
Adresát 1: 
Ministerstvo životního prostředí ČR  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10  
  
Adresát 2: 
Česká inspekce životního prostředí  
Oblastní inspektorát PRAHA 
Wolkerova 40/11   160 00 Praha 6  
  
Adresát 3: 
Středočeský kraj 
Krajský úřad Středočeského kraje   
Zborovská 11    
150 21 Praha 5  
 

Praha 28. března 2019  

 Věc:  PETICE „PROTI ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DŮSLEDKU NARŮSTAJÍCÍHO OBTĚŽOVÁNÍ ZÁPACHEM Z 

VAFO PRAHA, s.r.o.“ 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

My,  

níže podepsaní občané ČR, prostřednictvím této petice organizované spolkem Praha pro život z.s., IČO: 08012725, 

Sazovická 479/23, Zličín, 155 21 Praha 5, žádáme shora uvedené orgány státní správy a samosprávy, aby neprodleně 

začaly konat a využívat plně veškeré pravomoci, které jim svěřuje právní řád České republiky , k tomu, aby: 

1. nevydaly společnosti VAFO PRAHA, s.r.o. integrované povolení na rozšíření výroby v obci Chrášťany; 

2. zabránily zhoršování životního prostředí v důsledku neustále narůstajícího obtěžování zápachem z produkce 

společnosti VAFO PRAHA, s.r.o.; 

3. důsledně prověřily, zda  společnost  VAFO PRAHA, s.r.o.  neporušuje aktuálně vydaná povolení k provozu; 

4. důsledně prověřily, zda společnost VAFO PRAHA, s.r.o. neprovozuje výrobu i na lince č. 1, která má být údajně 

linkou záložní, a lince č. 3, na kterou nebylo dosud vydáno pravomocné povolení, a zajistily plnění těchto omezení  

včetně např. zapečetění linek, kontrol šarží, apod.; 

5. zabývaly se tím, proč zápach narůstá zejména v pozdních večerních, nočních a brzkých ranních hodinách  

a  o   víkendech; 

6. pokud by mělo být vydáno integrované povolení k provozu, o které společnost VAFO PRAHA, s.r.o. požádala v roce 

2018, žádáme, aby takové povolení obsahovalo striktní emisní limity pro pachové látky a další opatření vedoucí 

k minimalizaci zápachu; 

7. do doby, než bude o integrovaném povolení rozhodnuto, požadujeme zajištění předběžného opatření, které 

zabrání znečištění ovzduší zápachem, a to až v podobě omezení či zastavení provozu. 

Stručné vysvětlení: 

Přestože zápach z provozovny VAFO PRAHA, s.r.o. sužuje obyvatele západního okraje Prahy a přilehlých obcí dlouhodobě, 

poslední rok došlo k prudkému zhoršení životního prostředí v důsledku narůstajícího zápachu, který nyní zasahuje již celý 

západ a jihozápad Prahy, a to i místa, která dříve zasažena nebyla. K původně dotčeným pražským čtvrtím Zličín, Řepy, 

Stodůlky, Řeporyje a Jinonice přibyly další vzdálenější čtvrti  jako  Dejvice, Střešovice, Petřiny, Strahov či Smíchov. 

Problémem znečištění ovzduší zápachem je tak zasaženo minimálně cca 150.000 obyvatel. 



Zhoršení paradoxně nastalo po instalaci filtračního zařízení AEROX, od kterého vedení společnosti VAFO PRAHA, s.r.o.  

slibovalo minimalizaci zápachu. 

V důsledku stresu ze zápachu se u zasažených obyvatel mohou vyskytovat rovněž zdravotní problémy jako jsou migrény, 

nevolnosti, psychická podrážděnost, dýchací problémy  atd.  

Plně respektujeme právo společnosti k podnikání. Nechceme však, aby byl zisk jakékoliv společnosti nadřazen zdraví a 

spokojenému životu obyvatel. Zhoršené životní prostředí může mít navíc i materiální dopad na zasažené obyvatele, a to 

v důsledku snížení hodnoty jejich nemovitostí v  postižených oblastech. Stávající stav, kdy společnost  VAFO PRAHA, s.r.o.  

sice deklaruje probíhající výrobu pouze na jedné výrobní lince, avšak zápach se stále zhoršuje a opakované kontroly od 

České inspekce životního prostředí nedokáží odhalit příčinu zhoršení, je proto zcela neakceptovatelný. 

