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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), obdržel  
dne 13. 4. 2022 Vaše podání nazvané „Žádost o poskytnutí informace: MOb Ostrava-Hrabová, Brembo“, 
které se týká vedeného řízení o změně integrovaného povolení čj. MSK 182563/2011 ze dne 31. 10. 2011, 
ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“) vydaného pro zařízení „Výroba hliníkových dílů  
a sestav výrobků pro automobilový průmysl Brembo Czech s.r.o.“, které je provozováno právnickou osobou 
Brembo Czech s.r.o. 

S ohledem na obsah podání dospěl krajský úřad k závěru, že se jedná o žádost o poskytnutí informací o životním 
prostředí podle § 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“). 

V rámci žádosti o informace konkrétně požadujete následující (citace): 

„1. Zašlete mi prosím veškeré dokumenty, které byly zveřejněny na úřední desce. 

2. Od kdy přesně do kdy přesně dané dokumenty na úřední desce visely? 

3. Mohl se MOb Ostrava-Hrabová přihlásit jako účastník řízení? 

4. Byl MOb Ostrava-Hrabová o zahájení řízení informován? Kdy, kdo, jak? 

5. Kontaktoval někdo z MOb Ostrava-Hrabová oficiální/neoficiální cestou někoho z MSK v této záležitosti? Kdo, 
kdy a jak? 

6. Jaký je v dané věci nyní další postup? Kdy bylo zahájeno řízení, kdy skončí, kdo je účastníkem řízení a co  
v této záležitosti může ještě udělat MOb Ostrava-Hrabová? Viz zápis z Rady MOb Ostrava-Hrabová: Starosta 
informoval o požadavku firmy Brembo o změnu technologie a dispozic, kde MOb není účastníkem řízení. 
Oznámení o zahájení řízení viselo na úřední desce KÚ Moravskoslezského kraje ode dne 11.3.2022. Starosta 
dnes s vědomím RMOb napíše stanovisko na SMO, že MOb Hrabová nesouhlasí se změnou a požaduje, aby 
Statutární město jako účastník řízení zadalo vypracování odborného nezávislého posudku. Občané Hrabové 
i radní se obávají pokračování negativních vlivů na životní prostředí, zejména zápach“. 

  

Váš dopis zn.:   
 
   Ing. Radomír Orkáč 
   Na Ščučím 1093/39 
   720 00 Ostrava-Hrabová 
   e-mail: radomir@orkac.cz 
 

Ze dne:  
Čj.: MSK  53455/2022 
Sp. zn.: ŽPZ/8818/2022/Dre 
 084.1 S3   N 
Vyřizuje: Ing. Michal Dreksa 
Telefon: 595 622 392 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-04-22 

mailto:radomir@orkac.cz
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Krajský úřad Vám tímto, v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., sděluje následující: 

Ad 1) 

V podání uvádíte, že na úřední desce krajského úřadu mělo být od 11. 3. 2022 vyvěšeno oznámení o zahájení 
řízení ve věci změny technologie společnosti Brembo. 

V daném případě je potřeba upřesnit, že je vedeno správní řízení o změně integrovaného povolení vydaného pro 
zařízení „Výroba hliníkových dílů a sestav výrobků pro automobilový průmysl Brembo Czech s.r.o.“, které je 
provozováno právnickou osobou Brembo Czech s.r.o. Předmětem změny integrovaného povolení je záměr 
instalace a povolení provozu nové eloxovací linky a s ní související čistírny odpadních vod. 

Na úřední desce krajského úřadu bylo v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci 
zveřejněno stručné shrnutí údajů ze žádosti. Tento dokument Vám zasíláme v příloze. 

Ad 2) 

Stručné shrnutí údajů ze žádosti bylo v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci 
zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, a to od 9. 3. 2022 do 8. 4. 2022.  

Ad 3) 

V případě instalace a povolení provozu nové eloxovací linky a s ní související čistírny odpadních vod se jedná  
o podstatnou změnu v provozu zařízení, neboť uvedeným záměrem dojde ke změně v rozsahu zařízení, která 
sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v bodu 2.6. dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. 
Na základě této skutečnosti je vedeno řízení o tzv. podstatné změně integrovaného povolení, kdy výčet účastníků 
řízení je stanoven v § 7 zákona o integrované prevenci. V daném případě zákon o integrované prevenci 
nepřiznává městskému obvodu Hrabová statut účastníka řízení. 

Ad 4) 

Městský obvod Hrabová nebyl adresně informován o tom, že je zahájeno řízení v dané věci, jelikož krajskému 
úřadu taková povinnost ze zákona neplyne, nicméně měl možnost nahlédnout do stručného shrnutí údajů  
ze žádosti, které bylo zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, úřední desce statutárního města Ostravy  
a na portálu veřejné správy www.env.cz/ippc. 

Ad 5) 

Krajský úřad v dané věci od městského obvodu Hrabová oficiálně neobdržel žádné podání. Co se týče neoficiálních 
jednání, tak tyto nejsou krajskému úřadu známy. 

Ad 6) 

- Řízení o změně integrovaného povolení bylo zahájeno dnem doručení žádosti o vydání změny integrovaného 
povolení, tj. 21. 12. 2021. 

- Termín ukončení vedeného řízení nelze predikovat, nicméně krajský úřad je vázán lhůtami, které jsou 
především dány zákonem o integrované prevenci. 

http://www.env.cz/ippc
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- Účastníky řízení v tomto případě jsou: společnost Brembo Czech s.r.o., Moravskoslezský kraj a statutární 
město Ostrava.  

- Krajskému úřadu nepřísluší navrhovat městskému obvodu Hrabová, jakým způsobem má vykonávat svou 
působnost. 

 

 

 

 

Ing. Jan Filgas 
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství 
 

 

Příloha: 

- dle textu 
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