Dárek pod stromeček – v novém roce bez zápachu z provozovny výroby krmiv ?
Těsně – a proto velmi stručně - před uzávěrkou tohoto svátečního čísla zpravodaje bychom se rádi
podělili o radostnou zprávu: vše nasvědčuje tomu, a my pevně věříme, že brzy po novém roce dojde
k výraznému zlepšení situace ohledně znečištění ovzduší zápachem v naší městské části. Jak snad
téměř každý náš občan ví, největší podíl na stížnostech ohledně zápachu má zápach z provozu
výroby krmiv pro zvířata provozovatele VAFO PRAHA s.r.o. Provoz má povolení dle zákona o
ochraně ovzduší, zdrojem zápachu je zejména provoz sušení extrudovaných krmiv.
Městská část Praha – Zličín dlouhodobě usilovala a usiluje o řešení tohoto problému. Po
předchozích žádostech na příslušné úřady, kdy bylo nutno se i odvolávat u nadřízeného orgánu, má
k dispozici povolení i provozní řády, stěžejní materiály související s provozem výroby. Městská část
je považuje za nedostatečné z hlediska ochrany před zápachem. Našemu podnětu na změnu
povolení Krajský úřad Stč. kraje, jako příslušný úřad, nevyhověl, proto městská část podala podnět
k opatření proti nečinnosti. Ve věci zápachu z provozu výroby krmiv si MČ Praha – Zličín „dopisuje“
s ČIŽP, s MŽP.
Současně Rada MČ Praha – Zličín uplatnila žádost na příslušnou radní Hlavního města Prahy RNDr.
Janu Plamínkovou tak, aby městské části Praha v řízeních pomohla, neboť městská část má za to, že
KÚ Stř. kraje bude s Hl. městem Prahou jednat lépe.
Poměrně významný podíl na vynaloženém úsilí je i oblast vydání tzv. integrovaného povolení
k provozu. KÚ Stč. kraje, jako příslušný povolovací úřad, k podnětu městské části usoudil, že
provozovatel je povinen mít povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., tzv. integrované povolení.
Vyzval provozovatele k podání žádosti o vydání integrovaného povolení, současně ČIŽP zahájila
sankční řízení za provoz bez tohoto povolení. Podle informací z ČIŽP provozovatel požádal o
integrované povolení již v roce 2016. Podle posledního sdělení příslušného orgánu Odboru
životního prostředí a zemědělství KÚ Stř. kraje bylo dne 26. 10. 2017 provozovateli VAFO PRAHA,
s.r.o. odesláno usnesení o zastavení řízení ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení
„Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu“. Důvodem pro zastavení řízení je
nedodání doplnění žádosti v rozsahu výzvy z října 2016, a to vyjádření k záměru z hlediska zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a dále do žádosti nebyla doplněna kapitola č. 21 přílohy (dle
vyhlášky č. 288/2013 Sb., vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované
prevenci).
Z výše uvedeného je patrné, že Městská část Praha – Zličín vynakládá dlouhodobě maximální úsilí
ke zlepšení situace a jak se zdá, konečně se blýská na lepší časy.
S radostí tedy naše občany informujeme, že společnost VAFO PRAHA s.r.o. přistoupila k řešení
technologií studené plazmy. Dle oficiálního sdělení zástupce společnosti prezentovaném na jednání
dne 21. 11. 2017 na obecním úřadě v Jinočanech je dodávka technologie již objednána a uhrazena a
na její výrobě a dodávce se pracuje. Technologie by měla dosáhnout efektivity až 90%. V současné
době probíhají drobné stavební úpravy u komínů tak, aby u každého z nich bylo možno
technologické zařízení umístit.
Časový odhad kompletní dodávky a instalace nové technologie je únor 2018. Od prosince tohoto
roku by však pro veřejnost měla být spuštěna mobilní aplikace na podání stížností na zápach spolu
s jejich sledováním ve vazbě na klimatické podmínky (meteorologická stanice bude umístěna u
výrobny krmiv) s názvem PurEnviro, o jejím spuštění budeme informovat. Cílem této aplikace je
sledování vývoje obtěžování zápachem již před instalací nové technologie a následně i během jejího
provozu.
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