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Prezentace Sdružení „Za zdravý Ráje ek - obsah

Umíst ní pr myslové zóny
Srovnání výrobních kapacit v rámci R
Základní data o investi ním zám ru
Vliv na ŽP  - hluk, dopravní zát ž
Vliv na ŽP – emise, ekologie
Vliv na ŽP – povod ové pom ry
Jaký bude další rozvoj pr myslové zóny ?

ípadné detailní materiály z jednání

Diskuse
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Umíst ní p ipravované PZ
Územní plán

sta z roku
dle vyhlášky z
roku 1997

Urban 12
Ráje ek –
neúnosn

etížen
pr myslem a
dopravou
(reg. limity)

Urban 6
Leštinská
rovn ž bez
regula ních
limit

VYRAZNE
ovlivn ní
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Papírna – srovnání výrobních kapacit
Žimrovice 50.000t/rok

eské Bud jovice 80.000t/rok

Záb eh 250.000t/rok
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Využití obnovitelných zdroj energie a druhotných surovin p i

výrob papíru - v PZ v Záb ehu DATA
Parametr Jednotka zám r hodnoty PD-hodnoty
Výroba lepenky t/rok 250 000 250 000
Spot eba sb r. papíru t/rok 275 000 275 000
Spot eba biomasy t/rok 193 711 175 000
Pot eba tepla GJ/rok 1 177 440 1 177 440
Instalovaný  výkon kotl t/hod 2 x 50 2 x 60
Instalovaný tepel. výkon MWt 2 x 40,13 2 x 55,45
Instalovaný elektrický výkon turbíny MW 7 7
Pot eba el. energie MWh/rok 105 792 105 792
Pot eba surové vody (z eky) m3 /rok 1 383 780 1 500 000
Odpadní voda vypoušt ná do eky m3 /rok 1 400 000 1 400 000
Celková ú innost energet. Zdroje % 84 81
Emise CO t/rok 353 335
Emise NOx t/rok 220 220
Emise SO2 t/rok 135 135
Tuhé zne ištující látky TZL t/rok 44 44
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Vlivy na ŽP - HLUK, DOPRAVNÍ ZÁT Ž
Hlu nost – nejv tší emitory hluku – turbína, kotelna, št pkova , vykládka sb rového
papíru, odsávací za ízení, OV

Obdobn jako u emisí škodlivin, odcházejících do ovzduší máme ned v ru ke snížení hladiny
akustického tlaku bez garancí vyššího dodavatele vzduchotechniky, dopravních za ízení, drti e
d evošt pky, parní turbíny a dalších. Ned v ru podporuje i konstatování (str.64), že hlukové
parametry istírny odpad. vod nejsou k dispozici

Zápach – p i výrob  papíru obecn  dochází k t mto anaerobním proces m
Pachová zát ž bude obt žující pro celé m sto a jeho okolí. V blízkosti je potraviná ský závod
OLMA se svým pásmem hygienické ochrany – dokumentace v bec ne eší možná rizika pro jeho
výrobu.

Stávající dopravní infrastruktura není naprosto zp sobilá p enášet navrhované dopravní
objemy (cca 147 t žkých nákladních aut (20tun) denn , tj. 54 750 kamion za rok!!!.

Povolení zám ru, který bude takto zat žovat silni ní sí regionu (svoz surovin a paliva) musí
p edcházet systematické úpravy silni ní sít , které nejsou dokumentací nijak ešeny.
Up ednostnit p ipravovaný pr tah silnice I/44
Nevyužívá se doprava po železnici, resp. Žel.vle ka bude zablokována pro další investory
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Vlivy na ŽP - IMISE, EKOLOGIE
Imise – imisní vlivy byly hodnoceny v rozptylové studii

