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Názorná ukázka “transparentního“ jednání OKD a vedení města?
V pátek 27. dubna se konalo výjezdní zasedání zastupitelstva statutárního města Karviná.
Důvod? Vedení OKD a.s. zastupitele pozvalo na jakýsi zájezd mimo Karvinou, aby jim zde bez
přítomnosti občanů vysvětlilo svůj záměr rozšířit těžbu uhlí pod Karvinou. Občanské sdružení Občané
Karviné proti těžbě uhlí pod městem s takovýmto postupem nesouhlasí a považuje jej za
netransparentní a nekorektní.
V ustanovení § 93 odst. 2 zákona o obcích se stanoví, že konání zasedání zastupitelstva obce je
veřejné. Konání neveřejných zasedání zastupitelstva obce tedy zákon o obcích nepřipouští. Vzhledem
k tomu, že 24. 4. 2012, tedy jen o tři dny dříve, proběhlo řádné zasedání v aule Slezské univerzity,
kde mohlo OKD otevřeně představit svůj záměr zastupitelům, nerozumíme tomu, proč bylo jednání
zorganizováno tímto velice nestandardním způsobem a navíc až celých 6 měsíců po zveřejnění
záměru rozšíření těžby v médiích. Potřebovali být snad lidé z vedení OKD se zastupiteli sami, aby jim
mohli jednostranně vnutit své argumenty bez námitek občanů, v době, kdy se městem šíří vlna
nevole?
Nabízí se také otázka, kdo zastupitelům hradil dopravu, celodenní stravné a další náklady spojené
s výjezdním zasedáním. Pokud bylo výjezdní zasedání hrazeno OKD, jak se domníváme, považujeme
takovéto jednání zastupitelů se soukromou společností, která hodlá rozšířením těžby ohrozit další
rozvoj města, za eticky zcela nepřípustné. Ptáme se, proč námi zvolení zastupitelé ochotně jednají
s OKD bez přítomnosti veřejnosti, ale na veřejné projednávání záměru, které proběhlo dne 23. března
za účasti více než tisíce obyvatel Karviné, nikdo z vedení města nedorazil. Jsou tedy názory OKD pro
naše zastupitele důležitější, než názory občanů, kteří je do funkcí zvolili?
Níže uvádíme citace z letáku, který obdrželi občané Starého Města a Orlové Výhody do svých
schránek. Pod těmito slovy je podepsán generální ředitel Dr.-Ing. Klaus Dieter Beck.
 „Abychom ukázali, že to s otevřeností v komunikaci myslíme vážně, ………“
Tím měl pan ředitel namysli např. toto neveřejné výjezdní zasedání zastupitelstva?
 „Jsem připraven zodpovědět všechny Vaše otázky, reagovat na případné připomínky a věřím
v další konstruktivní jednání.“
Pan ředitel Beck doposud neodpověděl na otevřený dopis, který mu byl za občanské sdružení zaslán
12. dubna 2012.

