
 

                                                                                                                              

 
 

Tisková zpráva 
 
19. dubna 2022  
Obec Trojanovice 

 
 

Předprojektová příprava projektu CÉRKA dostala zelenou, nyní 
probíhá spousta intenzivní práce 

 

 
 
 
Projekt CÉRKA je ve fázi předprojektové přípravy. Ta obsahuje zpracování 

studie proveditelnosti, architektonicko-urbanistickou studii a další analytické 

dokumentace, které slouží k zmapování potenciálu a připravenosti území pro 

následnou stavebně projekční a investiční činnost. Prostředky na tuto činnost 

ve výši 5 milionů korun poskytl obci Trojanovice Moravskoslezský kraj. V rámci 

předprojektové přípravy se koná celá řada činností a aktivit. Vedle intenzivní 

práce na přípravě podkladů pro studii proveditelnosti, kterou zpracovává 

renomovaná agentura PricewaterhouseCoppers (PwC), právě běží dotazníkové 

šetření, ve kterém se do 22. dubna 2022 mohou k projektu vyjádřit také občané 

Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Dotazníky byly zveřejněny 

v dubnových Obecních novinách obce Trojanovice a ve Frenštátském 

zpravodaji. Dále jsou dotazníky k dispozici k odběru v informačních centrech 

Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovice, anebo ke stažení v elektronické 

podobě na webu obce Trojanovice www.trojanovice.cz/projekt-cerka/. 



 

                                                                                                                              
 

 

Intenzivní jednání probíhají také kolem majetkoprávního řešení pozemků a majetků na 

území Dolu Frenštát. Vedoucí projektové skupiny CÉRKA, starosta Trojanovic Jiří 

Novotný, k této problematice uvedl: „Toto je pro nás nyní nejvyšší prioritou. Z iniciativy 

poslanců Jakuba Jandy a Michaely Šebelové jsme se 7. dubna 2022 vypravili do 

Prahy, abychom na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jednali se zástupci 

Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého báňského úřadu, státního podniku Diamo 

a Moravskoslezského kraje u kulatého stolu. Právě otázka převodu pozemků a 

majetku je tím, co nyní potřebujeme urgentně vyřešit. Vzhledem k současné složité 

geopolitické situaci jsme také chtěli slyšet jasné stanovisko k likvidaci a zasypání Dolu 

Frenštát. Byli jsme ubezpečeni, že na Dole Frenštát se v žádném případě s těžbou uhlí 

nepočítá a že harmonogram závozu obou jam a povrchových objektů do konce roku 

2024 bude dodržen. Přes tato ujištění, se stále pracuje s možností využití důlních jam 

k alternativnímu ukládání energie. Společné jednání týkající se prověření této varianty 

proběhne 28. dubna 2022 v Praze“.  

 

Projektová skupina CÉRKA, která se pravidelně schází každý týden, systematicky 

pokračuje v přípravě podkladů pro zpracování studie proveditelnosti. V současnosti se 

mimo jiné skupina intenzivně zabývá zmapováním a jasnou specifikací zařízení a 

objektů v areálu Dolu Frenštát - tedy toho, co z areálu dolu bude odstraněno a co může 

mít potenciál k dalšímu využití v rámci projektu CÉRKA. Zároveň probíhá zjišťovací 

šetření mapující zájem firem, podnikatelských subjektů a dalších organizací k účasti 

na projektu CÉRKA. Velmi inspirativní a podnětná setkání probíhají také v rámci 

expertního fóra ThinkTank CÉRKA. Zatím poslední bylo setkání renomovaných 

odborníků z oblasti energetiky, které proběhlo v pátek 8. dubna 2022 v restauraci 

Rekovice v Trojanovicích. Hlavním bodem programu tohoto setkání byl workshop na 

téma „Udržitelnost, komunitní energetika a obnovitelné zdroje energie jako potenciál 

pro transformaci venkova“. Další plánovaná setkání ThinkTanku CÉRKA se budou 

věnovat tématům cestovního ruchu a volnočasových aktivit, vzdělávání nebo oblasti 

urbanismu a architektury. 

 

 

foto:   zasedání projektové skupiny CÉRKA, Marian Žárský 

autor: Marian Žárský, tel. 774 032 800, www.trojanovice.cz 

 

kontakt:  

Jiří Novotný  

starosta obce Trojanovice  

tel: 724 189 814 

starosta@trojanovice.cz 

 

 

http://www.trojanovice.cz/

