
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kanceláře tajemníka, poskytl přípisem ze dne 
24. 10. 2012 žadateli tyto informace:  

 
 
„Kdo zastupoval a koho při územním řízení o stavbě sterilizační stanice firmy Lohmann 

& Rauscher (všichni účastníci řízení)?“ 
 

V řízení o umístění stavby „PROJEKT EOS Slavkov u Brna, ETO sterilizace I. a II. etapa 
(výrobní hala etylenoxidové sterilizace zdravotnických výrobků) na pozemcích parc. č. 2588/1, 2610/9 
a 3762/7 v katastrálním území Slavkov u Brna“ byl ze všech účastníků řízení zastoupen toliko žadatel - 
společnost Lohmann & Rauscher, s.r.o., se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna, IĆ: 18825869, 
a to společností KHS Brno, spol. s r. o., se sídlem Bartošova 3, 602 00 Brno, IČ: 25550039. 
  
 

„Jaké množství etylenoxidu se bude spalovat ročně?“ 

 

 Roční spotřeba etylenoxidu byla stanovena na 80,16 tun. 

 

„Technický dokument, který přesně specifikuje, jaké zplodiny budou vypouštěny do 

ovzduší a v jakém množství.“ 

 

Údaje o tom, jaké látky a v jakém množství budou při provozu navrhované sterilizační stanice 

společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o., vypouštěny do ovzduší, jsou obsaženy v Oznámení záměru této 

společnosti podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, jehož součástí je i rozptylová studie a odborný posudek týkající se ovzduší.  

 

Jelikož uvedené Oznámení záměru je v plném rozsahu dostupné na internetu, v souladu 

s § 6 odst. 1 a § 4 odst. 4 zákona o poskytování informací tímto povinný subjekt žadateli sděluje, že 

požadované informace lze vyhledat a získat na adrese:  

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM989 

 

„Poskytnutí kopie dokumentu s „poplašnou zprávou“ a označení této poplašné zprávy, o 

které se jednalo na mimořádné schůzi Rady města Slavkova u Brna dne 11. 9. 2012 v usnesení pod 

bodem č 3.“ 

 

Písemným dokumentem s „poplašnou zprávou“, o kterém jednala rada města dne 11. 9. 2012, byl 

novinový článek „Ve Slavkově se chystá malá chemička. Jde z ní strach“ uveřejněný na str. 2 v týdeníku 

5+2 dny – Vyškovsko ze dne 16. srpna 2012.  

 

„Proč v zápise z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna dne 13. 8. 
2012 není zápis o zákazu pořizování obrazového či zvukového záznamu veřejností.“ 
 
 Náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna stanoví jednací řád 
zastupitelstva. „Zápis o zákazu pořizování obrazového či zvukového záznamu veřejností“ není uveden v zápise ze 
zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 8. 2012, neboť zastupitelstvo města neprojednávalo 
takový bod programu a nepřijalo usnesení (ani o takovém návrhu nehlasovalo), kterým by takový zákaz 
stanovilo. Někteří jednotliví zastupitelé se pouze neformálně vyjádřili k tomu, zda souhlasí nebo 
nesouhlasí s tím, aby byla jejich vystoupení zvukově či obrazově zaznamenávána a tento záznam dále 
použit, což není údajem, který by dle jednacího řádu zastupitelstva města Slavkov u Brna musel být 
v zápise zaznamenán.  

 


