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V Praze, 25. března 2013 

 
Věc: Žádost o informace o životním prostředí v souvislosti s provozem spalovny 
nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem podle zákona o právu na informace o životním 
prostředí 
 
Vážení, 
 
obracíme se na vás tímto se žádostí o informace týkající se vlivu spalovny nebezpečných 
odpadů provozované firmou BDW Line.  
 
Vzhledem k tomu, že jmenovaná společnost nyní opětovně uvádí do provozu spalovnu 
nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem, žádáme Vás o informace o kontrolách k dodržování 
podmínek provozu z hlediska složkových zákonů na ochranu životního prostředí v tomto 
zařízení od roku 2010 dosud. Konkrétně žádáme o informace, zda takové kontroly proběhly a 
případně o kopie protokolů z takových kontrol. 
 
Rovněž žádáme o zaslání kopií úplných přehledů nakládání s odpady za jednotlivé roky 2007 
až 2012, a to včetně uvedení původců odpadů dovezených do spalovny a včetně odpadů 
produkovaných spalovnou a udáním zpracovatelů těchto odpadů.  
 
Požadované informace nám, prosím, sdělte elektronickou cestou anebo písemně na v záhlaví  
uvedený kontakt sdružení Arnika – programu Toxické látky a odpady. Případně nás můžete 
kontaktovat telefonicky (RNDr. Jindřicha Petrlíka na  telefonním čísle 222781471 anebo na e-
mailu jindrich.petrlik@arnika.org). 
 
Současně žádáme o sdělení, zda byly zabezpečeny plochy, na kterých se má manipulovat 
s nebezpečnými odpady jinak, než jejich pouhým vyznačením, které bylo v minulých letech 
zjištěno jako prokazatelně nedostatečné? Provedl provozovatel nějaké podstatné úpravy těchto 
ploch anebo spočívá změna pouze ve změně provozního řádu. Pokud ke zlepšení nedošlo, 
žádáme o sdělení, proč na něm případně Městský úřad Lysé nad Labem netrval? 
 
S pozdravem za Arniku – program Toxické látky a odpady 
 

               
RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika 
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