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VYJÁDŘENÍ

k posudku o vlivech záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s.,     
Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023“ na životní prostředí

Obec Doubrava nesouhlasí se závěrem zpracovatele výše uvedeného posudku k bodu č. 27 na straně č.74 
tohoto posudku, který nezohledňuje stanovisko Obce Doubrava ze dne 12.6.2014 pod č.j. OUDo 
1022/2014. 

Dle závěru zpracovatele posudku byly požadavky Obce Doubrava vypořádány na základě dodatku č. 2 
k dohodě na období 2007 - vydobytí zásob, o jehož uzavření rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 
321/27/2014 dne 8.10.2014. 

Zpracovatel posudku ve svých závěrech zohlednil pouze vyjádření Obce Doubrava k dokumentaci EIA ze 
dne 18.9.2014 pod č.j. OUDo 1281/2014, které se týká kolize záměru a realizace veřejně prospěšných 
staveb, zejména kanalizace a ČOV v lokalitě Hranice, vymezené v územně plánovací dokumentaci Obce 
Doubrava. Tato kolize je dodatkem č. 2 k dohodě na období 2007 - vydobytí zásob řešena, upraven je 
způsob realizace veřejně prospěšných staveb v důsledku předpokládané hornické činnosti v zájmové 
lokalitě. 

Tento dodatek č. 2 k dohodě na období 2007 - vydobytí zásob však neřeší základní rozpor záměru 
s Územním plánem Doubrava, vydaným formou opatření obecné povahy dne 13.4.2011 usnesením 
zastupitelstva obce Doubravy (opatření obecné povahy č.j. OUDo 468/2011, které nabylo účinnosti dne 
5.5.2011), který se významně dotýká území obce v lokalitě Hranice, zastavitelných ploch Z20, Z21, Z22, 
Z23, Z24, Z25, Z26, Z27 a Z28 o výměře 6,79 ha určené pro bydlení individuální v rodinných domech. 
Dle stanoviska Obce Doubrava ze dne 12.6.2014 pod č.j. OUDo 1022/2014 byla stanovena podmínka, že 
realizací záměru pokračování hornické činnosti nesmí dojít k omezení výše uvedených rozvojových 
ploch. Tato podmínka doposud splněna nebyla, jelikož dle dokumentace záměru hornické činnosti dojde 
ke značným dopadům na lokalitu Hranice, čímž by byl významně omezen rozvojový potenciál obce. 

S ohledem na skutečnost, že nebyla doposud vypořádána základní podmínka souhlasného stanoviska 
Obce Doubrava, nelze souhlasit se závěrem zpracovatele posudku, že požadavky Obce Doubrava byly 
vypořádány na základě dodatku č. 2 k dohodě na období 2007 - vydobytí zásob. 

„otisk razítka“

Mgr. Bc. Pavel Krsek, v.r.
Starosta obce Doubrava

Obdrží:  
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
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