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Ob anské sdružení  „Za zdravý Ráje ek“
Kontaktní adresa   :   Václav Rašner, ní 1669/1, 789 01 Záb eh

C: Vyjád ení podle §6 odst.4 zákona .100/2001Sb. ve zn ní  zm n zákona . 163/2006
Sb. O posuzování vlivu na životní prost edí  k dopln ní dokumentace

 „ Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i  výrob  papíru
v pr myslové zón  v Záb ehu“

Po prostudování dopln ní dokumentace o hodnocení vliv  zám ru „Využití obnovitelných
zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu,“
vypracované Mgr. Josefem Ambrožem v ervnu 2007 vznášíme následující p ipomínky
a námitky:

Úvodní námitka  k „Dopln ní dokumentace vliv  zám ru na životní prost edí zám ru Využití
obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové zón
v Záb ehu“:
Zpracovatel v ásti 1.0. Úvod konstatuje, že:
Odst.1: citujeme: “P edkládaná dokumentace zohled uje a vypo ádává se všemi požadavky, které
jsou uvedeny ve vyjád eních k dokumentaci a v záv ru zjiš ovacího ízení.“
Odst.3: citujeme: „P edkládaná dokumentace je zpracována tak, že sleduje p vodní „Dokumentaci o
hodnocení vliv  zám ru na životní prost edí dle p ílohy zákona . 100/2001 Sb. Ve zn ní zákona
4.93/2004 Sb.“ a ve smyslu požadavku na dopln ní nebo vysv tlení údaj  jsou tyto požadavky
pln ny.“

1. Námitka:
1) Zpracovatel v dom  nedodržel formu dopln ní a vysv tlení dokumentace tak, jak své

požadavky na dopln ní a vysv tlení formulovalo Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu
státní správy VIII, Kosmonaut  10, 772 00 Olomouc dopisem zn. 570/542/I/07/Ku. Vznikl tak
nesourodý a nep ehledný materiál, který údajn  „sleduje p vodní dokumentaci“. Ve skute nosti
tato forma pouze komplikuje cestu dobrat se zjišt ní, že zdaleka ne všechny body požadavk
na dopln ní a vysv tlení jsou dopln ním vypo ádány (viz dále).

2) Nejedná  se pouze o dopln ní a vysv tlení, ale op t významné zm ny v parametrech zám ru
(viz dále).

3) Obecn  ke kvalit  a komplexnosti p edkládaných dokumentací a dopln ní konstatujeme, že u
tak obrovské investice (v ádech cca 5 mld. K  - zatím odhady), která nemá v R obdobu a
která p edstavuje vzorový p íklad, podle n hož mohou být v budoucnu vedeny schvalovací
procesy obdobných rozsáhlých energetických a výrobních komplex  - u takovéto investice
bychom o ekávali od samotného po átku mnohem profesionáln jší a zodpov dn jší  p ístup
investora, který dosud stále p edává jakési polotovary a ne na úrovni zpracovanou a odborn
podloženou dokumentaci. Vždy  už v t chto fázích se ur uje základní struktura celého projektu
(a neexistuje zatím žádný zodpov dný generální projektant!!!), nyní se stanovují základní limity
zám ru, už nyní musí být vše jasn  definováno, aby se daly p esn  stanovit dopady zám ru. O
to profesionáln jší musí nyní být oponentura, která m že investora donutit, aby kone , na
další pokus, p edložil  skute  komplexní a jednolitou dokumentaci tohoto nebývale velkého
investi ního zám ru se všemi jeho stavebními objekty a technologickými celky, která bude
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vypovídat o skute ných dopadech zám ru na naše životní prost edí, do n hož je tento rozsáhlý
zám r osazován.

2. Námitka:
Zpracovatel v ásti B.1.2 Kapacita /rozsah/ zám ru (str. 8 – 9) op t neodpovídá jednozna  na
požadavek MŽP na „jasné uvedení jmenovitého tepelného p íkonu spalovacích za ízení“.

3. Námitka:
Kapacita ro ní výroby  tepla  je navýšena  na 2 054 000 GJ/rok, p emž celková pot eba vlastní
papírny je 1 573 000 GJ/rok s velmi pochybným zd vodn ním (100% jistota dodávky páry pro
papírenský stroj). Nesrovnalosti  kapacit energobloku ve vztahu k pot ebám vlastní papírny
považujeme nadále za nevyjasn né a upozor ujeme na ten fakt, že se základní parametry
energobloku neustále zvyšují.

