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STANOVISKO 

 

UNIGEO a.s., IČO 45192260, Místecká č.p. 329/258, 720 00  Ostrava, 

(dále jen "žadatel"), podal dne 18.9.2014 žádost o vydání souhlasu s hornickou činností v podobě záměru: 

"Realizace odplyňovacího vrtu VM-OV č. 138" 
obec Doubrava 

(dále jen "záměr") na pozemku parc.č. 1165 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

Účelem záměru je řízený odvod důlních plynů a metanu zjištěných průzkumným atmogeochemickým 
měřením. Provedení záměru v podobě kolmého vrtu do hloubky 80 m má být ukončeno odfukovým 
komínem průměru 150 mm sahajícím do výšky 2,5 m nad terén. Nadzemní část záměru má být zajištěna 
hrazením o půdorysném rozměru 2 x 2 m, opatřeným drátěným pletivem a jednokřídlou uzamykatelnou 
brankou. 

Na základě opatření starostky č. 571/2014 ze dne 17.10.2014 obec Doubrava vydává  

n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  

k umístění výše uvedeného záměru. 

 

Odůvodnění: 

Po prostudování podkladů k požadovanému záměru bylo zjištěno, že má být umístěn na pozemku parc.č. 
1165 v katastrálním území Doubrava u Orlové, který je ve vlastnictví OKD, a.s. IČ: 26863154 (LV č. 
446) a to v bezprostřední blízkosti pozemků parc.č. 1162, 1163/1 a 1164 v katastrálním území Doubrava 
u Orlové, které jsou ve vlastnictví Obce Doubrava, IČ: 00562424 (LV č. 10001).  

Obec Doubrava, jakožto vlastník výše uvedených sousedních pozemků, nesouhlasí s požadovaným 
umístěním předmětného záměru, jelikož pozemky parc.č. 1162, 1163/1 a 1164 náleží do areálu budovy 
č.p. 462 – „Národní dům“ a jsou užívány k pořádání společenských akcí, kde dochází ke shromažďování 
osob a nakládání s otevřeným ohněm. 

S přihlédnutím k účelu požadovaného záměru (řízený odvod důlních plynů a metanu) a výše 
uvedenému účelu užívání sousedních pozemků nelze z bezpečnostních důvodů s umístěním záměru 
na pozemku parc.č. 1165 v katastrálním území Doubrava u Orlové souhlasit. 

 
 
  
„otisk razítka“ 

Ing. Květuše Szyroká 
Starostka obce Doubrava 
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