
Abbey stížnost na ČIŽP mail

Předmět: FW: stížnost Abbey

 

-----Original Message-----

From: Petr Kucera [mailto:petr@kucera-spol.cz] 

Sent: Wednesday, April 01, 2009 8:59 AM

To: 'posta@cizp.cz'

Subject: stížnost Abbey

Česká inspekce životního prostředí

Na Břehu 267

190 00 Praha 9

V

V Praze dne 1.4.2009

Věc: oznámení o zavážení a likvidaci odpadu na parc. č. 1236/21, 1236/22, k.

ú. Stodůlky v rozporu se povoleními

Žádáme o přešetření postupu stavební firmy při odstraňování povrchů na pozemku parc.

č. 1236/21, 1236/22, k. ú. Stodůlky vlastníka spol. Abbey, s.r.o., se sídlem: Terronská 

727/7, 160 00 Praha 6 z těchto důvodů :

1. stavební firma provádí obchodní činnost s nebezpečným odpadem na

pozemcích parc. č. 1236/21, 1236/22, k. ú. Stodůlky vlastníka spol. Abbey, s.r.o., se 

sídlem: Terronská 727/7, 160 00 Praha 6 2. není vyvěšena informace o stavebním 

povolení, stavební dozoru není na stavbě přítomen, sociální zařízení není instalováno,

3. na pozemku se provádí drcení betonových povrchů a živičných povrchů.

Skládka není vedena dle zákona o odpadech, živičný odpad ve formě prachu se 

rozlétává po okolí, skládka není plachtována, s živičným odpadem se nezachází dle 

zákona o odpadech, pro skladování na pozemcích není důvod,

4. Na pozemek zavážen stavební odpad z demolice, pravděpodobně z

nedaleké výstavby, a tento je na místě drcen, což je v rozporu se zákony povolením a 

občany ruší,

5. k zavážení se využívá ulice K Hájům, přestože stavebník nemá

povolení k vjezdu a průjezd vozidel nad 3,5 tuny je zde zakázán, s výjimkou dopravní 

obsluhy, kterou stavební firma není,

6. drtičkami se na pozemku dále zpracovávají odpady, ačkoliv jej lze

odvážet, odpady se zavážejí do sousedních staveb,

7. na pozemky se vozí další odpad z jiných staveb, který se dále

zpracovává drcením,

8. v rozporu s dohodou s naším občanským sdružením a odborem životního
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prostředím se v průběhu drcení neplachtuje ani nekropí,

9. v retenční nádrži se pravděpodobně vyskytují škodlivé látky, které

se po odstranění hydroizolací rozlévají do spodních vod a mohou je tak kontaminovat; 

místní obyvatelé čerpají vodu ze studní,

Věc byla nahlášena dne 21.3.2009 na Policii ČR. Dále dne 22.3.2009 na stavební odbor 

Prahy 13 a dosud jsme nedostali odpověď.

Žádáme o přezkoumání výše uvedených poznatků a okamžitý zásah. Obyvatelé okolních 

nemovitostí jsou roztrpčeni nedbalým přístupem stavebního odboru, který má ve své 

působnosti i kontrolu staveb, kontroly neprovádí, či ledabyle čímž ohrožuje zdraví a 

životy obyvatel.

Žádáme o prověření, zda stávající stavební firma splňuje požadavky dané 

živnostenským zákonem, stavebním zákonem a zákonem o odpadech, zejména, zda není

vedeno řízení o porušení povinností z výše uvedených zákonů.

S pozdravem

JUDr. Ing. Petr Kučera

jednatel

Motolský ordovik,

občanské sdružení,

Ordovická 3,

155 00, Praha 5,

email : petr@kucera-spol.cz
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