
LIDEM (A P ÍROD ) M STA ZÁB EHA - O "PAPÍRN  ZÁB EH"
(N CO VÍCE NEŽ ÍKÁ FY WANEMI)

Vážení spoluob ané,

v t chto dnech jste obdrželi leták fy. WANEMI "Lidem a p írod ", kterým p edstavuje svoji
uvažovanou investici v p ipravované pr myslové zón . Prezentace zám ru výstavby papírny
a energetického zdroje na spalování biomasy je plná obecných konstatování o „výhodách a

ínosech“ pro m sto Záb eh, plná frází bez ísel, konkrétních údaj  a uvedení
zodpov dnosti.

edkládáme Vám proto, vážení spoluob ané, n které konkrétní údaje, které už tak líbivé
nejsou. Zamysleme se spole  nad n kterými údaji o zám ru z  „Dokumentace o hodnocení
vliv  zám ru na životní prost edí“ a srovnejme je s tím, co píše fy. WANEMI ve svém letáku.
Teprve potom si, prosím, ud lejme o papírn  ucelený obrázek, jak nás v letáku vyzývá

edseda p edstavenstva WANEMI CZ a.s. pan Mgr. Žák.
Investor akce:

edm tem podnikání obchodní spole nosti  WANEMI CZ a.s. je: nakládání s odpady,
správa a údržba nemovitostí, zprost edkování obchodu a služeb, velkoobchod,
specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím a teprve od 05.10.2006 zaregistrování v
obchodním rejst íku pro innost výroba vláknin, papíru a lepenky a zboží t chto materiál .
Z uvedeného vyplývá, že tato spole nost se zabývá primárn  nakládáním s odpady a není
firmou s tradicí nebo praktickou zkušeností v papírenském oboru, což p edstavuje jisté riziko
pro investice m sta Záb eh do zasí ování poskytovaných ploch pro „papírnu“.

edm t projektu:
edm tem projektu je papírna, která se bude odlišovat od jiných papíren pouze v tom, že:
o 100 % pot eby vstupní suroviny má být sb rový papír
o palivovou základnou pro energetický zdroj má být biomasa

Jinak to bude klasická papírna s obecn  platnou charakteristikou papírenského pr myslu, tj. :
"Vysoká surovinová a energetická náro nost s nízkým podílem kvalifikované pracovní síly".
(Rozpor s pr myslovou politikou R a politikou udržitelného rozvoje).
Energetický zdroj:
Zdroj sice výpo tov  zabezpe í pot ebu tepla pro papírnu, ale vyrobí pouze ást vlastní
spot eby el. energie pro papírnu, zbytek se bude nakupovat z rozvodné sít .
Ro ní pot eba biomasy: 175 000 tun! (doprava, zdroje, náhrady,…).

es všechny navýšené zát že životního prost edí, které provoz energetického zdoje vyvolá,
nebude papírna energeticky sob sta ná.
Vlivy energetického zdroje na ovzduší a klima:
Od zve ejn ní „Oznámení zám ru“ (který byl vrácen k dopracování) se „zázra ným“
zp sobem do nové dokumentace („Dokumentace o hodnocení vliv  zám ru na životní
prost edí“ - EIA) snížily zát žové hodnoty na ovzduší a klima, které byly na samé hranici
únosných zát ží, na hodnoty nižší a p ijateln jší (viz tabulka). P itom se zpracovatel
odvolává na (CITUJEME:) „potvrzení od investora ze dne 1.3.2007, že garantuje maximální
množství škodlivin ve spalinách“!  Jak se m že autorizovaná osoba v tak zásadním bod
odvolávat na jakési „potvrzení“ ke kterému nejsou doloženy konkrétní technické podklady,

ení, garance parametr  od dodavatele technologie apod.?! Zpracovatel ani investor nikde
fakticky nedokládají, zda a jakým zp sobem lze takového snížení produkce škodlivin
skute  dosáhnout!
Pro názornost uvádíme zm ny n kterých uvád ných hodnot produkce škodlivin
v dokumentech:
Parametr Hodnota v „Oznámení“ Hodnota v „Dokumentaci“
tuhé zne iš ující látky                  2,522 g/s                  1,512 g/s
oxid dusíku (NOx)                50,176 g/s                  neuveden
oxid uhelnatý (CO)                12,611 g/s                  5,044 g/s
oxid dusi itý (NO2)                neuveden                12,610 g/s



