

Městský úřad Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice

„NE ŠKODLIVINÁM, ZÁPACHU A HLUKU V BOJKOVICÍCH A CHKO“
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Vážený pane starosto,
předkládáme Vám petici, týkající se chemického zápachu a hluku pocházejícího z provozu
Moravia Cans a. s., Tovární 532, 687 71 Bojkovice, případně z okolních provozů.
V roce 2017 byl spuštěn zkušební provoz nové výrobní haly mnohem blíže obytné zástavbě, než jsou
haly původní. Starší haly produkují hluk a chemický zápach, který se většinou šíří směrem na přehradu
(s pitnou vodou) či po cyklostezce na Pitín a poškozuje zdejší relaxační zónu. Občas se zápach stočí
směrem do města a bývá cítit na Tovární ulici, u pošty, na sídlišti. Vzhledem k intenzitě zápachu máme
obavy, že obsahuje látky škodlivé zdraví a životnímu prostředí.
Nynější provoz Moravia Cans spotřebuje 940 tun laků a rozpouštědel ročně. Výroba se má dále
výrazně navýšit, ze současného 1 milionu vyrobených plechovek denně na 2,4 milionu denně. Spotřeba
chemických látek by tak vzrostla o 124  %, tedy na 2 100 tun ročně. Zátěž hlukem se dle opakovaných
měření pohybuje těsně pod hranicí limitů, v nejbližší zástavbě jsou zákonné limity již nyní překračovány.
Pokud jsme nyní zatěžováni popsaným hlukem a zápachem, co můžeme očekávat od razantního růstu
výroby? Nová hala se nachází v těsné blízkosti rodinných domů, sídlišť, mateřské školy, kulturních
zařízení, fotbalového hřiště, koupaliště a dalších sportovišť. Obáváme se o naše zdraví a zdraví
našich dětí.
Nevidíme prostor pro další navyšování výroby, nebudou-li odstraněny negativní vlivy
starších provozů.
Vážený pane starosto, my níže podepsaní Vás vyzýváme, abyste v zájmu bojkovských občanů:
•
•

S podporou příslušných institucí zajistil nezávislé informace a trvalou kontrolu emisí a hluku.
Zabránil rozšiřování provozu, nebudou-li přijata účinná opatření k minimalizaci emisí a hluku
z průmyslové zóny. Hluk požadujeme snížit na úroveň doporučenou pro evropský prostor
v noci, tedy 30 db (WHO 2009).

V Bojkovicích, 9. 5. 2017
Petiční výbor ve složení: Ing. Jan Rumánek, Chmelnice 457, 687 71 Bojkovice; Ing. Jana Tesařová,
Chmelnice 394, 687 71 Bojkovice. Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoli člen petičního výboru.
Jedná se o aktualizovaný text petice „Ne dalším jedovatým látkám a hluku v Bojkovicích a CHKO“,
kterou jsme iniciovali k 3. 3. 2017. Text je upraven dle nově získaných informací, záměr petice snížit hluk
a emise zůstává zachován.
Petice a petiční archy jsou také k dispozici, a je možné je pak odevzdat u členů petičního výboru,
v krámku U Staré lucerny (ve zdravé výživě) nebo v muzeu.
Více informací: www.zdravebojkovice.cz

Vytištěno díky laskavé podpoře Nadace Via.

PODPISOVÝ ARCH K PETICI

Podpisový arch se týká petice „NE škodlivinám, zápachu a hluku v Bojkovicích a CHKO“.
Kompletní text této petice je umístěn na první straně dokumentu, případně v těsné blízkosti tohoto
podpisového archu.
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Petiční výbor ve složení: Jan Rumánek, Chmelnice 457, 687 71 Bojkovice, Jana Tesařová, Chmelnice 394, 687 71 Bojkovice.
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoli člen petičního výboru.

Petice a petiční archy jsou také k dispozici, a je možné je pak odevzdat u členů petičního výboru,
v krámku U Staré lucerny (ve zdravé výživě) nebo v muzeu.
Více informací: www.zdravebojkovice.cz

