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Sdělení

Vážený pane inženýre,

dne 25.6.2021 (v evidenci ČIŽP vedeno pod čj. ČIŽP/49/2021/5032) Česká inspekce 
životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále jen „ČIŽP“) obdržela  Vaše podání 
doručené datovou schránkou (ID DS: iwxyr7d) ve věci „Zápach z průmyslové zóny 
v Hrabové“. 

Jak Vám již bylo sděleno dopisem čj. ČIŽP/49/2021/2644 ze dne 26.4.2021 odeslaným 
na e-mail radomir@orkac.cz, v průmyslovém areálu Ostrava – Hrabová se nachází řada 
provozovatelů významných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou 
provozovány na základě platných povolení vydávaných ve správních řízeních Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje (dále též „KÚ MSK“). Tato povolení vycházejí z dotčených 
referenčních dokumentů BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) 
a směrnic Evropské unie a jsou v souladu s platnou legislativou České republiky. Povolení 
vydávaná KÚ MSK, stejně jako dokument EU BREF, nejnovější BAT (angl. Best Available 
Techniques), směrnice i legislativa v ochraně ovzduší připouští, aby zdroje znečišťování 
ovzduší vypouštěly znečišťující látky do ovzduší. Zároveň ale stanovují, aby vypouštěná 
množství znečišťujících látek nepřesáhla stanovené emisní limity a další závazné podmínky 
ochrany ovzduší.
Řada výrobních technologií provozovaných v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová produkuje 
i pachové látky. Šíření pachových látek je velmi specifickým a těžce řešitelným problémem. 
Intenzita pachového vjemu je významně závislá na klimatických a rozptylových podmínkách 
a zejména v nočních a ranních hodinách je pachový vjem velmi intenzivní (teplotní inverze, 
minimální proudění vzduchu). V dotčené legislativě České republiky nejsou v současné době 
pro pachové látky stanoveny žádné vymahatelné hodnoty emisních limitů, které by ČIŽP 
mohla účinně vymáhat. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn 
(dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“) sice umožňuje limity na pachové látky v oprávněných 
případech stanovit, ale takové limity by musely být součástí povolení, které podle zákona 
č. 201/2012 Sb. resp. zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších 
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změn (dále jen „zákon č. 76/2001 Sb.“) vydává místně příslušný krajský úřad (ČIŽP je pouze 
kontrolní orgán ochrany životního prostředí).   
Česká inspekce životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší má výhradně kompetence 
kontroly stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V rámci kontroly inspekce kontroluje 
dodržování povinností, které těmto zdrojům vyplývají z platné legislativy v ochraně ovzduší 
a také ze závazných podmínek pro provoz těchto zdrojů uvedených v povoleních, které 
pro jejich provoz vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  V případě neplnění těchto 
povinností jim inspekce ukládá finanční sankce a také opatření ke zjednání nápravy 
protiprávního stavu. ČIŽP však nemá žádných zákonných kompetencí či technických 
prostředků zabývat se výzkumnou činností při hledání nestandardních řešení 
nevyhovujícího stavu ovzduší (imisemi), ať už periodickým zavaděním nejnovějších 
technologií, řešením větrání nebo výstavbou komínů, jak je požadováno ve Vašem podání. 
Takováto technická opatření i přísnější emisní limity mohou být vymáhána a inspekcí 
kontrolována teprve tehdy, až by byla závazně uložena v povolení provozu, která, jak je 
uvedeno výše, vydává místně příslušný krajský úřad. 
V případě Vašich námětů či zjištění, jak změnit tato povolení, doporučujeme Vám obrátit se 
na krajský úřad, který má zákonnou kompetenci tato povolení vydávat a rovněž je 
v odůvodněných případech zpětně přezkoumat a změnit. 

Současná znění vydaných povolení  podle zákona o ochraně ovzduší naleznete zde:
https://aplikace.msk.cz/iszp/stanoviska/

Současná znění vydaných povolení podle zákona o integrované prevenci naleznete zde:
https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/zarizeni-v-msk-5069/

