pozemky posekalo, vystřídalo znechucení nad zápachem tlející trávy,“ popisuje 

obyvatelka Starého Města, Silvie Škulavíková.. 

Dalším problémem jsou opuštěné domy, které již OKD tzv. vykoupilo a hodlá je zdemolovat. Než se 
však vyřídí veškeré náležitosti, domy lákají nejrůznější sběrače kovů a lidi bez domova, kteří pak 
stavby neoprávněně rozebírají. „OKD domy dostatečně nezabezpečuje proti vniknutí cizích osob a 
původní majitelé, kterým ale domy do provedení demolice fakticky stále patří, se už o stav svých 
bývalých domovů nezajímají2,“ doplňuje Monika Heisigová, členka občanského sdružení bojujícího 
proti rozšiřování těžby pod Karvinou. 
 
„Když jsme se před rokem sešli s tehdejším ředitelem OKD Beckem, a ptali se, proč utrácejí stamiliony 

za výkupy a domy hodlají demolovat, když ještě není nic jisté, pan Beck odpověděl, že se jedná o jejich 

podnikatelské riziko. To se jim bohužel nyní vymstilo. Lidé ve Starém Městě by ale na chyby OKD 

doplácet neměli,“ tvrdí Zuzana Klusová, členka o.s. Na situaci již členové sdružení bojujícího proti další 

těžbě pod městem několikrát upozorňovali také karvinský magistrát, zatím bez valné odezvy.  

„9.7.2013 jsme podávali stížnost na magistrát na nepokosené pozemky. 
6.3.2013 a 15.7.2013 jsme podávali podnět na prošetření neoprávněného rozebírání staveb ( ul. 
Bohumínská, ul. Myslivecká). 
 Naše OS upozorňovalo na neoprávněné rozebírání staveb také nadubnovém zasedání zastupitelstva a 
na červnovém zasedání na nepokosené pozemky a žádalo Magistrát o pomoc při řešení těchto 
problémů, které ztrpčují život občanům, kteří se přezevšechno rozhodli ve Starém Městě zůstat,“ 
popisuje zatím marné pokusy o zlepšení pohody bydlení v lokalitě člen sdružení Jiří Dráb. 
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1
http://ostrava.idnes.cz/okd-a-planovane-rozsireni-tezby-v-karvine-fgn-/ostrava-

zpravy.aspx?c=A130711_1950187_ostrava-zpravy_mav 

2
Např. ul. Myslivecká dům čp. 276 - majitelé se již odstěhovali a předali nemovitosti firmě OKD. Ta 

nezabezpečuje dům proti neoprávněnému vniknutí cizích osob ani proti  rozebírání neoprávněnými 
subjekty. 
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