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

Imise byly hodnoceny podrobn v rozptylové studii
Veškeré výstupy zpracovatele jsou založeny na (CITUJEME:) „nejistot vstup hlukové a rozptylové
studie“, zpracovatel se ve stanovování produkce škodlivin odvolává na (CITUJEME:) „potvrzení od
investora ze dne 1.3.2007, že garantuje maximální množství škodlivin ve spalinách“! (str.7 Rozptylová
studie) – investor ani zpracovatel nedoložili, jaká konkrétní technologická za ízení posuzují.
Nebyly použity srovnatelné nespolehliv jší údaje o imisním pozadí poskytují dlouhodobá m ení
monitorovacích stanic. Z oficiálních monitorovacích stanic HMÚ .1358 Dolní Studénky.

Ekologie – odpadní vody
Provoz nové OV bude ovliv ovat svým v kumulativním posouzení množstvím vodní
ekosystem Mor.Sázavy. To i za situace, kdy není znám p ísp vek odpadních vod z celé
pr myslové zóny !
dokumentace nehodnotí vliv „hospoda ení s vodou“ s ohledem na život  v ece
Moravské Sázav , kde žijí chrán né druhy ryb a živo ich
podmínka Povodí Moravy o zachování minimálního pr toku  je  p i p edpokládáných
objemech pohybu používané vody reáln nesplnitelná – není m en pr tok
parametry hospoda ení s vodou a kvalitu (i teplotu) vody, vracené do toku.
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Vlivy na ŽP - POVOD OVÉ POM RY
Dle vyjád ení povodí Moravy se doporu uje
zavést „lagunu“ za železni ní vle kou do
úrovn  železni ní vle ky

Tím se sice p ímo nesníží pr to né pom ry,
ale dojde k výrazné ztrát  reten ní schopnosti
území, které p i povodních bylo zatopeno
vodou od Leštiny a pr saky propustky pod
tratí
Tím dojde k p ímému ohrožení dot ených
rodinných dom na druhém b ehu
Mor.Sázavy, které byly v poslední dob již
dvakrát zasaženy velkými povodn mi. Toto
považujeme za nep ijatelné!



Seznámení s investi ním zám rem v
ipravované PZ 2.5.2007 kino Retro 8

Vlivy na ŽP - POVOD OVÉ POM RY
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Jak dále s PRUMYSLOVOU  ZÓNOU ? – další rozvoj

Celkem je uvažováno o 120ha k využití pro pr mysl
Wanemi využívá jen 7% plochy, ale využívá tém  80% imisních limit
Nejsou hodnoceny zát že na ŽP jako celku, ale hodnotí se jen první investor

Jaké d lá m sto pobídky pro další investory ?
SULKO, MGB, ostatní….
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Dle zájmu
Otázky –odpov di „kulatý st l“
Materiály odeslané v rámci EIA za M sto a Sdružení

Diskuse
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kujeme za Vaši pozornost

Kontakt : Sdružení „Za zdravý Ráje ek“
Wolf Petr, P ni ka Jan, Rašner Václav
Adresa : Rašner Václav, ní 1, 789 01 Záb eh
sdruzeni.rajecek@seznam.cz

mailto:sdruzeni.rajecek@seznam.cz
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Otázky –odpov di – Wanemi („kulatý st l“)

Sdružení podalo 14.3.2007 fy.Wanemi tyto otázky

Na spole ném jednání 2.4. obdrželo tyto odpov di

Dokument aplikace
Microsoft Word

Dokument aplikace
Microsoft Word
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Odsouhlasující proces EIA -vyjád ení
Sdružení podalo tyto p ipomínky

Ú Záb eh podal tyto p ipomínky

Dokument aplikace
Microsoft Word

Dokument aplikace
Microsoft Word
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Otázky –odpov di - sto

Sdružení podalo 12.2.2007 petici

Sdružení podalo 2.3.2007 na M Ú tyto otázky

Sdružení obdrželo od M Ú tyto odpov di

Dokument aplikace
Microsoft Word

Dokument aplikace
Microsoft Word

Adobe Acrobat
Document