V krátké dob  dojde v EU k významnému snížení imisních limit  (Summit p edsed  vlád
lenských stát  EU v Bruselu) a uvád né hodnoty se brzy stanou nevyhovujícími. Bude

prostor v imisních limitech dostate ný pro další investory v p ipravované „pr myslové zón
Leštinská“ (1, 2, 3 = 120 ha)? Umíst ním papírny a energetického zdroje se stanou zbylé
plochy plánované „pr myslové zóny“ pro jiné investory nepoužitelnými.
Vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví:
V autorizovaném "Posouzení vliv  na ve ejné zdraví" (p íloha k "Oznámení zám ru") se mj.
uvádí (CITUJEME:)

 Z hlediska vliv  na ve ejné zdraví je o ekávána k ehká rovnováha pozitivních vliv  a
potencionálních rizik pro ve ejné zdraví v souvislosti s realizací investi ní akce
"Papírna Záb eh"

 Zárove  však je t eba upozornit, že již sou asná úrove  zát že životního prost edí v
st  Záb ehu p edstavuje ur itou antropogenní zát ž a provoz "Papírny" se bude

podílet na dalším o ekávaném zvýšení vliv  na kvalit  životního prost edí.
 V p ímo dot ené sídelní ásti Záb eh (Ráje ek) se vlivem realizace investi ního

zám ru "Papírna" hlukové klima výrazn  zm ní.
 Zdravotní riziko p sobení "Papírnou" se pro n které parametry p iblíží k hranici

spole ensky p ijatelného rizika.
Hlukové klima lokality se realizací "Papírny Záb eh" zm ní z venkovského a

ím stského na klima pr myslové.
V autorizované " Dokumentaci o hodnocení vliv  zám ru na životní prost edí"  zpracovatel už
uvádí, že zám r prakticky žádná zdravotní rizika  nep ináší, ale že existuje (CITUJEME:)
„nejistota vstup  hlukové a rozptylové studie“.  To lze chápat jedin  tak, že pozitivní záv r je
vytvo en na základ  nejistých vstup  a samotný zpracovatel na tento fakt poukazuje!
Pracovníci:
V papírn  má být 159 pracovních míst. Provoz bude nep etržitý (3 sm ny), na v tšin
pracoviš  bude hluk 65 - 85 dB, vysoká prašnost, malá pot eba kvalifikovaných pracovník .
Tento p ínos pro m sto je pochybný. Údaj o stovkách nových pracovních míst (400 osob)
v dob  výstavby je naprostý nesmysl, protože stavba takového rozsahu bude nepochybn
zadána velké stavební spole nosti, která bude mít vlastní kapacity za uvád nou dobu 15

síc  stavbu provést a na místní firmy zbude minimální rozsah prací na subdodávkách.
Nároky na dopravu:
Dopravní požadavky papírny a energetického zdroje byly odhadnuty v množství 147 t žkých
nákladních voz  denn  (tj. 53 655 kamion  za rok!) a pouze 5% objemu zpracovávaného
sb rového papíru po železnici. Výhoda možnosti maximálního využití stávající vle ky je tak
nenávratn  znehodnocena pro celou uvažovanou pr myslovou zónu. Stávající silni ní sí

sta a jeho okolí není na takovéto p epravní nároky dimenzovaná a p ipravená!
Vážení spoluob ané, porovnejte prosím informace z letáku fy. WANEMI s uvedenými

údaji, p evzatými z p edložené " Dokumentace o hodnocení vliv  zám ru na životní
prost edí" a "Oznámení zám ru" a vytvo te si sv j názor. Prosíme, p isp jte také Vaším
názorem do ve ejné diskuze podle výzvy v informa ním zpravodaji m sta "Záb eh" ze dne
21.3.2007 a podejte jej písemn  na adresu m stského ú adu do 4.4.2007.
!!! Každý z Vás, ob an  m sta Záb eh, je oprávn n podávat námitky a p ipomínky
k zám ru v rámci zve ejn ného a již probíhajícího ízení EIA do 21.4.2007 na adrese:
MŽP, odbor výkonu státní správy VIII, Kosmonaut  10,  772 00 Olomouc, kód zám ru:
OV 8049. Informace na: www.cenia.cz, nebo p ímo na Ú edních deskách M Ú
v Záb eze a KÚ v Olomouci !!!
Jen s Vaší aktivní podporou m žeme ochránit naše právo na život v únosném prost edí!

Záb eh b ezen 2007 Ob anské sdružení "Za zdravý Ráje ek"

http://www.cenia.cz

