
O B E C N Í  Ú Ř A D  L U P E N I C E  
Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

 

 
Česká inspekce životního prostředí 
Oblastní inspektorát Hradec Králové 
Resslova 1229 
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
                                                                                                                        

Vyřizuje : Ing. Ivo Muthsam                                                           V  Lupenici  19. března 2019 
 
 
 
Věc : Podnět -  žádost o nápravu a oznámení zjištěných skutečností 
                   
 
Dne 21.5.2012 a následně 3. října 2012 jsem Vás žádal o prošetření způsobu provozování a 
vlivu na životní prostředí provozovny společností METAL group, a.s. se sídlem v Lupenici čp 
10, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 
 Šetření podnětu a administrativní úkony nastaly, změna vlivu na životní prostředí nikoliv. 
Domnívám se a podněty občanů mne o tom utvrzují že ve skutečnosti se nezměnila téměř 
nic a společnosti Výrobní D+D Metal group a.s. a jiné provozující  v Lupenici zařízení 
způsobem negativně ovlivňujím životní prostředí v obci Lupenice a v dalším okolí / Dubí, 
Tutleky a okolí /.  Neustálé přesvědčování zodpovědných osob, výraz dobré vůle ze strany 
obce Lupenice, sliby ze strany společností / názvy se měnily / a čekání na následný efekt 
zprovozněním tavící pece s druhotným spalováním / CIVARDI  povolené Ministerstvem ŽP, 
oznámení o zjišťovacím řízení ze dne 4.9.2013 pro proces EIA / nic neřeší.   
Skutečnost je opačná, zodpovědní se chovali a chovají nezodpovědně, ohrožují zdraví a 
životy obyvatel nejen v okolí. Slévárenská činnost je provozována v dodatečně 
zkolaudovaném objektu pouze částečně a technologie odsávání, filtrů je nedostatečná. 
Odvádění zplodin se děje otevřenými dveřmi, vraty a okny. Z kouře a pachů / zřetelně 
karcinogenních / je zřejmá kapacitně nevyhovující funkce filtrů a odsávání. 
Dovážený materiál není kontrolován a zpracovávání je nejprve spalováním / opalováním / 
s následným tavením. Materiál má charakter odpadu a před tavbou bych si představoval 
jeho očištění a zbavení jiných než hlinikových resp. měděných podílů. Vsázka má patrně velký 
podíl chemických / barvy, oleje aj. / přísad a je zřejmé že schválená technologie a zařízení 
s tímto neuvažuje – neodpovídá.  
Na pozemcích provozuje dle sdělení Jaroslava Šedy, bytem Tůmova 638, Kostelec nad Orlicí 
nezákonnou činnost více subjektů. Toto tvrzení považuji za účelové a povědomí 
provozovatele o této skutečnosti za nezodpovědné.  
 
Nezákonnou a opakující se činnosti na pozemcích spol. Slévárny D+D Metal a.s., parc. p.č. 
216/4 v k.ú. Lupenice  je skutečnost zjištěná dne 13.3.2019 ve 20.19, kdy jsem při odchodu 
z obecního úřadu ucítil roky se opakující se zápach, opakující se zvláště v nočních hodinách. 
V objektu slévárny jsem zjistil plameny šlehající do výšky 6 – 8 metrů a jiskry vylétající 
z hustého kouře. Oznámil jsem toto hasičskému záchrannému sboru v Hradci Králové a Policii 



ČR prostřednictvím linky 158 a Jaroslavu Šedovi, jednateli SD slévárny s.r.o./ více příloha /. 
Následující den jsem telefonicky oznámil tuto událost ČIŽP v Hradci Králové / panu Hlavičkovi 
/ a on mně požádal o bližší informace a následně písemný podnět.  
 
Z toho co jsem viděl 13.3.2019 /vypalování izolací z rotorů elektromotorů – viz foto v příloze/  
a z informací od obyvatel se lze domnívat že v areálu je zpracováván také měděný odpad. 
 
V zájmu zjednání nápravy navrhnu zastupitelstvu podání trestných oznámení na osoby 
konající i nekonající v této letité kauze.  
 
Domnívám se, že jako zodpovědné lze označit nejen  jednatele jednotlivých slévárenských 
společností, ale též projektanta Ing. Radka Píšu, jednatele společnosti Ing. Radek Píša, s.r.o., 
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti životního prostředí.  
   
Vážení, věřím v nápravu s Vaší pomocí, osobně jsem připraven v dané věci odpracovat 
potřebné. 
 

S pozdravem 

 

 

Ing. Muthsam Ivo  
                                  starosta 
 
 
 

Na vědomí: 

Obec Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ:00597114 

Kontakt : ou@obeclupenice.cz, sekretariát  602 626 681, starosta 603 223 230   
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