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Otevřený dopis občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem
adresovaný generálnímu řediteli OKD, a.s.

Vážený pane generální řediteli,
obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu.
Koncem října 2011 společnost OKD veřejnosti oznámila svůj záměr rozšířit těžbu uhlí
pod Karvinou. Konkrétně se do Vašeho hledáčku dostaly hustě osídlené lokality Staré Město, Ráj
a Darkov. Jednání představitelů OKD s vedením města Karviná však probíhala v tichosti již řadu
týdnů předtím. Radnice sice v tiskové zprávě z 31. 10. 2011 vaše maximalistické plány dramaticky
odmítla, ale jedním dechem označila za "jedinou přijatelnou možnost" těžbu pod Starým Městem.
Ještě v roce 2010 však hovořila o naprosté nedotknutelnosti pravého břehu Olše a o tom, že se
město začíná profilovat jako moderní lázeňské a univerzitní centrum a alespoň v rámci kraje
přestalo mít nálepku „černé“ nebo „havířské“.
Vedení města Vám údajně stanovilo několik jasných podmínek. Těmito podmínkami mělo být
transparentní a rovné jednání s obyvateli Starého Města i firmami působícími v dané lokalitě,
vypořádání se se všemi vlastníky nemovitostí v katastrálním území Staré město u Karviné, kteří by
byli případnou těžbou dotčeni, a poskytnutí jasné záruky ochrany investic a pracovních míst
v průmyslové zóně Nové Pole. Dosud však nebylo řečeno, jak konkrétně mají být tyto podmínky
naplněny a jak bude město dohlížet na jejich dodržení. V médiích i před veřejností se oháníte
transparentností a korektností, ve skutečnosti však důsledně jednáte s každým za zavřenými dveřmi,
podmiňujete dohody mlčenlivostí, chystáte se na občany Starého Města vyvíjet nátlak demolicemi
vykoupených domů a místo se zastupitelstvem jednáte o osudu Karviné na tajných schůzkách
s vedením města.
Bližší podrobnosti o rozsahu území, které by rozšířením těžby bylo ovlivněno, ani o dopadu
případné těžby na zástavbu v dané lokalitě nebyly v počátečním období po zveřejnění záměru
občanům našeho města předloženy. Již pouhým vyřčením onoho záměru jste však dosáhli svého cíle
– vyvolat nejistotu a strach, obavy z budoucnosti, pochybnosti, zda má smysl zde ještě něco
budovat či zda bude naše město za pár desítek let vůbec existovat. A pokud nebude vymazáno
z mapy České republiky, jaké bude? Bude to Karviná, jakou ji známe z posledních desítek let? Sice
orubanou, znetvořenou, ale nakonec s existencí nejbližších příměstských území alespoň částečně
přijatelnou pro život, nebo to bude jen malý ostrůvek obydleného území, ze kterého se jeho zbylí
obyvatelé (již jen horníci, horničtí důchodci a nepřizpůsobiví občané) budou dívat z oken
popraskaných domů na okolní nedohledné haldové pláně a zatopené území, které kdysi bývalo
městem Karviná? Život zde se stane vězením, protože nejbližší opravdová příroda bude kilometry
daleko. Ne ta Vaše umělá, rekultivovaná, neopravdová, na které se nedá žít.
Stačí vyjet pár kilometrů z města na území městských částí Karviná – Doly, Darkov, Louky,
podívat se na území staré Orlové, Lazů, do sousední Doubravy, pokochat se "krásami" zatopeného
Špluchova. Všechna tato území mají jedno společné. Jsou ohyzdné, zničené a naprosto nevhodné k
životu lidí. To vše je důsledek Vámi opěvované a jako jediné možné varianty dalšího života Karviné
proklamované – těžby uhlí. Tento záměr si dovolujete nazývat udržitelným rozvojem města?

