
 

 

PETICE 
Stop spalovně nebezpečných  odpadů v Ostravě  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 

Adresáti: Vládě ČR, Ministrovi životního prostředí ČR, Parlamentu ČR, Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Obecním úřadům a zastupitelstvům města a městských částí 

Ostravy 

  

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zastavena realizace záměru 

společnosti SUEZ na výstavbu zařízení pro termickou likvidaci nebezpečných odpadů, jakožto dalšího 

významného zdroje znečištění, v lokalitě Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky (areál 

nedaleko někdejší koksovny Šverma). 

 

A to z níže uvedených důvodů: 

  

1. Zmiňovaná lokalita je jako podstatná část celého kraje lokalitou s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší. Zákonem 

stanovený denní imisní limit pro znečištění prachovými částicemi PM10 může být překročen 35 dní v roce, v 

Ostravě je toto vyčerpáno zpravidla již v únoru. Situace se dlouhá léta nejlepší, přitom právo na příznivé životní 

prostředí je jedním ze základních právem a je nedílnou součástí české Listiny základních práv a svobod již od 

roku 1993. Každé zhoršení takové situace je nežádoucí a vědomě prohlubuje stávající protizákonný stav. 

 

2. Potřeba nové kapacity pro spalování nebezpečných odpadů v Moravskoslezském kraji není řádně 

odůvodněna. (Reálná data o produkci nebezpečného odpadu v kraji jsou „s převážně klesajícím trendem do roku 

2014 a s mírně rostoucím trendem od roku 2014,“ kdy, ona variabilita produkce nebezpečného odpadu na území 

kraje je dána především změnami v odvětví těžkého a chemického průmyslu, a sanačními pracemi na likvidaci 

starých ekologických zátěží.) 

 

3. Aby se kapacita nové spalovny naplnila, bude muset svážet nebezpečný odpad i z ostatních krajů ČR, a pak jej 

uprostřed Ostravy spalovat. Nechceme být nadále popelnicí republiky. 

 

4. Podle údajů dostupných na stránkách ČHMÚ byla kapacita 25 tisíc tun odpadů stávající spalovny za rok téměř 

plně využita až v roce 2017, v roce 2016 to bylo necelých 10 tisíc tun a v roce 2015 necelých 20,5 tisíce tun 

spálených odpadů. 

  

Za petiční výbor: 

Zmocněnec: Rostislav Řeha, P. Křičky 8, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

David Witosz, Českobratrská 32, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

František Gaško, Gen. Píky 2888/8, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: zmocněnec petičního výboru 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor jako správce zpracovával a uchovával po dobu 

nezbytně nutnou mé osobní údaje, avšak výhradně pro užití v rámci této petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se 

zpracováním údajů udělený v souladu s právním řádem České republiky je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv písemně 

odvolat, a to kdykoliv až do okamžiku zaslání petice příslušným orgánům a/nebo úřadům. 

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 

Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního 

zákona. 

Za petiční výbor: Rostislav Řeha, P. Křičky 8, 702 00 Ostrava 

  

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor jako správce zpracovával a uchovával po dobu 

nezbytně nutnou mé osobní údaje, avšak výhradně pro užití v rámci této petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se 

zpracováním údajů udělený v souladu s právním řádem České republiky je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv písemně 

odvolat, a to kdykoliv až do okamžiku zaslání petice příslušným orgánům a/nebo úřadům. 

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 

Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního 

zákona. 

Za petiční výbor: Rostislav Řeha, P. Křičky 8, 702 00 Ostrava 

  

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor jako správce zpracovával a uchovával po dobu 

nezbytně nutnou mé osobní údaje, avšak výhradně pro užití v rámci této petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se 

zpracováním údajů udělený v souladu s právním řádem České republiky je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv písemně 

odvolat, a to kdykoliv až do okamžiku zaslání petice příslušným orgánům a/nebo úřadům. 

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 

Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního 

zákona. 

Za petiční výbor: Rostislav Řeha, P. Křičky 8, 702 00 Ostrava     

      

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor jako správce zpracovával a uchovával po dobu 

nezbytně nutnou mé osobní údaje, avšak výhradně pro užití v rámci této petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se 

zpracováním údajů udělený v souladu s právním řádem České republiky je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv písemně 

odvolat, a to kdykoliv až do okamžiku zaslání petice příslušným orgánům a/nebo úřadům. 

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 

Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního 

zákona. 

Za petiční výbor: Rostislav Řeha, P. Křičky 8, 702 00 Ostrava 

 

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor jako správce zpracovával a uchovával po dobu 

nezbytně nutnou mé osobní údaje, avšak výhradně pro užití v rámci této petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se 

zpracováním údajů udělený v souladu s právním řádem České republiky je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv písemně 

odvolat, a to kdykoliv až do okamžiku zaslání petice příslušným orgánům a/nebo úřadům. 

Příloha - Listina základních práv a svobod 

Čl. 18 

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se 

obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním 

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"). (poznámka: zákon 

umožňuje podat petici i jedinému člověku) 

§ 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. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když 

není nutné další jednání se státním orgánem) 

(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 způsob jejího vyřízení. 

Společná ustanovení 

§ 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. 


