
Tisková zpráva spolku S.O.S. Karviná:

Podáváme žalobu na báňský úřad kvůli ražbám pod Starým Městem

26. 1. 2016, Karviná: Spolek S.O.S. Karviná dnes podává již druhou správní žalobu na 
báňský úřad. Proč? Důvodem je povolení průzkumných ražeb pod Starým Městem. Tam 
chce OKD v budoucnu těžit. Dodnes však nesplnilo všechny zákonné požadavky a nemá 
vykoupeny tamní nemovitosti. Přesto si těžařský kolos  pod touto lokalitou požádal o 
povolení průzkumu ložiska v 10. a 11. kře, což je právě oblast nacházející se u zástavby Starého 
Města a tamní průmyslové zóny.  

Obvodní báňský úřad i Krajský úřad tyto průzkumné ražby povolili a OKD začalo razit. Právě toto bylo 
pro mnohé občany „jasným“ důkazem, že OKD už pod Starým Městem „těží“, ačkoliv se o samotnou 
těžbu nejedná. Nebylo nám jasné, jak je možné, že OKD provádí takovéto zásahy, ačkoliv ještě nemá 
nic jistého a proces EIA (studie hodnotící vliv na životní prostředí) v době započetí ražeb ještě nebyl 
dokončen.

„Od počátku jsme se domnívali, že i přípravné a průzkumné práce jako právě ražby chodeb jsou 
součástí velkého záměru rozšíření těžby a měly by být tedy nedílnou součástí tzv. EIA – studie 
posuzující vliv této činnosti na životní prostředí. Všechny naše pokusy byly ale marné. Přesto jsme se 
rozhodli nevzdat a podat na báňský úřad správní žalobu za to, že vydal OKD povolení nezákonně,“ 
vysvětluje Monika Heisigová, představitelka hnutí S.O.S. Karviná a dlouholetá bojovnice za záchranu 
Starého Města.

„Celou kauzu jsme po právní stránce konzultovali s neziskovou organizací Frank Bold a tamní právníci 
nám doporučili podat proti rozhodnutí odvolání. Tady začala celá právní anabáze, která bohužel 
skončila dalším a dalším podle nás neodůvodněným zamítnutím. Vzhledem k tomu, že jsme 
přesvědčeni o pádnosti našich právních argumentů a nechceme OKD dovolit, aby razilo chodby u 
obydlených oblastí pod záminkou průzkumu ložiska, rozhodli jsme se případ řešit u soudu a podat 
správní žaloby,“ doplňuje Jiří Dráb, další ze členů spolku.

„Peníze na správní žaloby se nám podařilo získat od podporovatelů z řad místních firem i občanů. 
Ačkoliv mnozí mají pocit, že vzhledem k finanční situaci OKD a spekulacím o bankrotu už nemá žaloba
smysl, našlo se nakonec dost lidí, kteří nás podpořili. Nám jde totiž především o získání 
precedentního rozsudku, který se jistě bude v budoucnu hodit. Není správné, že těžaři razí chodby a 
devastují obydlené části měst, když ještě nemají nic jisté. Teď jsme bohužel svědky toho, jak se 
obyvatelé domů stávají rukojmími těžařů a mohou jen bezmocně přihlížet devastaci svého domova,“ 
dodává Zuzana Klusová, rovněž představitelka spolku S.O.S. Karviná


