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c:  Vyjád ení k dokumentaci vliv  zám ru „Využití obnovitelných zdroj  energie  a
druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“ na životní
prost edí.

Vaším dopisem ze dne 12. 03. 2007 nám bylo zasláno oznámení a dokumentace k akci
„Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové
zón  v Záb ehu“.

Po  prostudování p iložené dokumentace Vám sd lujeme, že dle našeho názoru nejsou
v této dokumentaci v plné mí e zohledn ny (p ípadn  vysv tleny) naše požadavky dané
v p edchozím vyjád ení ze dne 29.12. 2006, pod .j. 2006/10902/OR-MUZB.

Podle našeho názoru se jedná o problematiku zejména v t chto oblastech:
- ochrana proti hluku:

není dle našeho názoru zcela spln na podmínka, aby hladina hluku z provozu
navrženého závodu nep ekra ovala v chrán ném venkovním prostoru limity stanovené ve
vládním  na ízení  .148/2006  Sb.   Jedná  se  zejména  o  skute nost,  že  objekty,  které  jsou
zdrojem  hluku  s  uvád nou  hladinou  75  dB  a  výš,  mají  v trání  zajišt no  ventila ními  k ídly
oken. Jedná se zejména o objekt .  101 -  skladu sb rového papíru.   U skladovacích objekt
navíc není podchycena otázka vlivu otev ených vrat na úrove  akustického tlaku, dále je
nejasný provoz t žkých nákladních vozidel po areálu, kdy hluk z provozu t chto vozidel se
bude mnohonásobn  odrážet od obvodových pláš  budov, atd.

Rovn ž problematika provozu št pkova e, který je asi nejvýrazn jším emitentem
akustického  tlaku  je  nejasná  a  v  této  p edložené  podob  neakceptovatelná,  protože  asový
limit chodu tohoto za ízení je sporný – Podle našeho názoru toto za ízení – pokud se vnit ním

edpisem neupraví  jeho provoz -   bude v provozu dle pot eby energetického zdroje a stavu
zásob  paliva  bez  ohledu  na  to,  zda  je  i  není  vy erpán  p edpokládaný  asový  limit.  Chod
tohoto za ízení a to v etn  odsávacího za ízení (cyklonu) je nutné ošet it navržením
odpovídajících technických a technologických opat ení již v tomto stupni dokumentace.

- emise do ovzduší :
Hodnoty v rozptylové studii , na které se odvolává zpracovatel studie p i posuzování

jejich celkového vlivu jsou podle našeho názoru vztaženy k nižšímu výkonu, než který se
navrhuje k realizaci ( nad 100 MW). Toto zkresluje uvád né údaje a celou záležitost investice
staví do ned ryhodné pozice.

I  když  jsou  spln ny  emisní  limity,  p esto  dochází  oproti  stávajícímu  stavu  k  jejich
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nár stu – týká se to zejména koncentrace ástic PM10, kdy se limit za 24 hod. se zapo tením
stávajícího zne išt ní výrazn  p ibližuje zákonem povolené hodnot , pravd podobn  totéž
bude  i  u  jiných  emisních  látek.  Požadujeme  proto  jednozna  a  d ryhodn  prokázat
dodržení všech p edepsaných limit .

Zcela  nám  však  v  p edložené  dokumentaci  schází  posouzení  emisí  limit  pachových
látek, což u tohoto charakteru výroby považujeme za podstatné. Na str.75 „Dokumentace o
hodnocení vliv …“ se v textu uvádí, že pro kontrolu dodržení emisních limit  musí být
provedeno m ení emisí pachových látek.  Pokud tedy bude d láno m ení, m ly by být v této
dokumentaci nastaveny jejich limitní hodnoty, které stanoví vliv na okolí – zejména na
obytnou zástavbu a to v souladu s platnou legislativou R a EU. Na tomto posouzení trváme.
Ješt  podotýkáme, že je nutné takto posoudit  oba celky – energetický zdroj,  kde se to týká
hlavn  zplodin z p ípadn  vznícené skládky biomasy a papírnu – s provozem celého zp sobu
zpracování použitého papíru až po finální produkt.

Požadujeme  prokázat,  že  nová  výstavba  v  žádném  p ípad  neohrozí  produkci  ve
stávajících   okolních  závodech  –  zejména  potraviná ském  závodu  OLMA  a.s.,  který  zde
v sou asné dob  umis uje svoji významnou zpracovatelskou kapacitu s velkými inversti ními
náklady.

