
 
 

 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

ODESÍLATEL: 
 
Bc. Petra Roubíčková 
Vedoucí samostatného oddělení 
tiskového a PR 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 

ADRESÁT: 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
 

14. 5. 2018 
MZP/2018/130/331 

Mgr. Bokotejová 
267 122 054 

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 27. 4. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o pozemku p. č. 728/1 v katastrálním 

území Šenov u Nového Jičína z hlediska staré ekologické zátěže.  

V úvodu žádosti upozorňujete na sníženou kvalitu bydlení obyvatel v rodinných domech na 

ulici Šenovská a dodáváte, že obyvatelé, kteří bydlí na této ulici, jednají se společností 

Varroc Lighting Systems, s. r. o., se sídlem Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového 

Jičína, IČO: 24304450, jež má v úmyslu ve svém závodě v Šenově postavit nové výrobní 

haly, o možnosti kompenzace za narušení „faktoru pohody“ a „pohody bydlení“ spočívající 

v prodeji předmětného pozemku. Na pozemcích nacházejících se v areálu společnosti 

Varroc Lighting Systems, s. r. o., které patří společnosti Hanon Systems Autopal, s. r. o., 

se sídlem Lužická 984/14, 741 01 Nový Jičín, IČO: 26914620, byla podle Vašich informací 

evidována stará ekologická zátěž (OD 130019). Závěrem doplňujete, že jste v této věci 

požádali Ministerstvo financí České republiky o vyjádření, jež posíláte v příloze této 

žádosti. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout konkrétně tyto informace: 

1) Je pozemek parcelní číslo 728/1 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína 

součástí staré ekologické zátěže evidované pod číslem OD130019?  

2) Jak souvisí pozemek parcelní číslo 728/1 v katastrálním území Šenov u Nového 

Jičína, se starou ekologickou zátěži evidovanou pod číslem OD130019?  

3) Lze pozemek parcelní číslo 728/1 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína prodat 

tak, aby zůstala zachována platnost smlouvy na odstranění staré ekologické zátěže?  

4) Jaký navrhujete postup při prodeji tohoto pozemku z pohledu této ekologické zátěže? 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Stará ekologická zátěž evidovaná pod číslem OD 130019 v katastrálním území Šenov 

u Nového Jičína je podchycena v ekologické smlouvě mezi Ministerstvem financí České 

republiky (dále jen „MF ČR“) a společností Varroc Lighting Systems, s. r .o.  

MŽP nedisponuje k této ekologické smlouvě žádnými informacemi. Se všemi dotazy se 

proto obracejte na MF ČR.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


