V souladu s vůlí zastupitelstva Města Bojkovic a požadavky občanů vyjádřenými
v petici „NE škodlivinám, zápachu a hluku v Bojkovicích a CHKO“ navrhujeme
vyjednání následující smlouvy mezi Městem Bojkovice a firmami
v průmyslovém areálu bývalé Zevety.
Tato smlouva by měla být podepsána do 30. 6. 2017.
Smlouva o odstranění pachové a hlukové zátěže
A) Zápach a škodliviny
1. Firmy poskytnou městu Bojkovice a jeho občanům přehled o všech
druzích a množstvích chemických látek (včetně bezpečnostních listů) za
roky 2010-2017. Termín: zároveň s podpisem smlouvy.
2. Firmy poskytnou městu Bojkovice a jeho občanům informace (včetně
úplných protokolů z měření) o měrných i ročních emisích i odpadech za
roky 2010-2017. Termín: zároveň s podpisem smlouvy.
3. Moravia Cans poskytne městu Bojkovice a jeho občanům protokoly
z měření vnitřního prostředí. Termín: zároveň s podpisem smlouvy.
4. Moravia Cans zajistí nezávislou studii zápachu a škodlivin (včetně
reálného určení fugitivních emisí) – identifikaci zdrojů, obsahu a možných
opatření pro minimalizaci. Termín: 31. 7. 2017
5. Moravia Cans zavede kontinuální sledování emisí, teplot a chodu
spalovacích jednotek a zpřístupní městu Bojkovice a jeho občanům data
z tohoto sledování. Termín: 31. 7. 2017
B) Hluk
6. Firmy v průmyslovém areálu poskytnou městu Bojkovice a jeho občanům
seznam všech zdrojů hluku, včetně jejich akustického tlaku. Termín: 30. 6.
2017
7. Akustický tlak v čase 22:00- 06:00 bude snížen na hodnotu 35 dB,
případně na hodnotu pro evropský prostor 30 dB. Termín: 30. 9. 2017
8. Práce provedené pro snížení hodnot budou průběžně každý měsíc
konzultovány, v následujících termínech 4. 7. 2017, 4. 8. 2017, a 4. 9.
2017.
9. Město Bojkovice pomocí digitálního hlukoměru zpracuje hlukovou mapu
Bojkovic, pro noční dobu, vždy pro hodiny 22:00-24:00, 4:00-6:00.

Hluková mapa bude k dispozici do 30. 6. 2017. Místa s nejvyšším
naměřeným hlukem budou současně kontrolními body pro ověření, že
došlo ke skutečnému snížení hluku na požadovanou hodnotu.
10.
Ukáže-li se při tvorbě hlukové mapy Bojkovic i zdroj hluku i na jiných
místech Bojkovic, bude se tento řešit samostatně s jeho původci.
11.
Nedojde-li k faktickému snížení hluku z průmyslového areálu
k termínu 30. 9. 2017, bude z hlediska města na průmyslový areál
nahlíženo jako na nezpůsobilý dodržet normované hodnoty pro životní
prostředí a budou zahájeny právní kroky.
C) Doprava
12.
Strany smlouvy zajistí, aby nebyly vykáceny dřeviny odcloňující
průmyslový areál od obytné zástavby, případně aby byly tyto dřeviny včas
a dostatečně dosazeny.
13.
Město identifikuje problémy související se sníženou bezpečností a
zvýšenou prašností, strany smlouvy na jejich základě odsouhlasí návrh
jednorázových a průběžných kompenzačních opatření.
14.
Firmy v průmyslovém areálu zváží zprovoznění systému svozu
zaměstnanců autobusy.
Strany smlouvy budou průběžně konzultovat postup ohledně plnění
smlouvy, nejméně v termínech 4. 7. 2017, 4. 8. 2017, a 4. 9. 2017.
Petenti petice se k této smlouvě přihlašují a potvrzují, že do 30. 9. 2017
nebudou vůči průmyslovému areálu vyvozovat právní kroky, v naději, že vše
bude touto smlouvou uspořádáno.

Další body:
- Prostor pro zástupce petice v Našem Bojkovsku
- Zajištění průběžné kontroly zápachu a hluku

