
 

 
 

Žádost o poskytnutí informace 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

I. Žadatel: 
Titul, jméno, příjmení, datum narození: Mgr. Zuzana Klusová,  

Adresa: 

 

Pozice: zastupitelka Karviné a Moravskoslezského kraje 

El. komunikace: zuzana.klusova@pirati.cz 

Telefon: 737 480 813 

 

II. Žádost o poskytnutí informace ve věci: 

 

1) Vláda ve svém usnesení č. 768 ze dne 20. července 2020 uložila ministrovi průmyslu a 

obchodu a dopravy ve spolupráci s ministryní financí zpracovat do konce srpna materiál s 

návrhem  postupu státního podniku DIAMO k zahlazení následků hornické činnosti 

OKD, a. s.,  který určí postup státu ve věci převodu dolů a dobývacích prostorů na DIAMO a 

vyčíslí požadavky na rozpočet.  

V tomto materiálu byla preferována varianta u končení provozu Dolu Darkov + Karviná k 28. 

2. 2021,  ČSM k 31. 12. 2021/22 s možností v říjnu 2020 rozhodnout o trvání těžby na 

ČSM do 31. 12. 2021 nebo 2022 .  

Jelikož říjen již uplynul, ráda bych se prostřednictvím žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 

zeptala, zda již bylo definitivně rozhodnuto o datu ukončení či prodloužení provozu Dolu 

ČSM a pokud ano, jaké toto rozhodnutí je a zda o něm bylo již informováno vedení 

Moravskoslezského kraje a vedení OKD, a.s. Pokud rozhodnutí ještě učiněno nebylo, prosím 

o informaci, kdy k tomuto pro Karvinsko zcela zásadnímu rozhodnutí dojde. 

 

2)  Žádám o informaci,  kdo a na základě jakých podkladů rozhodne o dalším osudu 

jednotlivých dolů OKD, které budou převedeny na DIAMO? A  budou do tohoto 

rozhodování zapojeny také samosprávy, představitelé kraje, odborníci a občané? 



Vzhledem k tomu, že například Důl Lazy, ale i Doly Darkov či ČSA mohou být využity do 

budoucna jako hodnotné industriální památky, bylo by chybou začít s jejich likvidací před tím, 

než budou posouzeny historiky, odborníky a samosprávami. Například hornický region 

Krušnohoří byl loni  zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Proč by se tak nemohlo 

stát také s ostravsko-karvinským revírem? Jiná důlní díla mohou být využita v teplárenství či 

energetice.  

 

3)  Vzhledem k původně plánované hornické činnosti Dolu ČSA ve 24. sloji, 10. kře 

dobývacího prostoru Karviná – Doly I. (tedy v lokalitě Karviná  – Staré Město) je v předmětné 

lokalitě dosud v rámci ochrany ložiska uvalena stavební uzávěra a dle platného územního 

plánu je zde omezena možnost výstavby a umísťování nových staveb. Vzhledem k tomu, že 

důl ČSA půjde již na jaře příštího roku do útlumu a výše uvedená hornická činnost se tedy 

realizovat nebude,  kdy bude oficiálně zrušen dobývací prostor, nebo alespoň změněna 

úroveň ochrany ložiska tak, aby místní obyvatelé neměli dále omezena svá práva a 

mohli si na svém pozemku opět postavit dům, garáž apod.?  Na zasedání zastupitelstva 

města Karviné mi bylo řečeno, že zastupitelstvo může v tomto smyslu změnit územní plán, 

až obdrží oficiální rozhodnutí. Kdo a kdy tedy toto rozhodnutí vydá? 

 

Děkuji.  

 

S pozdravem Zuzana Klusová 

 

Prosím o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě do mé datové schránky /              

emailu. 

 

III. Datum a podpis žadatele: 
 

19. listopadu 2020  
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