
Dobrý den,
obracím se na vás s podnětem k prošetření stále se opakujícího odporného pachu psích granulí ve čtvrti
Praha-Stodůlky. Někdy, (např. dnes), je pach tak intenzivní, že dokáže přivodit silnou nevolnost. Je zde tedy
podezření, že je tento zápach nejen silné obtěžující, ale i zdraví škodlivý.

Prosím vás o prošetření těchto skutečností a o přijetí takových zákonných opatření, aby k výše uvedenému
nedocházelo.

Zároveň žádám, abyste mě podle zákona číslo 106/1999 sbírky, o svobodném přístupu k informacím,
informovali, k jakym závěrům vaše šetření vedlo a jaká opatření a sankce byly přijaty.

Děkuji.
S pozdravem



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 

Odbor životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
5. 9. 2019 OŽP/P13-42642/2019 Ing. Anežka Váňová / 469 11. 9. 2019 

 
 
 

Věc: Zápach z výrobny psích granulí společnosti VAFO Chrášťany a.s. 
 

 
 

 
 

děkujeme za váš zájem o životní prostředí na území městské části Praha 13. Vzhledem 
k tomu, že zdroj zápachu se nachází ve Středočeském kraji je nutno konstatovat, že ÚMČ 
Praha 13 není věcně ani místně příslušný k vyřízení tohoto oznámení. I v případě ukládání 
sankcí či opatření nejsme věcně ani místně příslušný. Nicméně náš úřad komunikuje se 
společností VAFO Praha s.r.o. a pan starosta se aktivně angažuje při vyvolaných jednáních 
s okolními městskými částmi. Vzhledem ke skutečnosti, že situace s obtěžováním obyvatel 
městské části Praha 13 nepříjemným zápachem nám není lhostejná, konalo se dne 5. 3. 
2019 jednání, které se uskutečnilo na Magistrátu hlavního města Prahy za účasti náměstka 
primátora hlavního města Prahy, starostů městských částí dotčených zápachem z výrobny 
krmiv, zástupců oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí, zástupce 
Institutu plánování a rozvoje Prahy, zástupců Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, náměstka hejtmanky Středočeského kraje a zástupců společnosti VAFO Praha 
s.r.o. 

 
Aktuální situaci a postupy městské části Praha 13 lze najít na stránkách MČ Prahy 13 
https://www.praha13.cz/VAFO-Chrastany. 

 

 
 

Společnost nyní opětovně žádá o integrované povolení k záměru „Výrobna extrudovaných 
krmiv pro zvířata v zájmovém chovu“, ke kterému jsou všechny tyto podněty ohledně 
zápachu brány na vědomí. Celou záležitost řeší ČIŽP ve spolupráci se  Středočeským 
krajem, jelikož MČ Praha 13 není věcně ani místně příslušná viz. výše. V případě stížností či 
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dotazů se obraťte přímo na ně. Také se můžete informovat i přímo u provozovatele – 
společnosti VAFO Praha s.r.o. 

 
Níže zasíláme odkazy na jednotlivé v této věci kompetentní organizace: 
http://www.cizp.cz/OI-Praha 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/organizacni-
struktura https://krmivo-brit.cz/cs/kontakt 

 

Zároveň jsme obdrželi pod č.j. P13-42929/2019 dne 6. 9. 2019 Postoupení podnětu ke 
kontrole od Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které jste rovněž podal 
prostřednictvím datové schránky dne 4. 9. 2019. V tomto podání se rovněž jedná o 
problematiku zápachu psích granulí. Jak jsme již napsali výše, Úřad městské části Praha 13 
není věcně ani místně příslušný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Gilíková 
vedoucí odboru životního prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na vědomí: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze, Za Opravnou 
300/6, 150 00 Praha 5 
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