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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: VÝZVA - Žádost M stské rad  m sta Záb eh o zadání zpracování
oponentního posudku na „Dokumentaci o hodnocení vliv  zám ru na životní
prost edí“, p edloženou k projednání v rámci EIA investorem zám ru firmou
VANEMI CZ a.s.

Vážená m stská rado!
Žádáme Vás tímto zdvo ile, ale naléhav  o projednání naší VÝZVY k zadání

zpracování oponentního posudku na „Dokumentaci o hodnocení vliv  zám ru na životní
prost edí“ (dále jen „Dokumentace“), p edloženou k projednání v rámci EIA investorem
zám ru firmou VANEMI CZ a.s.

vodem naší naléhavé žádosti je skute nost, že se jako obyvatelé m stské ásti
Ráje ek cítíme být celým zám rem ohroženi na život , zdraví a majetku (podle
zd vodn ní níže). Ze znalosti vývoje  a událostí kolem p ípravy této investice a po
prostudování materiál , p edkládaných v rámci správních ízení sm ujících k povolení
realizace zám ru jsme p esv eni o velmi závážných nedostatcích projednávané
„Dokumentace“ a pokud by m l proces povolování stavby pokra ovat na základ  tak
neúplného a nekonkrétního materiálu, neexistuje pro nás záruka o  s k u t e  n ý c h
dopadech této investice.

Jsme ob any m sta Záb eh (obyvatelé místní ásti Ráje ek p edstavují 5% po tu
obyvatel m sta) a je pro nás nep ijatelné, aby byly naše majetky, naše zdraví a naše
životy vydány riziku dopad  stavby papírny a energetického zdroje, která by byla
postavena na základ  tak pochybného  a nepropracovaného dokumentu.

Naši VÝZVU v cn  opíráme o tyto hlavní d vody:

1) veškeré výstupy zpracovatele výše zmín ného materiálu jsou založeny na
(CITUJEME:) „nejistot  vstup  hlukové a rozptylové studie“,

2)  zpracovatel se ve stanovování produkce škodlivin odvolává na (CITUJEME:)
„potvrzení od investora ze dne 1.3.2007, že garantuje maximální množství
škodlivin ve spalinách“! – investor ani zpracovatel nedoložili, jaká konkrétní
technologická za ízení posuzují – p i projednání EIA se musí posuzovat
konkrétní údaje, ísla a ne dohady

(Tyto dv  skute nosti – bod 1) a 2), které jsou p ímou citací z uvedeného materiálu
podle našeho názoru jednozna  dokazují, že se jedná o hru s ísly, neseriózní
postup zpracovatele i investora a hazard s naším zdravím a životy!)
3) zavezením „laguny“ ztratí v p ípad  další povodn eka v t chto místech

obrovskou reten ní plochu a veškerá p ílivová voda se rozlije do osídlené ásti –
do lokality našich rodinných dom  na druhém b ehu eky (p i poslední povodni
v roce 1997 voda prokazateln  p ekonala i korunu železni ní vle ky, tvo ící val
podél eky – že je povode  p ímým ohrožením na na život , zdraví a majetku, o
tom není t eba polemizovat)

stský ú ad Záb eh
Rada m sta
Masarykovo nám. 6.
789 01  Záb eh
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4) realizací zám ru a vlastním provozem kolem papírny a en. zdroje se sníží tržní
hodnota našich nemovitostí, protože expozice rušivých vliv  zde bude extrémní –
nemovitosti budou neprodejné a v tak zatížené lokalit  už budou dožívat jen
„starousedlíci“ a další generace odtud odejdou, což znamená významný zásah
do demografické struktury sídla – m sta Záb eha

5) dokumentace nehodnotí zdravotní a psychologický dopad akustického ale ani
„sv telného smogu“, kterému budou obyvatelé p ilehlé ásti trvale a dlouhodob
vystaveni (manipula ní plochy a vnitrozávodové komunikace budou v noci
osv tleny a žádná protihluková st na sv tlu nezabrání v ší ení do okolí, tzn., že
zde po dobu provozu papírny – po celá léta - už zde nebude v noci tma, dále i
hladiny hluku, které nemusí dosahovat mezních hodnot, mají p i trvalé expozici
prokazatelné negativní zdravotní d sledky – žádáme posouzení t chto
zdravotních vliv  odborníky na dopady na zdraví obyvatel

6) dokumentace nehodnotí vliv „hospoda ení s vodou“ s ohledem na život v ece
Moravské Sázav , kde žijí chrán né druhy ryb a živo ich  (m enka
mramorovaná, vranka obecná, rak ní) – podmínka Povodí Moravy o zachování
minimálního pr toku je p i p edpokládáných objemech pohybu používané vody
reáln  nesplnitelná a v letních m sících eka zmizí do ista – je nutné zpracovat
materiál, který p esn  zmapuje a kvantifikuje pot eby technologie a stanoví
parametry hospoda ení s vodou a kvalitu (i teplotu) vody, vracené do toku, jinak
bude „Zá–b eh“ m stem „za-b ehem“ mrtvé eky

7) 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 m 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 další 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 „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!

Tak závažný dokument, který má být základním podkladem pro zahájení procesu
schvalování této investice, se musí opírat o naprosto empirické a prokazatelné
údaje  a parametry výstup  škodlivin u konkrétních technologických za ízení.

Vyzýváme zástupce M sta, aby si od investora vyžádali technické údaje a
parametry všech za ízení, která se budou na produkci hluku a škodlivin podílet,
aby mohly být souborn  vyhodnoceny jejich p edpokládané dopady, vyzýváme
k vyžádání propracované ásti vodního hospodá ství a vlivu zám ru na zdraví
obyvatelstva.

Jsme sdružení, zástupci obyvatel nejvíce dot ené ásti m sta a nedisponujeme
tšími finan ními prost edky, „bojujeme“ sami za své právo na život v alespo
ijatelných podmínkách na území našeho m sta. Proto se obracíme na Vás, zástupce
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všech ob an  m sta Záb eha, abyste skute  zastoupili zájmy svých ob an  proti síle,
kterou z naší pozice nem žeme zvrátit. Zárove  ale známe svá práva a jsme p ipraveni
se jich domoci i soudní cestou. Pokud dojde vlivem realizované stavby a jejího provozu
k jakémukoliv d sledku, který jsme uvedli ve zd vodn ní, nebo jinému souvisejícímu,
budeme hnát ke zodpov dnosti všechny osoby, které svým konáním anebo naopak
nekonáním umožnily vznik škody, nebo zdravotního poškození.

S textem naší VÝZVY jsme p ipraveni seznámit nad ízené orgány státní správy a
organizace a sdružení, která se zabývají ochranou p írody a zdraví lidu.

S pozdravem

      Za p ípravný výbor o.s. "Za zdravý Ráje ek"

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


