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ípravný výbor ob anského sdružení  „Za zdravý Ráje ek“
Kontaktní adresa :  Václav Rašner, ní 1669/1, 789 01 Záb eh

C: Pr myslová zóna Záb eh – p ipravovaná výstavba papírny a energetického zdroje

Vážení starostové obcí Mikroregionu Záb ežsko,
dovolujeme si obrátit se na Vás v p edm tné v ci s  naší výzvou a informací.

Možná jste m li možnost (v rámci jednání sch zky zástupc  mikroregionu) být informováni
edstaviteli fy Wanemi o p ipravovaném investi ním zám ru.

Dovolte prosím i nám, abychom Vám v zájmu úplnosti a objektivity Vašich informací poskytli i
údaje a informace, které od strany prosazovatel  zám ru nezískáte.  Neberte nás prosím jako zaujaté
odp rce, ale jako ob any kterých se tato problematika bezprost edn  dotýká z hlediska zachování
únosných podmínek pro život a udržitelného rozvoje regionu. Neusilujeme o zastavení zám ru
vybudování pr myslové zóny v Záb eze, ale požadujeme koncep ní p ístup k problematice umís ování
jednotlivých pr myslových subjekt  v rámci celého území 120ha (energ. zdroj a papírna zabírá jen 8,4 ha
a bude svými zát žemi limitovat další využívání pr myslové zóny) .

Co ale musí tížit i Vás je to, že papírna je svým vlivem regionální  záležitostí.
V celé R není srovnatelná papírna v produkci vlnité lepenky – u Opavy Žimrovice vyrábí

50.000 tun/rok, - v eských Bud jovicích vyrábí 80.000 tun/rok, tato v Záb eze má vyráb t 250.000
tun/rok!!! Snažíme se všechny d razn  upozornit na rizika, která s sebou tato obrovské investice

ináší.
Nap íklad i p es Vaše m sta a obce v okolí Záb eha bude projížd t, po již dnes špatn

udržovaných komunikacích, plánovaných 147 kamión  denn  (tj. 53 655 kamion  za rok!).
V papírn  má být pouze 159 pracovních míst (u strojírenského závodu podobné velikosti by to

bylo i 2000 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 a okolí 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 m síc  stavbu provést a na místní firmy zbude minimální rozsah
prací na subdodávkách.

edpokládáme, že jste také srozum ni s tím, že vliv energetického zdroje  - ú inky škodlivin
v imisích - se dotknou širokého okolí, tedy i Vašich obcí.

ipomínky a námitky k zám ru v rámci zve ejn ného již probíhajícího ízení EIA je oprávn n
podávat každý dot ený subjekt a do 21.4.2007 na adrese: MŽP, odbor výkonu státní správy VIII,
Kosmonaut  10,  772 00 Olomouc, kód zám ru: OV 8049.

Využijte prosím tuto legislativní možnost k vyjád ení svých p ipomínek.

Informace m žete získat na: www.cenia.cz (dohledat pro kod zam ru OV 8049), nebo p ímo na
edních deskách M Ú v Záb eze a KÚ v Olomouci.

S pozdravem
      Za p ípravný výbor sdružení

                                                          …………………..…   ………………………….   ………………………….
                                                           Ing.arch. Wolf  Petr          P ni ka Jan                 Ing. Rašner Václav
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