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Odpověď na petici „Nechceme dýchat uhelný prach“
Vážení občané,
dne 25. 2. 2019 jste se na mě prostřednictvím petičního výboru obrátili s peticí ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, nazvanou „Nechceme dýchat uhelný prach“ (dále jen „petice“),
týkající se záměru nazvaného „Terminál Heřmanice“.
V petici mě žádáte, abych (doslovně cituji):


„nechal neprodleně zastavit provoz uhelné skládky – Terminálu Heřmanice (AWT),



zpětně prošetřil celý případ, a to zejména chronologický průběh, rozsah povolovacího řízení a stanovení
závazných požadavků za účelem povolení provozu Terminálu Heřmanice,



zajistil kontrolu ochrany zdraví osob, životního prostředí, kvality ovzduší, zajištění vhodných odtokových
poměrů a zamezení znečišťování pozemních komunikací při provozu terminálu,



posléze zajistil a průběžně nechal kontrolovat dodržování všech norem souvisejících se zajištěním co
nejvyšší kvality života obyvatel (hygienických, požárně bezpečnostních, stavebních a jiných), kvality
ovzduší a zároveň zachování životního prostředí alespoň na stávající úrovni.“

Závěrem mě vyzýváte, abych se „zasadil o zamezení negativního dopadu terminálu na zdraví obyvatel a životního
prostředí v Ostravě a okolí“.
Po posouzení petice vám sděluji následující:
Vaše požadavky nespadají do pravomocí hejtmana kraje. Hejtmanovi, radě ani zastupitelstvu kraje žádný zákon
nesvěřuje pravomoc v rámci výkonu krajské samosprávy rozhodovat o povolení konkrétních záměrů ani
o podmínkách pro jejich realizaci. Vaše požadavky spadají do zcela odlišné oblasti veřejné správy, a to do státní
správy, kterou vykonávají jiné orgány k tomu určené zákonem a zcela nezávisle na krajské samosprávě.
Vaše požadavky nespadají ani do přenesené působnosti krajského úřadu, tedy okruhu státní správy na něj
zákonem přenesené, jelikož ve věci Terminálu Heřmanice není povolujícím orgánem ani jemu nadřízeným
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orgánem, ale směřují primárně do působnosti příslušného povolujícího stavebního úřadu (Statutární město
Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava), případně do působnosti jeho nadřízeného stavebního úřadu
(Magistrát města Ostravy).
Je potřeba zdůraznit, že v souladu s principem rozdělení veřejné správy krajská samospráva (stejně jako městská
či obecní) nemůže nijak zasahovat do nezávislých řízení vedených orgány vykonávajícími státní správu. A tyto
správní orgány při rozhodování ve věci povolování záměrů a při stanovování podmínek v povoleních musí
postupovat výhradně podle příslušných právních předpisů (např. přípustné využití plochy vyplývá z územního
plánu, zda je záměr akceptovatelný z hlediska ochrany ovzduší vyplývá ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů apod.), v opačném případě by se jednalo o nepřípustné porušení zásady
zákonnosti, případně zneužití správního uvážení.
Závěrem tedy k vašim požadavkům konstatuji, že já ani jiné orgány kraje nemohou v případě řešeného terminálu
zastavit jeho provoz, přezkoumávat průběh a rozsah postupu povolujícího stavebního úřadu nebo provádět
kontrolu dodržování podmínek uložených k ochraně životního prostředí apod., jelikož kraj ani jeho orgány k tomu
zákon nepověřil.
Přestože petici rovněž obdržely orgány statutárního města Ostravy, je petice tímto současně postoupena
příslušnému stavebnímu úřadu (Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava), aby
se dostálo ustanovení § 5 odst. 2 věty druhé zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších
předpisů, a petice byla formálně i věcně posuzována příslušným úřadem.
Vaše petice byla projednána radou kraje na schůzi dne 26. 3. 2019 a obsah této odpovědi byl schválen usnesením
rady kraje z téhož dne.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Rozdělovník
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Petiční výbor:
****************
****************
****************
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