Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 14. 8. 2018
Č. j.: MZP/2018/130/555
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/293
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Bokotejova@mzp.cz

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 6. 8. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se záchrany komína bývalého závodu Aglomerace podniku
Vítkovice, a. s.
Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1.

Podle jakého pravomocného rozhodnutí je nutné provést demolici komína?

2.

Lze provést resp., pokračovat v odstranění staré ekologické zátěže území bývalého závodu
Aglomerace a současně zachovat technicky unikátní komín bez toho aniž by se musel
pozastavit nynější projekt a vypsat nová smlouva?

3.

Nešel by k současné smlouvě vytvořit například dodatek, který by umožnil realizaci tak
žádoucího statického průzkumu komínu a podle jeho výsledků případné vyjmutí stavby
z demoličního záměru za předpokladu, že by se zcela jistě posunul termín jeho případné
sanace? Dodatek je ke smlouvám běžně psán, neklade si jak administrativně, tak ani časově
velké nároky.

4.

Za jakých podmínek kromě příznivého statického posudku lze komín z demolice vyjmout
a zachovat pro budoucí generace?

5.

Který úřad může provést změnu rozhodnutí dle otázky č, 1 tak, aby bylo možné komín
zachovat a následně revitalizovat?

6.

Jaké je odborné stanovisko Vašeho úřadu k tvrzení zástupce společnosti Vítkovice, a.s., že
komín je a bude významným zdrojem znečištění ovzduší, pokud nebude okamžitě zbourán,
přestože již 20 let není v provozu. Znamená to, že těch 20 let ovzduší neustále znečišťoval?

7.

Může vyjmutí komína z demoličního záměru významně zvrátit nebo dlouhodobě zastavit
prováděni zákonné sanace území?
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

MŽP takové rozhodnutí, které stanovuje konkrétně provedení demolice
komína, nemá k dispozici. Pravomocné rozhodnutí České inspekce životního
prostředí ze dne 2. května 2005 pod zn. 9/OV/3036/05/Pom, ukládá
právnímu subjektu Vítkovice, a.s. opatření k nápravě, konkrétně cit.
„zajistit či odstranit zařízení, která jsou či v budoucnu mohou být
v sanované lokalitě zdrojem dotací závadných látek do horninového
prostředí a podzemních vod v termínech dle jednotlivých lokalit“. Sanaci
komína ovšem stanovuje Projekt sanace, jehož objednatelem byl zadavatel
sanace, a to Ministerstvo financí ČR.

Ad 2) – 4), 7)

MŽP nemůže zodpovědět tyto dotazy, neboť mu předmětná problematika
nepřísluší. Zadavatelem a objednatelem sanace je Ministerstvo financí ČR,
kterému Vaše dotazy postupujeme k vyřízení. Z výše uvedeného důvodu
MŽP podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost
o poskytnutí informace v těchto bodech odkládá.

Ad 5)

Jak bylo uvedeno v odpovědi č. 1, demolice komínu je stanovena
v Projektu sanace, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo financí ČR.
K zachování komína a jeho revitalizace by tak bylo nutné navrhnout změnu
Projektu sanace, což je v kompetenci Ministerstva financí ČR.

Ad 6)

K vyjádření odborného stanoviska nemá MŽP dostatek podkladů
a informací. Stanovisko by bylo možné vydat, pokud by došlo ke změně
Projektu sanace, a ten by byl MŽP postoupen k vyjádření spolu s dalšími
podklady.

Vzhledem k tomu, že MŽP požadovanými informacemi pod body 1) až 4), 7) nedisponuje,
postupuje Vaši žádost o informace k vyřízení Ministerstvu financí ČR. Současně jsou rezortu
financí předány i petice, které byly přílohou Vašeho podání.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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