Zápis z 63. jednání Rady města Štramberka, konané dne 16. 01. 2018.
Bod č. 2 Informace o záměrech spol. KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Ing. Josef Jurák, ředitel spol. KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Navrhuje dohodu tak, aby bylo mezi občany a společností KOTOUČ Štramberk vše ku
prospěchu obou stran.
Ing. Jan Monsport, závodní lomu KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Podal vysvětlení stávající situace. Bohužel bez jakéhokoliv efektu nelze střelby provádět,
různý je názor jednotlivých občanů města na sílu odstřelu. Podle Ing. Jana Monsporta je
v současné době vše dle norem a předpisů. Pro lom Kotouč je stanovena max. nálož 4500kg
trhaviny, stanovení max. hodnot, při kterých ještě nedochází k poškození je na základě tzv.
pasportizace objektů. Tyto je společnost povinna dodržovat. Kontroly provádí Obvodní
Báňský úřad Ostrava, což je jednak z podnětů občanů, ale především je toto uloženo
zákonem, který současně stanoví i frekvenci kontrol.
Od roku 1997 provádí měření projevů odstřelů na nemovitostech fa GEODYN s.r.o. Praha a
od roku 2003 se měření provádí při každém odstřelu vždy min. na dvou objektech. Podle
termínu provádění trhacích prací pak fy KOTOUČ Štramberk 24 hodin před prováděním
trhacích prací, informuje o provádění odstřelu vedení města.
Na základě provedeného měření je zpracován protokol. Na základě naměřených hodnot a
pasportizace může rozhodnout pouze soudní znalec o tom, zda porušení domu je vlivem
trhacích prací. Pasportizace se provádí jen na základě žádostí občanů o měření na jejich
objektu. Veškeré informace spojené s výsledky měření má město k disposici.
Místa, kde se provádí měření, určuje Ing. Jan Monsport jednak podle místa plánovaného a
dále pak s přihlédnutím na stížností občanů, či jejich požadavků. (nyní měřeno u pana
Křupaly – přístroj vůbec nezaznamenal otřesy – což je způsobeno tím, že názory občanů na
sílu odstřelů jsou různé).
Pan Ing. Monsport znovu tlumočil, že vedení společnosti má zájem o narovnání vzájemných
vztahů.
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města
Potvrzuje tuto skutečnost, otřesy jsou v různých místech různě veliké a silné. Rovněž vnímání
občanů u jednotlivých odstřelů je tak, jak uvedl Ing. Monsport, různé.
Starosta města upřesnil postup a způsob pasportizace u místních občanů.
Pan Jaroslav Baďura, člen rady města
Požádal o vysvětlení zájmu měření u jednotlivých občanů.
Vysvětlil starosta města spolu s Ing. Janem Monsportem a znovu upozornil na to, že úřední
měření může provádět pouze soudní znalec, který má k tomuto zmocnění. Pokud občan
nebude spokojený s jeho výsledkem, lze se bránit pouze soudní cestou. Jinak nelze.
Ing. Josef Jurák, ředitel spol. KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Pokud společnost připustí, že chyby dělá (do dnešního dne nebyly stanovené seizmické limity
při odstřelech překročeny), bude téměř celé město požadovat kompenzaci.
Je proto třeba uzavřít řádnou dohodu, jak se bude při kompenzacích pro jednotlivé občany,
kteří jsou obtěžování seizmickými účinky, postupovat.

Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města
Opakovaně upozorňuje občany z odlehlejších lokalit od lomu např. Náměstí a Zauličí, že
pokud jsou změřené hodnoty (u nich či sousedů) opakovaně do 1mm/s, nemá smysl si
stěžovat na OBÚ, protože Kotouč bude nucen měřit místa s nízkými projevy na úkor skutečně
exponovaných nemovitostí. Jasně danou objektivní metodiku kompenzace vlivu odstřelů již
jednou navrhl (v srpnu 2016) přímo majiteli společnosti panu Lasselsbergerovi, ovšem ze
strany majitele společnosti se toto nesetkalo s pochopením. Jednalo se o určení hranice, po
jejíž překročení by se spol. Kotouč zavázala uhradit majiteli nemovitosti dohodnutou částku.
Navržen byl příklad hodnoty prostorové rychlosti kmitání 5mm/s a částky 1000EUR (aktuálně
25540Kč). Dokladovat může e-mailem, který byl majiteli společnosti zaslán viz níže.
Nyní je tedy potěšen, že jím navrhovaný způsob je po více než roce akceptován téměř ve
stejném znění. Výjimkou je pouze způsob vyplácení částky, který by podle Kotouče měl být
na účet města, které by dále rozhodlo o vyplacení majitelům nemovitostí. Přesné znění
dohody mezi oběma stranami by mělo být předmětem dalšího oboustranného jednání a
doladění konečného znění, které by měla schválit rada města na přelomu února a března 2018.
E-mail starosty majiteli lomu z 24.11.2016 navazující na osobní jednání z 08/2016
Dear Mr. Lasselsberger,
I hope you are doing well! I am writing you regarding next steps in main points we discussed last meeting in
august. I would like to know your opinion in following:
1.

2.

3.

Estate around kindergarten – I asked if there is any way how to get it into ownership of our town as
we are maintaining it during year and it is logical to have it as one unit with the building. You said that
there is no reason why you cannot give it to us. Please let me know if it is possible and if so, please let
me know what you need from us to do.
Local free time activities support – We talked about some support since 2016, I spoke to Mr. Jurak
and you wanted to publish some text about our cooperation in our local newspaper. I wrote an article
(published in September – available on www.stramberk.cz as well) about our last meeting in august
with evaluation of very good mutual understanding and expectation of good future cooperation. In our
last issue (December) I have published another text about close cooperation in solving the railway
crossing problem, so I am sure I give a good account of your company to our people. I hope it is enough
for now, but I suggest other ways of your company promotion (i.e. banners). Please let me how much
you can support us as we need to plan our finances till the end of the year.
Blast manifestation and local people complaints
We have still many complaints from our local people who have their houses near your mine. They are
complaining about too high vibrations (not always) of their houses during mining process (blast). They
sometimes send complaints to our local mining authority as well as to your company getting back
responses that the manifestation is not too high to damage their houses. But I do not think this is right
and obliging way. So I have an idea how to compensate their damages. As we have a way how to
distinguish the amount of manifestation (and damage) as you employees measure the amount of
vibration, we can determine a marginal value of spatial velocity (i.e. 5mm/s). And if your employees
got higher value than marginal once a year, your company would pay agreed financial value (i.e.
1000EUR per year) as a compensation (for plastering or repainting the house). It would be very
forthcoming to our people and very rightful as only really exposed houses will be in a scope. I can say
there are maximum 4-5 houses over that marginal value (2014 – 5 houses, 2015 – 3 houses). I would
like to know your opinion.

I would like to thank you for cooperation with your new company director Mr. Jurak, I claim he is very
communicative and forthcoming person.
Best regards,
Ing. David Plandor
town mayor
The town of Štramberk

tel.: +420 558 840 602
GSM: +420 736 670 499
e-mail: starosta@stramberk.cz
+420 558 840 600
www.stramberk.cz
https://www.facebook.com/mestostramberk/

