OKD chce těžit pod Starým Městem i bez výkupů
Karviná, 13.3.2017: Společnost OKD si v únoru požádala o povolení připravovat další těžbu pod
karvinským Starým Městem. Vykupování domů a jednání s místními se ale chtějí vyhnout. Ačkoliv
je těžba plánovaná prozatím jen v okrajové části městské čtvrti, i tak s sebou přinese poklesy
terénu a riziko otřesů. Místní pak budou muset za případné vzniklé škody žádat kompenzace a
doufat, že jejich práva neohrozí ani vleklá finanční krize těžařského giganta a nejasné vyhlídky.
Proti tomu se brání spolek S.O.S. Karviná. „OKD bohužel začíná uskutečňovat klasickou salámovou
metodu, kdy si žádá o povolení hornické činnosti postupně a jen tam, kde se to nejvíce vyplatí. Tento
postup má pro těžaře několik výhod. Není třeba uzavírat dohody se všemi vlastníky nemovitostí a
může začít těžit jen sloje, které jsou rentabilní. Tím ale těžaři de fakto drancují uhelné zásoby, tzv.
výběrová těžba je navíc zakázána zákonem,“ uvádí Jiří Dráb.
Záměr už svým souhlasem podpořilo vedení Města, přestože není v souladu s platným Územním
plánem, kde se s těžbou pod Starým Městem nepočítá. „Ve Starém Městě zbývá stále více než 100
nemovitostí. Od 16. února přitom visí na úřední desce Obvodního báňského úřadu v Ostravě žádost
OKD o povolení přípravné ražby pro těžbu 3 porubů v Karviné-Starém Městě v 10. kře 24. sloji. V této
lokalitě má přitom OKD už od roku 2014 povoleno razit přípravné ražby v 16. a 17. sloji. Tyto ražby se
ale neprovádějí, nechápeme tedy proč povolovat další ražby chodeb. Celé to jen ještě více stresuje
místní občany, a poškozuje to nejen jejich kvalitu života v lokalitě, ale také hodnotu jejich domů,“
vysvětluje Monika Heisigová ze spolku S.O.S. Karviná, který proti těžbě v další obydlené části města již
několik let bojuje.
Veřejnost se může vyjádřit proti záměru do 20. března 2017. Jelikož se jedná o dost složitou
problematiku, připravilo sdružení pro občany vzor připomínek a chce, aby se proti další přípravě
těžby vyslovilo co nejvíce místních.
„OKD se zmítá v existenčních problémech a nikdo neví, jak dlouho bude ještě fungovat. Nenechme si
zbytečně zničit jedinečnou okrajovou část Karviné, kde jsou krásná místa pro bydlení, rekreaci i
zahrádkáře. Pokud s těžbou pod Starým Městem nesouhlasíte, pošlete prosím své nesouhlasné
stanovisko na OBÚ v Ostravě“, vyzývá Zuzana Klusová, členka spolku S.O.S. Karviná.

