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„Nechceme dýchat uhelný prach“
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
V Ostravě dne 31. 10. 2018
Vážený pane hejtmane,
My, níže podepsaní, nesouhlasíme s:
● provozováním obří skládky uhlí a koksu – „Terminálu Heřmanice“,
● nedostatečným protiprašným opatřením ze strany provozovatele uhelné skládky – společnosti AWT,
● stanovením příliš volných a nezávazných doporučení ze strany odboru životního prostředí
Moravskoslezského kraje a Magistrátu Statutárního města Ostrava pro omezení dopadu provozu
Terminálu Heřmanice na zdraví osob, životní prostředí, ochranu ovzduší a pozemních komunikací,
● dalším zhoršením kvality ovzduší v souvislosti s provozem uhelné skládky v lokalitě již zatížené jinými
negativními vlivy,
● odlišným posuzováním Terminálu Heřmanice oproti dříve zamítnutému záměru výstavby podobné
uhelné skládky v Radvanicích.
Domníváme se, že uvedením Terminálu Heřmanice do provozu ještě před nabytím právní moci povolení
došlo k porušení zákona. Zároveň tím dochází k ohrožování zdraví osob, ochrany životního prostředí v daném
místě i širokém okolí, znečišťování ovzduší a pozemních komunikací. Máme za to, že stanovené podmínky pro
provoz uhelné skládky jsou nedostatečné a Terminál Heřmanice tak bude mít negativní dopad na životní
prostředí nejen v Ostravě, ale i širokém okolí.
Žádáme Vás proto, abyste:
● nechal neprodleně zastavit provoz uhelné skládky – Terminál 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.
Vyzýváme Vás, abyste se zasadil o zamezení negativního dopadu Terminálu na zdraví obyvatel a životní
prostředí v Ostravě a okolí, což potvrzujeme níže svými podpisy.
Děkujeme,
Slezská pro život a Česká pirátská strana
Petiční výbor zastupují samostatně všichni jeho členové. Za petiční výbor:
Mgr. Kamil Horák, Na Jánské 2060/16, 710 00 Slezská Ostrava (za Slezskou pro život)
Mgr. Iveta Vojtěchovská, Kovařovicova 728/4, 710 00 Slezská Ostrava (za Slezskou pro život)
Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA, Koněvova 789/81, 713 00 Ostrava – Heřmanice (za Slezskou pro život)
Ing. Ondřej Netočný, Krasnoarmejců 2596/24, 700 30 Ostrava – Jih (za Českou pirátskou stranu)
Ing. Rostislav Řeha, P. Křičky 2711/8, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz (za Českou pirátskou stranu)
Vladimír Dubový, Petřvald 301, 742 60 Petřvald 1 (jako občanský aktivista)
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