Petiční výbor ve složení: 
Emilie Simone Schneider, bytem Sazovická 479/23, Zličín, 155 21 Praha 5, Jana Horká, bytem Flöglova 1503/1, Stodůlky, 

155 00 Praha 5, Hana Šimečková, bytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 13,  JUDr. Jaromír Bečička, bytem Sluneční 

náměstí 2588, Praha 5 15800, Petr Růžička, bytem Sazovická 488/4, Zličín, 155 21 Praha 5. Petiční výbor zastupuje 

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)  

Informace o osobních údajích: 

Spolek Praha pro život z.s., IČO: 08012725, Sazovická 479/23, Zličín, 155 21 Praha 5 a shora uvedený petiční výbor 

informují podepisující o tom, že budou zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro projednání petice s úřady 

státní správy a samosprávy dobrovolně poskytnuté osobní údaje uvedené v petičních arších (tj. v rozsahu jméno, příjmení, 

bydliště), a to ze zákonného důvodu, kterým je splnění právních povinností stanovených zákonem č. 85/1990 Sb. o právu 

petičním, a to pouze za účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice s příslušnými úřady státní správy a 

samosprávy ČR, když pouze těmto subjektům budou uvedené osobní údaje zpřístupněny. Subjekt osobních údajů má 

právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 

a vznést námitku proti zpracování či stížnost k dozorovému úřadu ÚOOÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podpisový arch k petici 
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v  těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 
85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „PROTI ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DŮSLEDKU 
NARŮSTAJÍCÍHO OBTĚŽOVÁNÍ ZÁPACHEM Z VAFO PRAHA, s.r.o.“ ze dne 28.3.2019 organizované spolkem Praha pro život z.s., IČO: 
08012725, Sazovická 479/23, Zličín, 155 21 Praha 5.   

Za petiční výbor:  
Emilie Simone Schneider, bytem Sazovická 479/23, Zličín, 155 21 Praha 5, Jana Horká, bytem Flöglova 1503/1, Stodůlky, 155 00 
Praha 5, Hana Šimečková, bytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 13,  JUDr. Jaromír Bečička, bytem Sluneční náměstí 2588, Pra ha 

5 15800, Petr Růžička, bytem Sazovická 488/4, Zličín, 155 21 Praha 5. Petiční výbor zastupuje kterýkoliv člen petičního výboru. 
 

Jméno Příjmení Bydliště  Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Příloha - Listina základních práv a svobod 

ZÁKON 85/1990 Sb. 

ze dne 27. března 1990 

o právu petičním 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:  

Úvodní ustanovení 

§ 1 

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech 

veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). 

(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. 

(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. 

(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv 

občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, 

nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.  

§ 2 

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.  

§ 3 

Petiční výbor 

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané 

vytvořit petiční výbor. 

(2) Petiční výbor není právnickou osobou.  

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je  bude zastupovat ve styku se státními orgány. 

§ 4 

Shromažďování podpisů pod petici 

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým 

podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s 

obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.  

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy 

podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a 

bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.  



(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové  archy vystaveny též na místech přístupných 

veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel 

a k rušení veřejného pořádku. 

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. 

§ 5 

Podání a vyřízení petice 

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává -li petici 

petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je 

oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. 

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů 

postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. 

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal 

anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a z působ jejího 

vyřízení. 

§ 6 

Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu shromažďovacím (viz níže) s tím, že 

musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí 

svolavatel shromáždění. 

------------------------------------------------------------------  

1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 

Společná ustanovení 

§ 7 

Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve sv ých jednacích řádech nebo 

obdobných předpisech. 

§ 8 

Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního 

orgánu svěřena. 

§ 9 

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a 

podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.  

§ 10 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

 


