Subject: Žádost o informace podle zákona 106/1999

Dobrý den ,
vzhledem k tomu ,že společnost Al Invest Břidličná a.s. v tisku avizovala rozsáhlou změnu
výroby ,včetně stěhování celého provozu z Rakouského Lendu do Břidličné
( https://www.denik.cz/ekonomika/miliardar-otava-uzavre-tovarny-v-rakousku-vyrobuhliniku-presune-na-moravu-20181022.html ) a já jsem nikde neobjevil ,zda byl nebo bude
posuzován vliv této změny na životní prostředí obracím se na Vás s žádostí o informace
na základě zákona 106/ 1999 .
Žádám Vás o sdělení informací :
- zda Váš úřad vydal v letech 2017 nebo 2018 nějaké rozhodnutí (povolení) výše uvedené
firmě ,které by nějak měnilo původní integrované povolení vydané této společnosti k
provozování jejího zařízení v Břidličné. V případě ,že ano žádám o kopii těchto rozhodnutí.
- zda Váš úřad vydal v roce 2017 nebo 2018 rozhodnutí ,které by této firmě umožňovalo
provozovat nějaký nový zdroj znečisťující ovzduší, případně nějak rozšiřoval nebo měnil
stávající povolení na základě ,kterých jsou firmou Al Invest a.s. provozovány zdroje
znečisťující ovzduší V případě ,že ano tak žádám o kopie těchto rozhodnutí
- zda Váš úřad vede nějaké stavební ,územní případně jiné řízení,které by vedlo k povolení
rozsáhlé přestavby technologie v areálu firmy Al Invest Břidličná a.s. v jejím arealu v
Břidličné
- zda Váš úřad vede nějaké řízení s firmou Al Invest Břidličná a.s. ve kterém je posuzován
vliv změn v tomto řízení oznámeném na životní prostředí
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Dne 12.11.2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (
dále jen „správní orgán“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace učiněná v elektronické podobě
bez zaručeného elektronického podpisu (emailem). Obsahem byla žádost o poskytnutí následujících
informací týkající se právnické osoby AL INVEST Břidličná, a.s. (dále jen „firma“):
-zda správní orgán vydal v letech 2017 nebo 2018 nějaké rozhodnutí (povolení) výše uvedené firmě, které
by nějak měnilo původní integrované povolení vydané této společnosti k provozování jejího zařízení v
Břidličné. V případě, že ano žádá žadatel o kopii těchto rozhodnutí.
-zda správní orgán vydal v roce 2017 nebo 2018 rozhodnutí, které by této firmě umožňovalo provozovat
nějaký nový zdroj znečisťující ovzduší, případně nějak rozšiřoval nebo měnil stávající povolení na
základě, kterých jsou firmou Al Invest a.s. provozovány zdroje znečisťující ovzduší. V případě, že ano
žádá žadatel o kopie těchto rozhodnutí.
-zda správní orgán vede nějaké stavební, územní případně jiné řízení, které by vedlo k povolení rozsáhlé
přestavby technologie v areálu firmy Al Invest Břidličná a.s. v jejím areálu v Břidličné.
-zda správní orgán vede nějaké řízení s firmou Al Invest Břidličná a.s,. ve kterém je posuzován vliv změn
v tomto řízení oznámeném na životní prostředí.
Po posouzení obsahu Vaši žádosti správní orgán k uvedeným bodům žádosti sděluje, že ve vztahu
k uvedené firmě za uvedené období správní orgán nevedl ani nevede žádné řízení, nevydal žádné
rozhodnutí nebo sdělení k uvedené firmě a v době poskytnutí této informace nedisponuje ani žádným
podáním ze strany uvedené firmy.
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