Zápach z provozu výroby krmiv pro zvířata
Vzhledem k přetrvávajícímu obtěžujícímu zápachu z provozu výroby krmiv pro zvířata
bychom vás, občany Městské části Praha – Zličín, rádi informovali o vynaloženém úsilí k řešení
tohoto dlouhodobého problému.
Provozovatel zdroje: VAFO PRAHA s.r.o., provoz má povolení dle zákona o ochraně ovzduší.
Zdrojem zápachu je zejména provoz sušení extrudovaných krmiv.
Stručněji k dosavadnímu postupu: Městská část Praha – Zličín má k dispozici povolení i
provozní řády (zásadní a stěžejní dokument ve vztahu k zápachu je provozní řád společnosti). Tyto
dokumenty získala městská část na základě žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Pouze pro informaci uvádíme, že provozní řád společnosti Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, jako příslušný orgán, odmítl
městské části poskytnout s odůvodněním, že provozní řád obsahuje důvěrné informace, týkající se
obchodního tajemství. Městská část se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Ministerstvu životního
prostředí, na základě rozhodnutí MŽP, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o neposkytnutí provozního
řádu, pak Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje provozní řád
poskytl. S ohledem na současnou legislativu - kdy řešení již povoleného zdroje zápachu, který „pouze
zapáchá“, je velmi obtížné až nereálné - je nadějí městské části, že příslušné dokumenty ke stavbě či
provozu budou nepostačující, chybné.
Povolení i provozní řády provozu výroby krmiv považuje Městská část Praha - Zličín
z hlediska ochrany před zápachem za nedostatečné. Podnětu městské části na změnu povolení Krajský
úřad Stč. kraje, jako příslušný povolovací orgán, nevyhověl, městská část tedy podala v září 2016
podnět k opatření proti nečinnosti k MŽP, odpověď zatím nedorazila.
Nicméně k další aktivitě městské části usoudil Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Středočeského kraje, že provozovatel byl povinen mít povolení podle zákona č.
76/2002 Sb., tzv. integrované povolení (IP). Vyzval provozovatele k podání žádosti o vydání IP. Podle
informací z ČIŽP (o které si městská část opět požádala dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím) provozovatel požádal o IP již 17.10.2016. Řízení tak zřejmě již bylo zahájeno,
Krajský úřad Středočeského kraje však neoznámil zahájení řízení účastníkům. Městská část požádala
dne 16.5.2017 opět dle zákona o poskytnutí informací o poskytnutí informací k řízení o vydání IP pro
provozovatele VAFO. Dne 28.5.2017 KÚ Stč. kraje reagoval na žádost městské části a uvedl, že
provozovatel hodlá dovybavit zařízení o koncovou technologii pro záchyt pachových látek. Současně
uvedl, že se rozhodl vyhovět žádosti o prodloužení termínu pro doplnění žádosti a nově stanovil
termín pro doplnění na 31. 9. 2017. S ohledem na čas a tvrzené dovybavení zařízení o záchyt
pachových látek rada MČ Praha – Zličín rozhodla počkat do 31.9. (a proti prodloužení termínu se
neodvolávat).
Dále Městská část Praha – Zličín podala v říjnu 2016 podnět k uložení opatření k nápravě a
uložení pokuty z důvodu chybějícího integrovaného povolení pro VAFO České inspekci životního
prostředí. V březnu 2017 pak podala městská část podnět k učinění opatření proti nečinnosti České
inspekce životního prostředí k Ministerstvu životního prostředí. MŽP odpovědělo v srpnu 2017,
neshledalo důvod činit vůči ČIŽP nějaké opatření proti nečinnosti, žádnou nečinnost ČIŽP údajně
nenašlo. Z přípisu však vyplývají některé zajímavé informace, např. že společnost VAFO podala
žádost o vydání IP na podzim 2016 a z důvodu nedodání veškerých podkladů je řízení přerušeno.
Nezodpovězenou otázkou pak je, proč požadované doklady dosud nebyly doručeny. Dále z odpovědi
MŽP vyplývá, že ČIŽP zahájila řízení o uložení pokuty společnosti VAFO za provoz bez povolení,
sankční řízení však – předpokládáme - není ukončeno, a dále pak že ČIŽP byla v provozovně na dvou
kontrolách, jedné k podnětu městské části a druhé k podnětu někoho jiného v únoru 2017. Na
kontrolách ČIŽP žádný zápach neobjevila.
Pokud by mělo dojít k dalšímu prodlužování, pak již hodlá městská část proti takovému prodloužení
podat odvolání.

Současně rada MČ rozhodla o zaslání žádosti na příslušnou radní Hlavního města Prahy tak,
aby městské části v těchto řízeních pomohla, neboť městská část má za to, že Krajský úřad Stř. kraje
bude s Hl. městem Prahou jednat lépe.
Městská část Praha – Zličín není obec, touto obcí je Hlavní město Praha (pro které zápach z výroby
krmiv společnosti VAFO Praha s.r.o. není stěžejním problémem). Současně je třeba uvést, že Městská
část Praha – Zličín má za to, že problém spočívá i v tom, že příslušný orgán, kterým je Krajský úřad
Středočeského kraje, městskou část nebere jako dostatečného účastníka řízení a partnera a zřejmě
jediná schůdná cesta je vstup HMP do celé záležitosti.

Závěrem pak zmínka ke spolupráci s ostatními městskými částmi, resp. obcemi při řešení
tohoto problému. Ačkoliv si na zápach stěžují občané i ze sousedních městských částí či obcí (což je
možno dovodit z emailů či stížností adresovaných úřadu MČ Praha – Zličín), s výjimkou obce
Jinočany ostatní úřady nevnímají problém zápachu z výroby krmiv jako velký a obtěžující problém. O
to složitější je pak vymahatelnost nějakého řešení.
Jsme přesvědčeni, že z výše uvedeného je patrné, že městská část vynakládá maximální úsilí.
Zápach jako takový je legislativně neošetřen, resp. velmi málo řešen, a to především ve fázi
povolovacího řízení. Tento zdroj zápachu je však již umístěn a proto je řešení tak složité a
dlouhodobé. Obracíme se se žádostí o řešení na různé orgány, již jsme slyšeli i argument, že na zápach
si stěžuje málo občanů, že je problém v územním plánu a povolování staveb, starostka vystoupila před
senátem při návrhu změny legislativy týkající se řešení zápachu, aj. Veškeré další kroky činíme
prostřednictvím právního zástupce, specialistu na danou problematiku.
Ve Zličíně, 6.9.2017
JUDr. Marta Koropecká
starostka MČ Praha - Zličín

