Informace o jednání dne 6. 9. 2018 - neustále se zhoršující zápach z firmy VAFO Praha
s.r.o.
Ve čtvrtek 6. 9. 2018 se uskutečnila z iniciativy starostky Jinočan M. Čančíkové další schůzka
k problémům zápachu z provozu společnosti VAFO Praha s.r.o., na které měla být se zástupci
společnosti VAFO projednána stále se zhoršující situace.
Schůzky jsme se zúčastnili společně se starostkou Jinočan, místostarostou MČ Praha 17, zástupkyní
MŽP ČR, zástupkyní MHMP a zástupců některých dalších okolních obcí. Celé jednání vedla ing. P.
Auterská ze společnosti Odour, s.r.o. Tato společnost je dodavatelem nově instalované studené plazmy.
Jediný, kdo se jednání nezúčastnil, byli zástupci firmy VAFO Praha s.r.o., kteří se omluvili
pracovní zaneprázdněností a nemocí.
Řešení, které firma VAFO Praha s.r.o. nabídla prostřednictvím společnosti Odour s.r.o. postiženým
městským částem a obcím, je webová aplikace, na kterou je možno hlásit okamžitý výskyt zápachu,
který firma vyhodnotí ve spojení s dalšími ukazateli meteorologických a dalších souvisejících hodnot.
Jinak stále zastává stanovisko, že pro zlepšení situace činí, co může a zhoršení stavu v posledních dnech
bylo pouze v důsledku havárií na zařízení, na jejichž odstranění firma usilovně pracuje.
Opakovaně jsme se snažili vysvětlit občanům, že vzhledem k umístění firmy VAFO Praha s.r.o. ve
Středočeském kraji není Městská část Praha Zličín partnerem pro jednání se Středočeským krajem, tím
je pouze Hlavní město Praha. Stejně tak i v řízení o vydání integrovaného povolení, které pro společnost
VAFO Praha s.r.o. vede jako příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje, není účastníkem řízení
Městská část Praha – Zličín, ale Hlavní město Praha. V rámci svých možností jsem se více než před
měsícem pokusila požádat o pomoc hejtmanku Středočeského kraje, do dnešního dne mi ani
neodpověděla. Přesto se stále objevují mezi občany názory a výtky, že městská část nic nedělá a mohla
celou záležitost již dávno vyřešit. Určitá skupina občanů stále opakuje otázku - co dělá úřad ? Nevím,
zda je to způsobeno tím, že nechtějí slyšet na žádné vysvětlení nebo že hodlají na šíření těchto
„zaručených informací“ budovat politickou kariéru. Faktem zůstává, že daleko jednodušší by bylo
obrátit se s dotazem přímo na vedení městské části a my Vám rádi odpovíme, každému jednotlivě, pokud
nestačí informace zveřejňované ve Zpravodaji či na webových stránkách MČ. Jak jsem ale již uvedla,
je nutné, aby i druhá strana měla zájem naslouchat….
I když nejsme účastníky řízení o vydání integrovaného povolení a z tohoto důvodu nemůžeme např. ani
nahlížet do spisové dokumentace, snažili jsme se v rámci našich možností udělat všechno, co bylo
v našich silách. Samotné řízení o vydání integrovaného povolení je důsledek podnětu městské části
adresovaný Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 1.8.2016, ve kterém městská část podala
podnět k prověření kapacity výroby a používání zpracovávaných surovin provozovny VAFO Praha s.r.o.
Na základě tohoto podnětu naší MČ bylo zjištěno, že firma nemá povinné integrované povolení
k provozu, za což dostala od ČIŽP pokutu, proti které se prý odvolala (vzhledem ke skutečnosti, že
městská část není účastník řízení a řízení stále běží, přesné informace nemáme). Jednání a řízení o vydání
integrovaného povolení probíhají od dubna 2018 a řízení stále běží. Příslušný úřad, který řízení vede, je
Krajský úřad Středočeského kraje, opakovaně požaduje po firmě VAFO Praha s.r.o. doplňování
podkladů pro řízení.
Podnět na prošetření, zda společnost VAFO Praha s.r.o. nemá povinnost mít pro svou výrobu tzv.
integrované povolení, není jediným podnětem, který městská část podala. Za zmínku z podnětů
posledního období stojí i podnět ke změně rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší pro provozovnu VAFO Praha s.r.o. Městská část měla a stále má za to, že
provozní řád této společnosti je nepostačující a špatný. Krajský úřad Středočeského kraje však podnět
vyhodnotil jako neoprávněný.

Zpět k současnosti. Neúčast zástupců VAFO Praha s.r.o. na jednání 6. 9. 2018 považuje městská část za
nesmírně arogantní jednání, které signalizuje, že firma nemá zájem na konkrétním řešení situace.
Nabídnutou aplikaci ke sledování zápachu považujeme za krajně nedostatečnou, již z toho důvodu, že –
jak se v současné době zdá - veškerá hlášení půjdou pouze firmě a ta se bude zabývat jejich
vyhodnocováním. Nabízenou aplikaci samozřejmě dáváme občanům k dispozici a budeme rádi, pokud
ji budou využívat, abychom nehnali vodu na mlýn společnosti VAFO Praha s.r.o., že nemáme zájem o
řešení.
Na základě dosavadního průběhu všech jednání však rozhodla rada MČ Praha Zličín na svém
jednání dne 10. 9. 2018, přesto, že není účastníkem řízení o vydání integrovaného povolení,
prostřednictvím svého právního zástupce jako poslední možnost okamžitého řešení podat návrh
na zastavení činnosti výrobny granulí VAFO Praha s.r.o. do vyřešení současných havarijních
situací, na které se firma odvolává a do vydání integrovaného povolení provozu s odvoláním na
stále se zhoršující podmínky životního prostředí, které dosahují takové intenzity, že se nepříznivě
projevují i na zdravotním stavu občanů.
M. Koropecká, starostka MČ