4.  Námitka:
Ro ní pot eba  tepla vlastní papírny, uvedená v dokumentaci (1 177 440 GJ/rok), je v dopln ní
navýšena  na 1 573 000 GJ/rok, tj. o 33% !!! Op t: Nesrovnalosti  kapacit energobloku ve vztahu
k pot ebám vlastní papírny považujeme nadále za nevyjasn né a manipulaci s kapacitami zám ru
nepokládáme za „p irozený vývoj projektu“ (zpracovatel na str. 9), ale za naprostou nekoncep nost

ístupu investora. Pokus zpracovatele uvést n jaké varianty jiného využití tepla je fiaskem:
1) zatím neexistují žádné jiné subjekty v tzv. „pr myslové zón “, které by mohly teplo odebírat a
závislost na dodávkách tepla z p ebytk  kapacit  ze zdroj  jiného subjektu je pro potenciálního
odb ratele obrovským podnikatelským rizikem. P íkladem za všechny m že být centrální zdroj tepla
býv. závodu MEZ Mohelnice o kapacit  2 x 50t /hod. + 1x 25t/hod. páry s protitlakou turbínou na
výrobu el. energie. Kapacita celého za ízení je dnes naprosto nevyužita, sousední závod HELLA si
postavil vlastní nezávislý tepelný zdroj a m sto Mohelnice má s vazbami na tento zdroj dosud
nevy ešené problémy,
2) možnost využití energetického zdroje pro m sto Záb eh je v naprostém rozporu s materiálem
„Územní energetická koncepce mikroregionu Záb ežsko“, zpracovatel: Miroslav Bru ák – ENERGOS,
Dolní 433, 744 01 Frenštát p. Radhošt m, erven 2006, kde autor o zám ru fy WANEMI v kap. 2.3
Návrh ešení objekt  nevýrobní sféry píše: citujeme: „Tato papírna by m la ro  spot ebovat 122 tisíc
tun biomasy, což de facto likviduje možnost budování kotelen na biomasu v celém mikroregionu.  Dále
tato elektrárna má vyrobit 450 tisíc GJ tepla, což vlastn  likviduje všechny plynové kotelny spole nosti
TALORM. Z tohoto d vodu doporu uji vytvo it pracovní energetickou komisi, která bude podchycovat
veškeré individuální aktivity jednotlivých soukromých spole ností a dále tato komise bude ešit
energetické hospodá ství objekt  ve vlastnictví m sta a m la by  hlavním oponentem pro velké
energetické projekty, jako navrhuje nap íklad firma WANEMI.“
Napojení  jakýchkoli m stských objekt  na energetický zdroj WANEMI je  fantazií zpracovatele a
nákladov  jde o naprosto nereálnou úvahu, která se tenden  snaží obhájit nár st plánovaného
výkonu.

5. Námitka:
Kapacita ro ní výroby  el. energie  je navýšena (jako vedlejší produkt nezd vodn né zvýšené výroby
tepla). Ro ní výroba el. energie uvedená v dokumentaci (105 792 MWh/rok), je v dopln ní navýšena
na 134 442 MWh/rok, tj. o 27% !!! Op t zm ny  kapacit energobloku, které ale (na rozdíl od tepla)
pot eby el. energie pro papírnu ne eší (více jak 50% bude stejn  investor nakupovat, pokud bude
vyráb t teplo pro pot eby papírny). Op t: Manipulaci s kapacitami zám ru nepokládáme za „p irozený
vývoj projektu“ (zpracovatel na str. 9), ale za naprostou nekoncep nost p ípravy zám ru.

6.  Námitka:
Nikde v dopln ní dokumentace není uveden d ležitý údaj pro posouzení za ízení: ú innost.

7.  Námitka:
Pro posouzení „ekologi nosti“ zám ru, potažmo jeho komplexního vlivu na životní prost edí v celém
regionu, je podle našeho názoru naprosto nezbytné požadovat po investorovi prokázání zajišt nosti
paliva (biomasy) na dobu min. 25 let a jeho dostupnost z ekologicky optimální vzdálenosti  do 35 km.
Mimo tento rádius se ekologické hledisko (dopad) dostává do záporných hodnot. Argumentace, že se
jedná o obchodní tajemství je z tohoto pohledu nep ijatelná, protože dopady na krajinu, hospoda ení a
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zp sob využívání p dy zem lského a lesního p dního fondu (ZPF, LPF) mají nadregionální
význam!

