Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 15/2013 ze dne 22. 3. 2013
Výsledky měření povrchové seizmické stanice , monitoring poklesů terénu.
Vyřízeno dne 5.4.2013 – žádost vyřídil Odbor rozvoje.
Text odpovědi:
Dne 22.3.2013 obdržel Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné Vaši žádost o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V této žádosti požadujete poskytnutí
informace týkající se výsledků měření povrchové seizmické stanice na náměstí O. Foltýna č.p. 267
v Karviné –Starém Městě a to za období od zprovoznění po jejím přemístění až doposud. Dále žádáte
o monitoring poklesů terénu, který byl prováděn v oblastech Vámi uváděných.
K uvedené záležitosti Vám sdělujeme následující:
1. V současné době je provozovatelem seizmické sítě regionálního charakteru společnost
Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 739 21 Paskov. V jeho vyhodnocovacím centru
se provádí nepřetržité vyhodnocování seizmické aktivity OKD, a.s. a to zejména karvinské
části. Vlastníkem těchto seizmických stanic je firma OKD, a.s.
Společnost Green Gas DPB, a.s. zasílá průběžně vyhodnocení ze seizmického polygonu
statutárnímu městu Karviná, kde je uveden datum, čas, lokalizace a uvolněná energie
seizmického jevu. Pokud seizmický jev zachytí i povrchová stanice, pak výsledky také obdrží
statutární město Karviná. Povrchová stanice na náměstí O. Foltýna č.p. 267 v Karviné –
Starém Městě byla zprovozněna 31.1.2013 a má označení PS07B. Do 31.3.2013 byly
zaznamenány pouze dva seizmické jevy povrchovou stanicí PS07B a to dne: 17.3.2013
v 16,00 hodin v lokalitě Karviná – Doly s uvolněnou energií 2,2 x 105J a s amplitudou 0,7
mm/s a 31.3.2013 v 15 hodin 34 minut v lokalitě Karviná – Doly s uvolněnou energií 1,7 x
104J a s amplitudou 0,5 mm/s.
2. Monitoring poklesů terénu na území města Karviné za rok 2012 je vyznačen v mapě, která je
součástí přílohy. Tato mapa je přílohou č. 2. Dohody č. 1/2010 o ochraně nemovitostí a
zájmů statutárního města Karviná. Po jednání s Dolem Karviná se výškové měření provádí
pouze na silnici I/59 ve směru Orlová – Karviná km 8,7 – 11,1.

Příloha:
Mapa poklesů