Ing. Petr Buzek, člen rady města
Se tázal, kolik je v současné době domů, které by měly být nějakým způsobem odškodněny.
Ing. Jan Monsport, závodní lomu KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Jedná se cca 42 domů, je však ale třeba přesně stanovit pravidla, která by chtěli zástupci
společnosti prodiskutovat s městem na dalším vzájemném jednání.
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Navrhuje dopředu stanovit jakousi hranici, kde by se mělo měřit, což by se týkalo velmi
exponovaných objektů, protože měření stojí společnost zbytečně peníze, který by se daly
využít účelněji.
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města
Je ochoten a schopen vypracovat situační mapu s určením pásem podle vzdálenosti od místa
odstřelu (extrapolací naměřených hodnot), podle mapy by se určovaly nemovitosti pro
měření. Mapa by byla veřejně dostupná.
Ing. Jan Monsport, závodní lomu KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Upozorňuje opakovaně, že se v žádném případ nejedná o kompenzaci škod, ale o kompenzaci
účinků trhacích prací.
Ing. Josef Jurák, ředitel spol. KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Navrhuje, aby stížností a žádostí občanů byly vznášeny na vedení města a následně by se pak
měření provádělo.
Toto je možno provést i tak, že 2 měřicí přístroje umístí spol. KOTOUČ Štramberk a 1 měřicí
přístroj se umístí na základě požadavku města (podle žádostí občanů). Spol. KOTOUČ
Štramberk vlastní celkem 3 měřicí přístroje.
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města
Potvrdil, že podle znalce, který na objednávku měření pro město v roce 2015 prováděl, nejsou
rozdíly mezi jím naměřenými hodnotami a hodnotami naměřenými Kotoučem nijak veliké,
může potvrdit, že v podstatě souhlasily s měřením ve spol. KOTOUČ Štramberk.
Ing. Jan Monsport, závodní lomu KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Podává návrh, že za překročení nad 5 mm/s, což je polovina stanovena zákonem (stanoveno
zpravidla 10 mm/s v závislosti na pasportizaci) bude výše částky na odškodnění tématem
dalšího jednání obou stran.
Důrazně znovu upozorňuje, že se nejedná škody, ale pouze o kompenzaci účinky odstřelů.
Řešeno bude přes vzájemně uzavřenou dohodu, která bude dopředu konzultována s
právníkem města.
Z pohledu vedení města by se tyto finanční částky měly shromažďovat na zvláštním účtu,
který si zřídí město.
(Ing. Josef Jurák upozorňuje, že od 07. 02. 20218 nebude cca 14 dnů k disposici)

Dále pan Monsport potvrzuje místostarostovi, který se dotazoval, zda existuje a zda
společnost uvažuje o modernějším způsobu odstřelů, že do budoucna bude používán šetrnější
a ekonomicky náročnější neelektrický způsob roznětu, ale ani ten zcela nevyloučí vedlejší
činky.
Ing. Josef Jurák, ředitel spol. KOTOUČ Štramberk, spol. s r. o.
Pan ředitel podal informace o finančním příjmu pro město Štramberk
V roce 2018 bude městu poukázáno na účet cca 3 669 tis. Kč, z toho bude určeno 1,3 %
Ženklavě.
Dále pak budou městu připsány poplatky cca přes 103 tis. Kč za dobývací prostor
Poplatky se budou platit zálohově, pravidelně čtvrtletně je bude spol. KOTOUČ Štramberk
odvádět. Výše zálohy stanovuje Báňský úřad Ostrava podle zákona.
Na požádání Ing. Monsporta bylo navrženo a následně přijato usnesení.
Návrh usnesení :
RM ukládá vedení města Štramberka ve spolupráci se spol. KOTOUČ Štramberk s.r.o.,
navrhnout dohodu finanční kompenzace za provádění trhacích prací v lomu
Štramberk.
Zodpovídá : Ing. David Plandor, Ph.D.
Termín : 15. 03. 2018
Tento úkol, (usneseni), byl všemi členy rady města schválen.
Pan Mgr. Milan Hanzelka, člen rady města
Vznesl dotaz, jak často dochází k překročení povolené hranice při měření odstřelů, např.
v minulém roce.
Ing. Jan Monsport odpověděl, že 11x v roce 2017.
Jednání bylo tímto ukončeno.
Pan starosta poděkoval za vstřícný přístup pana ředitele i jeho kolegy a věří, že i další jednání
budou ku prospěchu věci.

Ing. David Plandor, Ph.D., v. r.
Starosta města Štramberka

Ve Štramberku dne 16. 01. 2018
Zápis zapsala :
Zdena Bartlová, v. r.
Sekretariát starosty města

