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Město Uherské Hradiště,    

starosta města Ing. Stanislav Blaha,   

členové rady města,   

členové zastupitelstva města,   

Masarykovo náměstí 19 
686 01 Uherské Hradiště 

  

   

  V Uherském Hradišti dne 1.6.2020 
 

 
 

PETICE 
„Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti“ 

Petice podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. 

Vážení zastupitelé a představitelé města, 

My, níže podepsaní, vítáme záměr zamezení prašnosti skládky uhlí v areálu teplárny CTZ s.r.o.  

na adrese Sokolovská 572, Uherské Hradiště a podporujeme náhradu dnes používaného uhelného 

prachu zemním plynem. 

Vedle této varianty však většinový vlastník teplárny spolu s městem zvažují možnost výstavby  

spalovny směsného komunálního odpadu, případně odpadních kalů (tzv. ZEVO), nebo výstavby 

bioplynové stanice, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad. 

Chápeme nutnost řešení odpadové politiky v Uherském Hradišti v delším horizontu, avšak 

nesouhlasíme s uvedenými záměry zpracování odpadů v areálu CTZ s.r.o.   

Umístění zařízení na zpracování odpadů v takové blízkosti obytné zástavby, škol, obchodních 

středisek a zařízení ke sportu a rekreaci považujeme za naprosto nevhodné a nezodpovědné. 

Proto vás vyzýváme, abyste plně podpořili variantu náhrady kotlů na uhlí za moderní 

kogenerační jednotky, kde bude sloužit jako palivo pouze zemní plyn. 

K uvedenému postoji nás vedou především tyto důvody: 

1. Podle dostupných informací by se v případě zvažované realizace spalovny odpadů (ZEVO) 

jednalo o zařízení nespadající pod zákon o integrované prevenci, takže by nebyla zajištěna 

nejvyšší dosažitelná bezpečnost a minimalizace negativních vlivů spalovny na zdraví a životní 

prostředí, v souladu s nejlepšími dostupnými technikami pro tato zařízení. 

2. U těchto zařízení nelze zcela vyloučit možnost havárií, především požáru v zásobníku odpadů, 

kdy mohou velmi nebezpečné zplodiny hoření odpadů volně unikat do okolí. 

3. Současná zákonná kontrola provozu spaloven nezaručuje dodržování emisních limitů pro 

škodliviny nepřetržitě po celou dobu provozu, zvláště při spalování odpadů s tak proměnlivým 

složením, obsahujících řadu složek, které způsobují toxicitu zplodin spalování. 
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4. V případě provozování bioplynové stanice, zpracovávající biologicky rozložitelný odpad metodou 

anaerobního vyhnívání, je největším rizikem šíření obtěžujícího zápachu. Původem zápachu 

bývají samotné zpracovávané odpady, poruchy jednotlivých uzlů zařízení a chyby  

v řízení procesu vyhnívání směsi odpadů s proměnlivým složením. 

5. Prakticky nefunkční legislativa ochrany občanů před emisemi zápachu (neexistující emisní 
limity a nedostatečné předpisy pro výstavbu a kontrolu těchto zařízení) umožňuje pouze 
preventivní řešení těchto problémů bioplynových stanic zpracovávajících komunální odpady a 
tím je umístění minimálně 800 m od obytné zástavby, což v případě CTZ nelze dodržet. 

6. Nechceme připustit vyšší znečištění Uherského Hradiště, než lze docílit přechodem čistě na 
zemní plyn. Preferujeme řešení, které může přispět k omezení stálého nárůstu alergií, počtu 
astmatiků, respiračních onemocnění, a dalších chorob. 

Děkujeme za projednání našeho stanoviska a věříme, že se naplní slova pana starosty, uvedené ve 
Zpravodaji města (2020/01):  

„Nepostavíme tu nic, co by nebylo výhodné pro město a jeho obyvatele nebo co by mělo negativní 

vliv na životní prostředí.“  

Věříme tedy, že při volbě varianty náhrady uhlí zvítězí zájem ochrany zdraví a životního prostředí  

a bude realizován přechod teplárny čistě na zemní plyn. 

Petici sestavil a podává petiční výbor ve složení:  

1. Mgr. Jakub Grós; Verbířská 1812; 686 01 Uherské Hradiště 

2. Ing. František Pecha; Na Zápovědi 562; 686 01 Uherské Hradiště 

3. Martin Procházka, MBA; Na Zápovědi 561; 686 01 Uherské Hradiště 

 
Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány města je oprávněn:  

 Mgr. Jakub Grós; Verbířská 1812; 686 01 Uherské Hradiště 

 

 

Podpisy členů petičního výboru:  

   
 Mgr. Jakub Grós  

   
 Ing. František Pecha  

   
 Martin Procházka, MBA  

 



 PODPISOVÝ ARCH K PETICI 

 

 „Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti“ 
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlášena 1.6.2020 

Petiční výbor:  Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány města je oprávněn: 

Mgr. Jakub Grós Verbířská 1812,  
686 01 Uherské Hradiště 

 Mgr. Jakub Grós Verbířská 1812,  
686 01 Uherské Hradiště 

Ing. František Pecha Na Zápovědi 562,  
686 01 Uherské Hradiště 

  

Adresa pro zasílání petičních archů: 

Martin Procházka, MBA Na Zápovědi 561,  
686 01 Uherské Hradiště 

 Ing. František Pecha Na Zápovědi 562,  
686 01 Uherské Hradiště 

Celý text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. 
Další informace a text petice též na www.cistehradiste.cz 

X – Zaškrtněte v případě, že jste starší 15 let a v městě Uherské Hradiště máte trvalý pobyt nebo vlastníte nemovitost. 
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Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu  

a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena. 

 Podpisový arch číslo:  Počet platných podpisů na archu:  


