Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

č.

106/1999

Sb.,

Žádost č. 28/2015 ze dne 6. 5. 2015
Informace možného ovlivnění lokality Lazecká remíza.

Vyřízeno Odborem organizačním písemným sdělením ze dne 20.5.2015.
Text odpovědi:
K Vaší žádosti doručené statutárnímu městu Karviná dne 6. května 2015, podané dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se
lokality Lazecká remíza, na základě vyjádření Odboru rozvoje, sdělujeme následující:
-

-

-

Území, ve kterém se nachází lokalita Lazecká remíza, je situováno do katastrálního území
Petrovice u Karviné. Rozhodování v samostatné působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny
a hornické činnosti v tomto území náleží do kompetencí obce Petrovice u Karviné.
Území Lazecké remízy se nenachází v dobývacím prostoru OKD, a.s., těžba černého uhlí
pod tímto územím neprobíhala a předmětné území nebylo ovlivněno poklesy v důsledku
probíhající hornické činnosti.
Společnost OKD, a.s. neuvažuje o prolomení limitů v této oblasti.
V současné době je zpracováván posudek k dokumentaci záměru „Pokračování hornické činnosti
OKD, a.s. Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023“ dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen EIA). Dle citované dokumentace EIA nebude lokalita Lazecká
remíza ovlivněna těžbou uhlí ani předpokládanými poklesy území. Izolinie poklesů, které
vzniknou v důsledku hornické činnosti, nepřekročí komunikaci I/67.

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí k obsahu části žádosti, která se týká
lesních porostů, vztahující se k území označeném názvem „Lazecká remíza“, bez konkrétnějších
údajů, sdělil, že nemá k dispozici žádné informace o plánované těžbě v tomto území. V této věci
považuje za nutné sdělit, že informaci o plánovaném hospodaření v lesních porostech mohou Vám
poskytnout vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vzhledem k tomu, že lužní lesy označené názvem Lazecká remíza se nacházejí na území vymezené
ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší, lze získat informace v této věci také u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.

