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$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: VITK/OO928/19/VŽPaSŘ-

Sp. Zn.: S-VITIOOO369/19/2

Vyřizuje:

Telefon:

ID dat.schr.:

E—mail:  
Datum: 17.1.2019

Vážený žadateli,

k Vaší žádosti podle zákona č„106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7. 1. 2019, ve věci

odstranění komínu V areálu Aglomerace Vám sděluj eme:

Na základě žádosti společnosti VÍTKOVICE a.s. prostřednictvím AQD-envitest s.r.o., bylo provedeno ze

strany ÚMOb Vítkovice-odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství řízení pod názvem

„Sanační zásah na lokalitě AGLOMERACE ve společnosti VÍTKOVICE a.s.“, o odstranění 48 objektů, mezi

kterými je zařazen i SO 17a komín spékárny na pozemku p.č.l 125/36 V katastrálním území Vítkovice. Toto

řízení bylo ukončeno vydáním rozhodnutí č.36/2016 ze dne 16.6.2016 s nabytím právní moci dne 8.7.2016,

kdy bylo povoleno odstranění požadovaných objektů vtermínu do 31. 12. 2019. Kdnešnímu dni bylo

fyzicky odstraněno 22 objektů.

ÚMOb Vítkovice-odbor VŽPaSŘ obdržel rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 4. 9. 2018 s nabytím právní

moci dne 10. 10. 2018 o neprohlášení komína bývalé úpravny a spékámy rud za kulturní památku, které bylo

vydáno na základě podnětu spolku Sv.Václav z.s. ze dne 20. 7. 2018.

Vlastník stavby přistupuje k odstranění až nyní, celkový stavebně technický stav se od doby záměru v roce

2016 značně zhoršil vlivem skutečnosti, že areál byl určen k odstranění a plochy po dekontaminaci k novému

využití, proto také nebyla prováděna žádná průběžná ani záchovná údržba. Vlivem náročných provozních

podmínek a dlouhodobému chemickému působení došlo ke značnému poškození nosných konstrukcí stavby.

Z těchto důvodů požádal vlastník o povolení k odstranění komínu za použití trhavin. Rozhodnutí bylo

vydáno 5. 12. 2018, nabytí právní moci 28. 12. 2018.

Česká inspekce životního prostředí byla informována v prosinci 2018 prostřednictvím zástupce stavebníka

o chystané změně technologie odstranění komínu. Stavebník při nakládání s odpadem — sutí z objektů, je

vázán zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

Odbor VŽPaSŘ rozhoduje o žádosti podané vlastníkem stavby, která má být odstraněna. V řízení postupuje

podle platného stavebního zákona č.183/2006 Sb., a příslušných prováděcích vyhlášek, dále pak podle

závazných stanovisek, případně rozhodnutích dotčených orgánů, vydaných podle zvláštních předpisů, j ej ichž

podmínky musí respektovat a je jimi vázán.
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Podmínky pro konkrétní technologií odstřelem stanoví ve svém rozhodnutí příslušný Obvodní báňský úřad

pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.

S pozdravem
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