Po desetiletích důlní činnosti dnes sklízíme Vaši úrodu, Váš přínos regionu.
Ano, Karviná vyniká. Vyniká nezaměstnaností, kriminalitou, odlivem mladých lidí, jedním
z nejhorších životních prostředí ve střední Evropě či vysokým výskytem rakovinových onemocnění.
Měli jste spoustu času ukázat, co znamená těžba uhlí pro Karvinou. Ne rozvoj, ale úpadek.
A nyní po tom, co se kvalita života v Karviné začala pomalu zlepšovat rozvojem lázeňství,
vysokého školství a zpracovatelského průmyslu, chcete v honbě za miliardovými zisky ruku v ruce
s vedením našeho města začít znovu postupnou devastaci dalších ještě nezničených částí města,
osudů lidí a slibně se rozvíjejících podniků.
V průmyslové zóně Nové Pole již nyní pracuje přes 1 900 lidí, přičemž společnosti Lift
Components a Mölnlycke Health Care Klinipro se letos chystaly výrobu rozšířit a začít s výstavbou
dalších částí prosperujících závodů. Navíc na Novém Poli přibude nový investor, korejský GS
Caltex zabývající se výrobou plastových dílů, který má zaměstnat dalších 70 lidí. Naopak
společnost OKD už loni snížila počet zaměstnanců o téměř 200 lidí, a to v souvislosti se zaváděním
nové progresivní techniky, od které se očekává postupné snižování zaměstnanosti, nemluvě o tom,
že na šachtách pracuje stále více cizích státních příslušníků z Polska, Slovenska apod. O tomto
trendu mlčíte, ačkoliv se neustále oháníte argumentem zaměstnanosti. Jak městu a lidem zde žijícím
vykompenzujete tyto ztráty spojené s odchodem investorů?
Ale ne všichni obyvatelé města, na jehož nerostné bohatství si brousíte zuby, se budou chovat
jako tupé stádo odevzdaně hnané na porážku. Vzniklé občanské sdružení „Občané Karviné
proti těžbě uhlí pod městem" je přesvědčeno o tom, že se občanům města podaří tyto Vaše,
pro město Karvinou zničující, záměry zvrátit.
Na veřejné schůzi, která proběhla 23. března 2012 v aule Slezské univerzity v Karviné, dali občané
města jasně najevo, že s Vašimi návrhy a záměry zásadně nesouhlasí, přestože se ve svých
manipulativních článcích ve firemním periodiku Horník snažíte tvrdit pravý opak. Na této veřejné
schůzi, stejně jako na neoficiální schůzce s občany Starého Města, která proběhla následně
po zveřejnění záměru OKD v listopadu minulého roku, zástupci vedení společnosti opakovaně
deklarovali, že budete jednat transparentně a čestně, že nic není rozhodnuto a záměr rozšíření těžby
pod Karvinou je pouze návrhem k jednání. Ing. Radim Tabášek, ředitel pro rozvoj revíru, jasně
a veřejně vyhlásil, že k tomu, aby Obvodní báňský úřad vydal Vaší společnosti povolení k těžbě,
se musí kromě města dohodnout se všemi vlastníky nemovitostí na postiženém území ( to je uzavřít
s každým dohodu o řešení střetu zájmů dle § 33 Horního zákona ), a pokud se to nepodaří, od svého
záměru OKD ustoupí.
Skutečnost je ovšem zcela jiná. I když ještě o ničem rozhodnuto nebylo, v přímém rozporu
se svými proklamacemi jste nastoupili cestu postupné likvidace Starého Města.
S občany, kteří podlehli Vašim nabídkám, uzavíráte již nyní definitivní dohody, vykupujete jejich
nemovitosti, u některých za ně vyřizujete rozhodnutí o odstranění staveb.
Členové našeho občanského sdružení a ostatní občané Starého Města, jejichž zájmy se snažíme
hájit, považují toto konání za nečestné a nemorální a vnímají je jako nepřípustný psychologický
nátlak. Z historie víme, jak vypadá původně souvislá obytná zástavba města za dva tři roky poté,
co Vaše společnost zahájí výkupy. Pouze ojediněle stojící rodinné domy, mezi nimi volné
zaplevelené proluky, o které se nikdo řádně nestará, území celkově čím dál méně vhodné k životu.
Věříme tomu, že se nám podaří naše Staré Město před tímto osudem uchránit, nechceme ale, aby
v době, kdy Vaše snahy o jejich prosazení skončí, zůstalo z naší městské části pouhé torzo.
Nechceme, aby se opakovala situace z 80. let, kdy OKD vykoupilo a zlikvidovalo ve Starém Městě
přes 30 rodinných domků pro výstavbu větrné jámy, která byla nakonec zasypána. Ale lidé z této
lokality již byli dávno pryč a OKD nové domy ve Starém Městě nepostavilo.

S ohledem na naše negativní zkušenosti s praktikami OKD a rovněž s odvoláním na veřejně
proklamovaná prohlášení o korektnosti a transparentnosti, vyzýváme vedení Vaší společnosti, aby
zastavilo aktivity týkající se výkupů nemovitostí, demolic rodinných domů a objektů občanské
vybavenosti ve Starém Městě do doby, než bude o záměru rozšíření těžby definitivně rozhodnuto.
Máte dostatečné možnosti k tomu, abyste uzavírali s občany, kteří o případné výkupy svých
nemovitostí projeví zájem, dohody o střetu zájmů jako předběžné, jejichž platnost by byla
podmíněna až kladným rozhodnutím o vašem záměru (obdobně jako smlouvy o smlouvě budoucí,
na základě které jste si předem pojistili případný odkup pozemků pro náhradní výstavbu v Karviné
– Mizerově).
Rovněž Vás vyzýváme, abyste předložili občanům Karviné jinou variantu záměru těžby na území
našeho města, šetrnější k životnímu i podnikatelskému prostředí, protože současné požadavky
OKD jsou pro většinu občanů Karviné nepřijatelné.
V Karviné dne 12. 4. 2012
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