S  ohledem  na  budoucí  rozvoj  dot ené  llokality,  ve  které  m sto  po ítá  s  dalším
umis ováním pr myslové výroby na cca 100 ha požadujeme prokázat, že je zde dostate ná
rezerva  v  limitech  imisí  –  zejména  v  objemech  koncentrací  pro  PM10,  NO2,  p ípadn
požadujeme tyto hodnoty u navrhovaného areálu upravit technickým ešením tak, aby jejich
podíl byl p ímo úm rný celkové budoucí ploše areálu. P edložený materiál naprosto pomíjí vliv
druhotné prašnosti z provozu skládky št pky, z provozu velkých zásobovacích vozidel,
z provozu manipula ní techniky, naklada  , atd. Všechny tyto zdroje budou významn

ispívat k nár stu prašnosti v celé lokalit .
   Možnost zásobení teplem i další rozvojové plochy je vítaná, ale tady bude záležet na

obchodním vztahu budoucích subjekt  – což nelze limitovat dosažením mezních hodnot jedním
z  nich.  Zám r  m sta  na  budoucím  rozvoji  této  v  budoucnu  pr myslové  ásti  je  investorovi
znám od samého po átku.

K  využití  sb rového  papíru  ješt  žádáme  o  vysv tlení,  zda  bude  využíván  obalový
materiál  –  pytle  –  zne išt ný  p vodním  obsahem  (nap .  hnojiva  a  jiné  chemikálie)  a  jakým
zp sobem bude zabrán no úniku t chto látek do ovzduší a vod.

- posouzení vlivu na krajinný ráz :
Rovn ž považujeme za neúplné dopracování kapitoly D.1.8. Vliv na Krajinu, Nadále trvá

naše  p vodní  stanovisko  -  …  “i  když  se  jedná  o  objekt  v  pr myslové  zón ,  nelze  zcela
pominout jeho vliv na krajinný ráz. ást m sta s pr myslovou zónou, ve které bude „Papírna
Záb eh“  umíst na  má  pr myslový  charakter,  avšak  hala  papírenského  stroje  –  zejména  její
délka a výška - podle našeho názoru zcela vybo uje b žnému m ítku pr myslových objekt  a
bude pot ebné se tímto problémem zabývat  - nap . výsadbou vysoké zelen  (pohledová
clona) popínavými rostlinami apod….“  áste  je naší p ipomínce vyhov no konstatováním,
že  areál  bude  dopln n  zelení  –  avšak  s  ohledem  na  pom r  ploch  vhodných  pro  ozelen ní
(osázaní  vzrostlou  zelení-  stromy)  k  plochám  zpevn ným,  bude  napln ní  tohoto  bodu  dle
našeho názoru víc než problematické. V dokumentaci jsou obsaženy velice jednoduché,
nep esné fotomontáže umíst ní zamýšlené investice do krajiny, avšak z nich není naprosto
patrný zp sob využití zelen .  Dále z hlediska objemového se nám po vizuální stránce jeví jako
pom rn  nevhodné vertikální len ní fasády haly papírenského stroje, které tuto hmotu ješt
více  zvýraz uje  a  tím  ješt  více  vzdaluje  od  b žného  m ítka.  Z  dokumentace  je  pro  nás

ejmé,  že  se  jedná  o  ist  technické  ešení,  dominující  celému  tomuto  prostoru.  Tato



skute nost se pravd podobn  zlepší po dobudování areál  i ostatních firem, ale zcela ur it  lze
vizuální stránku projektu výrazn  upravit (i za použití typizovaných trapézových zateplených
dílc . Žádáme tedy o prokázání v dokumentaci uvád ných opat ení.
          Dokumentaci  o hodnocení vliv  si ponecháváme pro vlastní pot ebu.

S pozdravem

 Ing. arch. Václav Doležal
                                                                                vedoucí odboru rozvoje

ílohy bohužel Nebyly ZM schváleny
Nedílnou sou ástí tohoto vyjád ení je v souladu s usnesením 7.ZM ze dne 18.4.2007
07/007/002/02 íloha .1 :   P ipomínky RM (starosta)
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 dvojklikem na ráme ku se otev e vno ený soubor
07/007/002/03 íloha .2
Vyjád ení podle §6 odst.4 zákona .100/2001Sb  O posuzování vlivu na životní
prost edí  k dokumentaci  „ Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných
surovin p i  výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“ zpracovaného p ípravným
výborem ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“ 9.4.2007.
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