Průběžná informace o řešení zápachu z provozoven z Chrášťan a
výzva občanům k aktivní spoluúčasti při dalším řešení.
Rádi bychom touto cestou informovali naše občany, jak se vyvíjí snaha městské části o
vyřešení obtěžujícího zápachu, který do naší městské části „vane“ od provozoven umístěných
v sousední obci, v Chrášťanech.
Pro ty z Vás, kteří dosud o problému zápachu více informací nemají, stručně uvádíme: jako
zdroje obtěžujícího zápachu byly označeny 2 zdroje, a to společnost na výrobu krmiv pro psy a
kočky a firma na výrobu zahradního kompostu. V počátečním období městská část usilovala o řešení
obtěžujícího zápachu samostatně, protože tento zápach byl pouze občasný a sousední obce, resp.
městské části, jej nevnímaly tak intenzivně. Drtivá většina následných kontrol, resp. písemných
odpovědí, měla téměř shodný obsah: vše je v pořádku, kontrola neprokázala porušení (tehdy)
platného zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Protože občasný zápach přetrvával a stížnosti našich občanů začaly být častější, vydala se
městská část zhruba před 2 lety při řešení této problematiky „jinou cestou“. Inicializovala a dále
organizuje společné setkání zástupců sousedních městských částí a obcí, kterých se obtěžování
zápachem též týká. V přístupu těchto již dříve oslovených městských částí a nově oslovených obcí
nastala změna, možná v důsledku rozšíření zástavby, možná v důsledku zvýšeného zápachu.
Každopádně se zúčastnění zástupci MČ Praha 13, MČ Praha Řeporyje a MČ Praha Zličín, a dále
zástupci obcí Chrášťany a Jinočany, vydali společnou cestou. Vzájemně se informují o podaných
stížnostech od občanů a postřezích, o učiněných krocích (to se týká především starosty obce
Chrášťany) a za účasti společného odborného konzultanta z oblasti ochrany ovzduší stanoví další
společný postup při řešení zápachu z obou provozoven.
Poslední toto společné jednání se konalo dne 17.10.2012 na Obecním úřadě v Jinočanech.
Stručně aktuálně k jednotlivým výše uvedeným zdrojům zápachu:
společnost na výrobu krmiv pro psy a kočky - při řešení obtěžujícího zápachu společnost
spolupracuje. Společnost modernizovala výrobní linku, následně instalovala do provozu účinné
biofiltry na bázi pračky. Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení ochrany ovzduší (jako příslušný
úřad v této věci) vydal dne 2.7.2012 povolení ke změně stavby a zkušebnímu provozu rozšíření
systému vzduchotechniky a čištění odpadního vzduchu pomocí tří biologických vodních praček. Jak
dokazují protokoly z autorizovaného měření, došlo ke snížení zápachu o 85%. (Pozn. I pracovníci
krajského úřadu v době šetření, tj. 4.9.2012, zaznamenali poměrně silný zápach ze sousední
kompostárny. Rovněž bylo zaznamenáno kompostování odpadů v rozporu s platným povolením
krajského úřadu.)
společnost na výrobu zahradního kompostu – při řešení obtěžujícího zápachu společnost téměř
nespolupracuje. Svou činnost vykonává na pozemcích, které jsou ve správě pozemkového fondu,
úroveň jejich „ekologického chování“ je na velmi nízké úrovni. Z toho důvodu zúčastněné městské
části a obce společně podali na ředitelství ČIŽP dne 15.11.2011 stížnost na předchozí postup
Oblastního inspektorátu Praha a současně žádost o prošetření situace na této kompostárně z hlediska
ochrany ovzduší.
Na výše zmíněném společném jednání dne 17.10.2012 byli zúčastnění zástupci městských částí a obcí
informováni o odpovědi ředitelství ČIŽP na společně podanou stížnost a žádost.

Zúčastnění zástupci městských částí a obcí na základě dostupných informací a zkušeností
konstatovali, že zápach, který okolí obtěžuje, pochází tedy pravděpodobně především od zdroje kompostárny. Provedení kontroly právě v této společnosti bylo požadavkem výše zmíněného
společného dopisu na ředitelství ČIŽP . Předloženou odpověď ČIŽP považovali zúčastnění za
nedostatečnou. ČIŽP záležitost nevyřešila, dokonce ani nevyužila možnost uložit opatření k nápravě,
případně při překročení míry zápachu neuložila vypracovat plán opatření ke snížení pachové zátěže.
Proto se zúčastnění shodli dát podnět na MŽP k dalšímu prošetření. Dále bude krajský úřad (jako
příslušný úřad v této věci) požádán o zaslání příslušných rozhodnutí týkajících se provozu
kompostárny.
S odvoláním na výše uvedené a po dohodě s ostatními zástupci obcí a městských částí Vás,
občany, vyzýváme k aktivní spoluúčasti při řešení obtěžujícího zápachu. Vaše spolupráce bude
spočívat v tom, že – budete-li pociťovat obtěžování zápachem - zašlete podnět na Ředitelství ČIŽP,
-a Břehu 267, 190 00 Praha 9, resp. na email: public_ph{zavináč}cizp{tečka}cz. V podání podnětu
je třeba výstižně popsat předmětnou skutečnost, včetně časových, případně meteorologických nebo
jiných údajů (výskyt v průběhu dne, týdne apod., trvání, výskyt nebo intenzita v závislosti na
povětrnostní nebo teplotní situaci, charakteristika zápachu apod.).
Současně je možno volat na zelenou linku, tel. 800 011 011, a to v době pondělí až pátek
8.00 – 16.00 hodin, resp. na havarijní telefon pro podávání konkrétních stížností 731 405 313.
Současně, prosíme, zašlete kopii podání na adresu úřadu MČ, aby úřad získal skutečný přehled
obtěžování zápachem a současně pak následně aby mohly být kladeny požadavky na řešení na ČIŽP,
neboť právě Česká inspekce životního prostředí je vrcholným odborným dozorovým orgánem státní
správy v oblasti životního prostředí a je nástrojem prosazování práva životního prostředí v ochraně
ovzduší. Výše uvedenou aktivní účastí Vás, občanů, pak se společně pokusíme vyvrátit názor, že
městská část problém obtěžování zápachem „nadhodnocuje“ a nemá k problému dostatečné skutkové
opodstatnění.
Ing. J. Hindová, vedoucí odboru ochrany prostředí, rozvoje a investic

