Vystupuji zde jako zástupce OS Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem.
Jak jistě všichni víte, v březnu podala společnost OKD záměr na rozšíření těžby dolu Karviná
závodu ČSA v letech 2015-2035 na MŽP. V současné době probíhá posuzování vlivů na životní
prostředí tzv. EIA. Zatím společnost OKD nemá potvrzeno, že záměr bude schválen. Ptám se
proto, jak je možné, že je umožněno společnosti OKD v době, kdy je pouze předložen záměr
těžby, aby byly uzavírány s občany – majiteli nemovitostí na dotčeném území konečné
dohody o střetu zájmu a prováděny demolice? Domníváme se, že současným způsobem
výkupů tzv. v předstihu dochází k porušení Listiny základních práv a svobod. Je narušena
pohoda bydlení, dochází k ohrožení kultury a bezpečnosti v lokalitě. Dochází k rozvratu
soudržnosti obyvatel, ničení sousedských vztahů, pocitu sounáležitosti a pospolitosti v dané
lokalitě. Co nastane v okamžiku, kdy záměr OKD nebude schválen a nebude vydáno povolení
k těžbě? Domy budou zbořené, lidé vystěhovaní a OKD se stane majitelem dalšího území
města. Původně souvislá zástavba a lokalita plná života se stane lokalitou k životu
nevhodnou. Jak k tomu přijdou ti lidé, kteří svou nemovitost neprodají a hodlají zůstat?
Mohu vás ujistit, že majitelů, kteří se s OKD dohodnout nehodlají je dost. Je třeba si
uvědomit, že pokud se OKD nepodaří vyřešit střety zájmů se všemi majiteli nemovitostí,
nemůže báňský úřad vydat povolení k hornické činnosti. Proč to zde zmiňuji? Na různých
jednáních se dovídáme, že naše snaha o zastavení další těžby je marná. Že je již vše
rozhodnuto. My ale namítáme, že pokud má být dodržen §33 Horního zákona, nelze dopředu
nic rozhodnout na jakékoliv úrovni. Zákonem je dáno jasně, co je třeba mít, aby mohla být
hornická činnost povolena.
1. Souhlasné stanovisko MŽP
2. Dohoda s městem
3. Vypořádání střetů zájmů se všemi majiteli nemovitostí na dotčeném území ( zde kladu

důraz na slova se všemi majiteli )
Vedení našeho města nehájí zájmy občanů a nehájí zájmy města. Budoucí hornickou činností
je ohrožena například průmyslová zóna, kde je cca 1900 pracovních míst, také evropsky
významná přírodní lokalita Natura 2000, přivaděč pitné vody pro město, železniční koridor,
plánovaný silniční obchvat.
Dnes vám měl být předán otevřený dopis našeho OS adresovaný generálnímu řediteli OKD.
Byla bych ráda, kdybyste mu věnovali pozornost. Na základě tohoto dopisu nás pan generální
ředitel Beck vyzval ke společné schůzce, která se uskutečnila včera v Karviné.
Na závěr bych zopakovala mou otázku z úvodu.
Jak je možné, že je umožněno společnosti OKD v době, kdy je pouze předložen záměr těžby,
aby byly uzavírány s občany – majiteli nemovitostí na dotčeném území konečné dohody o
střetu zájmu a prováděny demolice? Povoluje tento postup zákon? Pokud ano tak jaký.
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