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Magistrát Města Mníšek pod Brdy
Mgr.Magdalena Davis Ph.D

vÁš oopls zNAčKy/ zE DNE NAŠE ZNAČKA DNE: 9.11.2016

Věc: Reakce na ,,Zprávy z radnice"

Y ážená paní zastupitelko,

dovoluji si reagovat na Váš článek otištěný ve Zpravodaji Města Mníšek pod Brdy
pod nadpisem ,,Kovohutě v žebříčku znečišťovatelů".

Ráda bych Vás upozornila na zjevné nepravdy, které se ve Vašem článku vyskytují.

Pan Štěrba poskytl vyčerpávající informace k situaci týkající se likvidace odpadů ve
společnosti Kovohutě Holding DT a.s.v průběhu období od ukončení výroby v roce
2013 do současnosti a to k rukám redaktorky pí Kasikové, která jej v této věci
oslovila. Očividně z tohoto vyjádření čerpáte ve svém článku. Bohuželjeho vyjádření
nedostalo ve zpravodaji města prostor na rozdíl od Vášeho článku, proto je v plném
rozsahu umístěno na webových stránkách společnosti www.khc,cz,

Ve svém článku pokládáte ,,zásadni" otázku,jak odpady vznikly, Pan Štěrba ve svém
vyjádření objasňuje, že odpady pocházely z výroby do roku 2013, ale vzhledem
k ekonomické situaci společnosti byly likvidovány postupně v souladu s příslušnou
legislativou. Všechny postupy pro skladování a následnou likvidaci byly dodrženy.
Kontroling těchto postupů je ze strany státních kontrolních orgánů, jak jistě víte,
přísný.

Dále ve svém článku spekulujete o tom, zdabyla sklopná rotační pec v provozu
v roce 2015, Pec v provozu nebyla. V roce 2015 byla v provozu pouze sušící linka
lNTAL 2.V připadě, že by pec v provozu byla, tak by to bylo v souladu s platným lP.
Společnost by se nepohybovala svou činností mimo rámec zákona,

Pokud ve svém článku napadáte skutečnost, že společnost Kovohutě Holding DT
a.s, nemá doposud schválený provozní řád a provozuje svou činnost dle provozního
řádu v rozporu s nouým zákonem, pak byste jedním dechem měla dodat, že toto je
především v důsledku obstukčních aktivit Města Mníšek pod Brdy a dalších, na
zastupitele napojených organ izací.
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Co se týká dioxinů a furanů obsažených v ovzduší, tak jejich hodnoty jsou podlimitní
a proto nepodléhají hlášení do lRZ.

Dále uvádíte zjevnou nepravdu, když tvrdíte, že Kovohutě pronajaly část areálu
zah ran ičn ím u i nvestorovi. Žaany takový p ronájem neexistuje.

Zmiňujete se i o postoji vedení města k rozšiřování r4ýroby. O žádné rozšíření se ale
nejedná, společnost pouze může provozovat schválenou činnost v souladu s platným
lP,

Na závěr Vás musím upozornit, že pokud budete v souvislosti se společností
Kovohutě Holding DT a.s. uvádět problematiku hlučnosti v areálu, pak se budu muset
obrátit na právní zástupce, jak dále postupovat. Je zcela jasně prokazatelné, že
společnost Kovohutě Holding DT a.s. nemá nic společného s hlukem v areálu. Hluk
nevzniká v našich provozech, ani v provozech námi pronajatých k užívání dalším
subjektům, K tomuto můžeme doložit příslušná měření i výsledky kontrol Krajské
hygienické stanice.

S úctou

za Kovohutě Holding DT a.s.
předsed kyně představenstva
Soňa Rajtarová

**ry"i*ffii,* 
I:,?,,,

rovorrurĚ HOLDING DT, a.s.
Sídlo společnosti: Křižkova 270, 250 88 Čelákovice

te|.| +420 326 991084, http: w.khc,cz, e-mail: ma1l@kÁc,cz
lč:46 35 lo.t:, olč: CZ46357033

Bankovnispojení: ČSOB,a.s. číslo účtu :CZK1786926310300
Komerčníbanka,a.s. čísloúčtu:CZKl604201l0100 EUR19-3980200297/0100
Raffeisenbanka.s. čís|oúčtu: CZK104403822415500 ELrR1044038232/5500

KoVoHt]-IĚ H6LDING DT, a.s. je zapsrlna v obchodním rejsaíku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2395


