
 

 
 
 
 

 

   
V Praze dne 22. 7. 2020           
Č.j. CEN/10.1/2014/2020 

    

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí obdržela dne 8. července 2020 Vaši žádost o 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a to z důvodu objektivního zjištění veškerých skutečností týkajících se vztahu mezi DIAMO 

s.p. a Ostravskou těžební a.s. a souvisejících s provozem stavby „Zařízení pro homogenizaci hlušiny za 

účelem získávání kameniva pro stavební účely" podílejícího se na sanaci hořícího odvalu Ostrava – 

Heřmanice. 

Ve své žádosti uvádíte, že CENIA, česká informační agentura životního prostředí v rámci své zákonné 

kompetence je správcem celé řady databází, registrů a obdobných evidencí, ve kterých se evidují 

informace o kontaminovaných a jinak ekologicky postižených místech v České republice a že hořící 

odval Heřmanice (Ostrava) a na něm se vyskytující Odkaliště Heřmanice je bez jakýchkoliv pochyb 

jednou z největších starých ekologických zátěží nacházejících se v Moravskoslezském kraji.  

Ve své žádosti požadujete poskytnout informace, kterými CENIA disponuje a vztahují se k Odvalu 

Heřmanice a Odkališti Heřmanice. 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že CENIA, česká informační agentura životního prostředí provozuje 

veřejný informační systém EIA, který obsahuje Vámi požadované informace ve dvou záznamech 

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1154; 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1349).  

 

Systém evidence kontaminovaných míst SEKM spravuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP), jak je 

také uvedeno na internetových stránkách MŽP 

https://www.mzp.cz/cz/informacni_systemy_zivotniho_prostredi i ve vlastním internetovém vstupu 

do databáze https://www.sekm.cz/portal/. 
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Z tohoto důvodu nejsme oprávněni vyjadřovat se k obsahu SEKM ani k případným rozporům v 

historických informacích k jednotlivým záznamům a zároveň nemůžeme poskytovat jakékoliv údaje, 

které systém obsahuje. 

Vstupy CENIA a vstupy našich dodavatelů (revidované nebo nové záznamy) do SEKM v rámci Národní 

inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) jsou jako u každé jiné organizace finálně schvalovány 

pracovníky MŽP. Inventarizace v okrese Ostrava – město probíhá a bude dokončena do konce září 

2020. Předmětem inventarizace však není revize podkladových dokumentů k jednotlivým záznamům, 

ale pouze aktualizace souhrnného formuláře. Případné poznatky ke konzistenci dat budou předloženy 

Ministerstvu životního prostředí. 

V jiných, námi provozovaných IS, nebyly Vámi požadované informace zjištěny. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Miroslav Havránek 

ředitel CENIA 

 

 




