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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 28. 5. 2017 Vaši stížnost 

a zároveň žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se úniku „velmi silného, až 

čpavkovitého zápachu, který zřejmě způsobuje blízké kalové hospodářství Drasty“. Ve své 

žádosti dále uvádíte, že jste si vědom toho, že tato situace byla eskalována i na Pražské 

vodovody a kanalizace, a. s., nicméně situace se nelepší, naopak se stává neúnosnou. 

Zápach je „čím dál častější, pocitová hustota čpavkovitého zápachu dosahuje takových 

intenzit, že neumožňuje bydlení v lokalitě Větrušic a okolí“.  

Ve své žádosti požadujete poskytnout informace, „jak je možné, že kalové hospodářství 

Drasty může takovýmto způsobem jednat, zhoršovat životní prostředí ve svém okolí 

a bezprostředně významně narušovat a ovlivňovat životní prostředí místního obyvatelstva, 

neřkuli v lokalitě nejužšího pásma za hranicí Hlavního města Prahy.“ Dále požadujete 

poskytnout informaci, „k jakým přesným nápravným opatřením dochází, aby se tato 

situace dostala do životně únosného stavu.“ V závěru žádosti požadujete poskytnout 

informaci, „zda současné jednání kalového hospodářství Drasty je schváleno příslušným 

odborem životního prostředí, a žádám o předložení posledního stanoviska příslušného 

odboru životního prostředí.“ 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

MŽP postoupilo dne 12. 6. 2017 Vaši stížnost k vyřízení České inspekci životního 

prostředí, která je odborným orgánem pověřeným dozorem nad respektováním právních 
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předpisů v oblasti životního prostředí, a zajišťuje kontrolní zjištění plnění podmínek 

povolení provozu v rámci své kontrolní činnosti. 

 

V souvislosti s Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám doporučujeme 

obrátit se na Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), jelikož kalové 

hospodářství Drasty je využíváno provozovatelem Pražské vodovody a kanalizace, a. s., 

který je povolen právě MHMP.  

 

MŽP k předmětné žádosti o informace dodává, že záměr výstavby nového kalového 

hospodářství v lokalitě původního kalového hospodářství v Drastech a jeho propojení 

s lokalitou Císařského ostrova, kde je umístěna Ústřední čistírna odpadních vod hlavního 

města Prahy, byl posuzován z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. K předloženému záměru bylo vydáno 

nesouhlasné stanovisko, kde naleznete detailní zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP298). 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 