Česká inspekce životního prostředí si je vědoma závažnosti situace v  průmyslové zóně 
Ostrava - Hrabová a z tohoto důvodu věnuje neustále mimořádnou pozornost dozorové 
činnosti u zde provozovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V průběhu každého 
roku provádí inspekce u provozovatelů významných stacionárních zdrojů provozovaných 
v průmyslovém areálu Ostrava – Hrabová opakovaně kontroly jejich provozu a vyhodnocuje 
plnění závazných podmínek v ochraně ovzduší včetně plnění příslušných emisních limitů 
(maximální limitní hodnoty vypouštění znečišťujících látek do ovzduší). Na základě výsledků 
z těchto kontroly je však možno konstatovat, že v posledních letech na těchto významných 
zdrojích nedošlo při běžném provozu k žádnému překročení emisních limitů, které jsou 
závazně stanoveny vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „vyhl. č. 415/2012 Sb.“) nebo povoleními vydávanými Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje. Ale jak již bylo uvedeno výše, tak v důsledku vysoké 
koncentrace řady výrobních technologií v této stále se rozvíjející průmyslové zóně, je 
pravděpodobné, že i při  řádném (povoleném) provozu budou tyto technologie, byť 
minimalizovaně, zatěžovat venkovní ovzduší pachovými látkami, které zejména v době 
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zhoršených rozptylových podmínek (noční hodiny, zimní období) mohou způsobovat 
obtěžující pachovou stopu. 

K Vašemu požadavku měření emisí v dostatečné výšce Vám inspekce sděluje, že způsob 
a podmínky zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením vč. místa odběru vzorků 
jsou pro stacionární zdroje závazně stanoveny vyhl. č. 415/2012 Sb. Kontrolou protokolů 
z jednorázových měření emisí provedených na stacionárních zdrojích provozovaných 
společností Brembo Czech s.r.o., ITT Holdings Czech Republic s.r.o., GRUPO  ANTOLIN  
OSTRAVA  s.r.o. příp. dalších společností působících v průmyslovém areálu Ostrava – 
Hrabová, které byly doručené ČIŽP v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., inspekce zjistila, 
že jednorázová měření emisí byly na stacionárních zdrojích provozovaných výše uvedenými 
provozovateli provedeny způsobem a za podmínek stanovených vyhl. č. 415/2012 Sb. 
a měření byly provedeny pro všechny znečišťující látky, pro které jsou stanoveny specifické 
emisní limity ve vyhl. č. 415/2012 Sb. nebo v povolení provozu či integrovaném povolení 
(vydaná KÚ MSK) v souladu s § 6 zákona o ochraně ovzduší a naměřené hodnoty prokazovaly 
dodržování těchto stanovených specifických emisních limitů.  
Pro měření a vyhodnocování přípustné úrovně znečištění ovzduší (imise), ve smyslu Vašeho 
požadavku měření znečišťujících látek ve větší výšce nad stacionárními zdroji, není ČIŽP 
kompetentním orgánem ochrany ovzduší.   

Taktéž Vám sdělujeme, že průmyslovou zónu Hrabová jako celek, nemá na inspekci 
na starosti žádný speciálně určený pracovník. Na inspekci je prováděn výkon kontrolní 
činnosti podle jednotlivých druhů/typů zdrojů znečišťování ovzduší (problematika zákona 
č. 201/2012 Sb.), popř. podle typu zařízení (problematika zákona č. 76/2002 Sb.). Takže 
různé zdroje/zařízení dozorují různí pracovníci ČIŽP dle svého odborného zaměření, a to jak 
na oddělení ochrany ovzduší, tak na oddělení integrovaných agend. Průmyslová zóna 
v Ostravě – Hrabové je inspekcí dozorována stejně jako jiné výrobní podniky, průmyslové 
zóny, zdroje a činnosti s dopadem na kvalitu ovzduší v celém Moravskoslezském kraji. 

I přes výše uvedené Vám sdělujeme, že dne 8.6.2021 proběhlo jednání na Úřadu městského 
obvodu Ostrava – Jih za účasti starosty městského obvodu Ostrava - Jih, starosty městského 
obvodu Hrabová, starosty městského obvodu Nová Běla, náměstkyně primátora města 
Ostravy, zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zástupce Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ostravě, zástupců České inspekce životního prostředí a občanů týkající se 
zlepšení stavu dlouhodobého obtěžování obyvatelů zápachem pocházejícím z průmyslové 
zóny Ostrava - Hrabová. Další jednání pak bude svoláno náměstkyni primátora města 
Ostravy, na které budou pozváni i zástupci jednotlivých společností provozující stacionární 
zdroje v průmyslové zóně Ostrava - Hrabová.
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Dále Vám sdělujeme, že  ČIŽP zahájila úkony k novému prošetření plnění závazných 
podmínek provozu u nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší v předmětné 
průmyslové oblasti. Po ukončení kontroly a jejím vyhodnocení budete o výsledku 
informován.   

S pozdravem

Ing. Radomír Štěrba
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

„elektronicky podepsáno“
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