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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 14. července 2019 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se ojedinělého cihelného
komínu v rámci projektu „Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s.“:
1. Lze dál pokračovat v sanaci lokality s tím, že by byl komín v rámci projektu sanace
sanován současným vlastníkem formou opravy nikoli zbořením?
2. Lze dál pokračovat v sanaci lokality s tím, že by byl komín během sanace prodán
a opraven na náklady nového vlastníka?
3. Lze vyjmout komín ze sanace s tím, že by jeho oprava probíhala mimo sanaci území,
buď současným, a nebo novým vlastníkem?
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Upozorňujeme, že u žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. platí, že povinnost poskytovat
informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ad 1) V takovém případě by byla nutná změna projektu, ke které se vyjadřují i další
kompetentní orgány (MF, MŽP, ČIŽP, nabyvatel, město Ostrava atd.). Změna projektu (kde je
nyní počítáno s demolicí) by vyžadovala posouzení rizikovosti ponechání komína na místě, jeho
vliv na lokalitu i návrh eventuální sanace opravou.
Ad 2) Podobně, jako u první otázky, ke změně způsobu sanace by byla nutná změna
schváleného projektu.
Ad 3) V současné době nelze komín ze sanace vyjmout, neboť je součástí celého komplexu prací
za účelem odstranění staré ekologické zátěže. Jako odborný garant uplatňujeme při posuzování
sanačních projektů ekologické hledisko, kdy nejvhodnější variantou sanace je samozřejmě
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odstranění kontaminantů znečišťujících životní prostředí, popřípadě s následnou formou
recyklace. Každý konkrétní případ sanace probíhá dle projektu, který je připraven tak, aby splnil
cíle stanovené analýzou rizika, popřípadě studií proveditelnosti a zohledňuje také místní
podmínky. Změna koncepce sanace by opět vyžadovala nové posouzení rizika a vyjádření všech
zúčastněných stran.
S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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