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Člen skupiny ZPA

Tiskové prohlášení společnosti TOS-MET, slévárna a.s. k údajné havárii

19. 5. 2016

Vedení společnosti TOS-MET, slévárna a.s. důrazně popírá informace o údajné havárii, úniku chemických
látek do ovzduší i do vody v okolí výroby, které se v posledních dnech objevily v médiích.
„Ve slévárně nedošlo k žádné mimořádné události nebo havárii, a to jak v oblasti plynných látek, tak
v úniku kapalin či nadměrného množství tuhých znečisťujících látek (TZL),“ říká Mgr. Dagmar Vejvodová,
generální ředitelka TOS-MET, slévárna a.s.
Na základě vzniklé situace a na přímou žádost města došlo včera k neplánované kontrole České inspekce
životního prostředí v TOS-MET, slévárna a.s., ani tato kontrola neprokázala únik chemikálií či nadměrného
množství TZL do ovzduší.
„Při kontrole probíhal ve slévárně obvyklý provoz, žádná zvýšená prašnost nebyla inspekcí zaznamenána.
Při fyzické kontrole na střeše bylo okolí výduchů čisté bez prašného spadu. Z předložených protokolů
z autorizovaného měření emisí je zřejmé, že emisní limity jsou na všech výduších plněny,“ uvádí
v protokolu ze dne 18. 5. 2016 Česká inspekce životního prostředí.
Součástí zájmu médií i veřejnosti, je i informace o hmotných škodách občanů v podobě poškození laku
aut, oken, parapetů a podobně v bezprostřední blízkosti slévárny. „Provoz slévárny je bohužel spojen
s vypouštěním TZL do ovzduší, tyto limity jsou stanoveny Krajským úřadem a jsou uvedeny
v integrovaném povolení schváleném Středočeským krajem. Tyto limity jsou v našem provozu pečlivě
sledovány a hlídány. V okamžiku nepříznivých klimatických okolností však může dojít v bezprostředním
okolí provozu ke znečištění povrchů předmětů TZL, jejichž množství v ovzduší však nikterak nepřesahuje
rámec povolených limitů,“ dodává generální ředitelka Mgr. Dagmar Vejvodová.
Problém se spadem TZL a se vzniklými hmotnými škodami může souviset i s faktem, že historické
umístění slévárny vždy bylo mimo zabydlenou oblast obce. Rozrůstáním obytné části však došlo k tomu,
že se slévárna stává součástí městského centra. „Je nám líto, pokud došlo k nějakým hmotným škodám,
nicméně naše společnost v této věci nemá přímé zavinění a není tak možné žádat náhrady škody,“
doplňuje generální ředitelka.
Společnost dlouhodobě spolupracuje se státními kontrolními úřady Středočeského kraje, zabývajícími se
ochranou životního prostředí, s Městským úřadem Čelákovice a naslouchá námětům vedení města i
občanů. „Například v dubnu letošního roku jsme dostali podnět s tím, že došlo ke zvýšení prašnosti. Na
základě této domněnky jsme ihned provedli neplánovanou revizi, která odhalila částečnou perforaci
filtračního média. Tento nedostatek byl ihned odstraněn. Naše společnost si je vědoma citlivé otázky
případného vlivu výroby na životní prostředí a průběžně investuje do moderních technologií za účelem
snižování emisních limitů. Finální fáze výměny filtračních technologií s vyšší účinností bude dokončena do
konce června 2016. I tato investice je vstřícnou reakcí na stále se zvyšující požadavky související s kvalitou
životního prostředí,“ konstatuje generální ředitelka.
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