Zasedání zastupitelstva města Karviná 23. října 2012

Naše OS se zajímá o činnosti Dolu Karviná v lokalitě Starého Města, a proto jsme si
požádali OBÚ (obvodní báňský úřad) dle zákona 106/1999 Sb. o možnost nahlédnout do
DKHČ (dlouhodobá koncepce hornické činnosti) za roky 2012-2014. Tady jsme narazili na
velmi podivnou věc a byli bychom rádi, kdyby nám vedení města podalo vysvětlení.

Všichni si jistě pamatujeme, s jakou slávou byla v červnu 2010 podepsaná dohoda
mezi OKD, a.s. a městem Karviná. Hovořím o dohodě č. 1/2010 o zajištění ochrany
nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná. Tato dohoda mimo jiné chrání pravobřežní
část města před hornickou činností. V článku III. v bodě 1 a 2 se hovoří, cituji: Město Karviná
souhlasí s hornickou činností OKD, a.s. od 1.1.2011 dle mapových podkladů vymezujících
nejzazší izolinie poklesů, skupin stavenišť se součtem vlivů. Mapové podklady jsou přílohou č.
2 této dohody a její nedílnou součástí. Výše uvedený souhlas vydává Město Karviná pro OKD,
a.s. pouze za podmínky, že vždy budou dodržena platná stanoviska příslušného ministerstva
k E.I.A., mezní vlivy uvedené v dokumentaci k E.I.A., jakož i jiná rozhodnutí, povolení,
stanoviska či úkony obdobného charakteru orgánů státní správy a samosprávy vydaná ve
vztahu k E.I.A. v souladu s platným právním řádem. OKD, a.s. není oprávněno provádět těžbu
v rozporu s touto dohodou, zejména její přílohou č. 2.

Z DKHČ jsme však zjistili, že OKD, a.s. již provádí hornickou činnost a to ražbu
otvírkových důlních děl v oblasti, která je za vymezenou hranicí, kterou stanovuje dohoda
1/2010 v příloze č. 2, což je mapa s vyznačením nejzazších izolinií poklesů, za kterou již nesmí
OKD provádět hornickou činnost. Ražby jsou prováděny na pravém břehu řeky Olše
v katastrálním území Staré Město u Karviné. Zajímali jsme se proto jak je toto možné. Máme
k dispozici Rozhodnutí OBÚ ze dne 29.12.2010 o povolení hornické činnosti, ze kterého jsme
se dozvěděli, že SMK (Statutární město Karviná) prostřednictvím vedoucího odboru životního
prostředí Ing. Bruno Petráše vydalo dne 5.11.2010 souhlasné stanovisko k zahájení ražeb
zmiňovaných důlních děl bez stanovení podmínek. V žádosti o povolení hornické činnosti
přitom bylo jasně uvedeno, že se jedná o povolení hornické činnosti spočívající ve vytvoření

základního větrného okruhu pro následnou otvírku uhelných zásob v oblasti 10. kry na
závodě ČSA, OKD, a.s. Dolu Karviná. A 10 kra se nachází na pravém břehu řeky Olše na území
Starého Města. Jedná se také o rozpor s platnou E.I.A. pro období 2011-2016 ve které se
uvádí, že v DP Karviná Doly I se hornické práce soustředí do prostoru ker číslo 11 a 4. O 10.
kře zde není zmínka. Hornickou činnost v 10. kře řeší až připravovaná E.I.A. na období 2016 –
2035. Z toho jednoznačně vyplývá, že SMK vydáním souhlasného stanoviska pro ražbu
otvírkových důlních děl si muselo být jasně vědomo toho, že se OKD připravuje na otvírku
uhelných zásob v 10. kře, která leží v lokalitě Starého Města na pravém břehu řeky
v obydleném území.

Chcete občanům pořád ještě tvrdit, že jste o záměrech OKD těžit pod Starým Městem
neměli ani tušení a dozvěděli jste se to až v okamžiku kdy podali připomínky ke zpracovávané
koncepci nového územního plánu v červnu 2011 ?

Můžete nám vysvětlit jak je možné, že v červnu 2010 podepíšete dohodu ve které je
zakotveno, že na pravém břehu řeky Olše nebude probíhat hornická činnost a v listopadu
stejného roku vydáte souhlasné stanovisko s hornickou činností na tomto území ?

Můžete se nám vyjádřit k tomu, jakým způsobem probíhá posuzování žádostí o
povolení hornické činnosti, když vydáváte stanoviska v rozporu s platnou E.I.A i dohodou č.
1/2010 ?

