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V Ostravě dne 23.4.2012

Vážení, 

dovolte mi, abych stručně reagoval na otevřený dopis, který adresovali zástupci 
občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě pod městem generálnímu řediteli 
OKD, a.s., Klausi-Dieteru Beckovi.

Dopis obsahuje řadu matoucích a nepravdivých informací. Nechci se vyjadřovat 
k obecným otázkám týkajícím se přínosu OKD a těžby černého uhlí pro region nebo 
minulosti. Musím se ale ohradit proti několika nekorektním tvrzením, které dopis 
obsahuje.

Tvrdíte, že ačkoliv se společnost OKD navenek ohání transparentností a korektností, 
reálně postupuje jinak. Není to pravda. Firma postupuje striktně podle platné legislativy 
a se všemi osobami i institucemi, které by byly případnou těžbou ovlivněny, otevřeně 
jedná. 
Své plány netají, naopak s nimi kontinuálně seznamuje veřejnost. Veřejné setkání 
s občany Karviné, které proběhlo před třemi týdny a kde mohli obyvatelé klást 
zástupcům OKD své dotazy, je toho jasným příkladem. 
To, že OKD otevřeně komunikuje, dokládá i fakt, že byly k projektu vytvořeny speciální 
internetové stránky (www.karvina-staremesto.cz), kde mohou zájemci získat relevantní 
informace o aktuální situaci, plánech firmy a přehledný návod, jak postupovat v případě 
řešení střetů zájmů. V současnosti firma připravuje leták s přehlednými informacemi 
pro obyvatele, kteří nemají přístup k internetu. Jeho vydání se plánuje v nejbližších 
týdnech.

Firma o svých záměrech zároveň otevřeně jedná se zástupci statutárního města 
Karviná, Hospodářskou komorou, dalšími partnery i firmami z průmyslové zóny Karviná 
Nové Pole a snaží se najít řešení přijatelné pro obě strany, které by vedlo k udržení 
cenných pracovních míst v těchto provozech.

Tvrdíte, že společnost OKD nezveřejnila bližší informace o rozsahu území, které by 
bylo případnou těžbou ovlivněno. Není to pravda. Na výše zmiňovaném veřejném 
setkání si občané mohli prohlédnout poklesové mapy jasně popisující rozlohu 
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ovlivněného území a míru vlivů případného dobývání. Veškeré informace jsou navíc 
přístupné na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, kam zaslala 
společnost OKD 14. března letošního roku dokumentaci o oznámení záměru v rámci 
zjišťovacího řízení o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA, do roku 
2035.

Popisujete údajné pochybné praktiky a nátlak, který údajně vyvíjí zaměstnanci OKD na 
obyvatele Starého Města u Karviné, a nutí je tím k výkupům pozemků a domů. Není to 
pravda. Zástupci OKD individuálně a otevřeně jednají se všemi majiteli nemovitostí, 
jichž by se mohlo dotknout plánované dobývání v této lokalitě a kteří společnost sami 
oslovili se zájmem řešit své střety zájmů. V tomto ohledu společnost OKD postupuje 
striktně podle platné legislativy a uvědomuje si, že proto, aby mohla realizovat své 
plány v lokalitě, je nutné se dohodnout se všemi zainteresovanými stranami. Proto se 
při řešení této citlivé problematiky snaží nalézt řešení přijatelné pro všechny 
zúčastněné strany.

Ing. Radim Tabášek
ředitel pro HR a rozvoj revíru, OKD, a.s.
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