8. Námitka:
Zpracovatel v dopln ní nadále p ipouští variantu použití kotl  s fluidním spalováním!!! Tento krok
jednozna  nazna uje, že následn  m že být v jednání i p ípadná alternativa používaného paliva a
to je pro nás naprosto nep ijatelné!!!  (Obavy, že by mohlo ve výsledku jít o spalovnu, dosud nebyly

íliš nahlas vy eny, ale kroky investora vyvolávají oprávn né obavy z dalšího sm rování zám ru!)
Zm ny parametr , které investor p edvádí, jsou oproti možnosti p ipušt ní alternativy paliva naprosto
podružné.
Požadujeme jasnou specifikaci kotl , jednozna né, závazné deklarování paliva a prokázání jeho
zajišt ní z ekologicky p ijatelné dopravní vzdálenosti.

9. Námitka:
Investorovi našt stí došla nesmyslnost nápadu erpat surovou vody z eky Moravská Sázava, ale
dlužno podotknout, že na toku eky Moravy, kam v dopln ní nov  osadil erpací a výústní objekty, není
situace o mnoho lepší – problém se jen posouvá o n kolik set metr  jinam. Není doloženo stanovisko
správce toku – dodržení jakéhokoli rozumného (mín no nezbytného pro udržení života v ece)
minimálního pr toku bude i zde obrovský problém. Navíc došlo v dopln ní (op t jako u jiných
parametr ) k navýšení pot ebného množství surové vody z p vodn  v dokumentaci uvedeného
množství 199 m3/hod (na str. 45 dokumentace) na nov  uvád ných 360 m3/hod. – tj. o celých 81%!!!
Op t: Manipulaci s kapacitami zám ru nepokládáme za „p irozený vývoj projektu“ (zpracovatel na str.
9), ale za naprostou nekoncep nost p ípravy zám ru.

Znova se v této souvislosti otevírá otázka vhodnosti situování zám ru do t sné blízkosti eky Moravská
Sázava, když vazba na eku, jako na zdroj surové vody, odpadá!!! Vyzýváme požadovat po investorovi
variantní ešení umíst ní zám ru, po kterém voláme od po átku projednávání! P i situování zám ru na
druhou stranu silnice Leštinská by se zna  snížily negativní dopady na obytnou lokalitu Ráje ek.

10. Námitka:
Zpracovatel se v dopln ní rozhodn  nevypo ádal odpovídajícím zp sobem s požadavkem správce
Povodí Moravy na vypracování studie vypoušt ní odpadních vod z celé pr myslové zóny (Vyjád ení ze
dne 9.11.2006, PM45572/2006-203/OU – str. 109 dokumentace).

11. Námitka:
Tak zásadní sou ást dokumentace celého zám ru, jako je dopravní studie, není zpracována ani
odbornou organizací, ani autorizovanou osobou, ani alespo  technikem v oboru dopravní stavby, kte í
by v dokumentaci rozebrali problematiku dopravy a ne se pouze omezili na konstatování, kudy má
plánovaná doprava sm ovat. Jakoby po trasách, kudy plánuje investor dopravu po silni ních
komunikacích, neexistovaly žádné problémové uzly, nevznikala žádná pot eba  sm rových úprav a
jiných opat ení, které si navýšení pr jezdu t žkých nákladních vozidel o 117 voz  denn  jist  vyžádá.
Zejména zd raz ujeme poznatek o enormním nár stu hlukové a imisní zát že obytné ásti Ráje ek
z navýšení provozu t žkých nákladních vozidel po silnici I/44 (86 aut denn ), odkud se žádná opat ení
nep ipravují a stávající protihluková opat ení nebudou dostate ná, jak sám zpracovatel v dopln ní
dokumentace uvádí: citujeme: “ Dále upozor uji, že by ob ané Ráje ka m li více apelovat na m sto
Záb eh, aby protihlukové st ny byly v ádném stavu a tím plnily svoji funkci“ – tedy sám zpracovatel
konstatuje, že již nyní svoji funkci neplní!!! Dopravní studie se s tímto stavem nijak nevypo ádává a
nové zát že prost  ignoruje. Žádáme o podrobné prokázání hlukových a imisních dopad  z navýšení
provozu t žkých nákladních vozidel od silnice I/44 a stanovení nápravných opat ení v i obytné zón
Ráje ek. Žádáme, aby byl po zpracovateli požadován rozbor problémových bod  dopravních tras na
území m sta k zajišt ní bezpe nosti a plynulosti dopravního provozu ve m st  a jeho blízkém okolí.
Nap íklad dopravní zát ž na silnici II/315 bude do vybudování rychlostní komunikace R35 více než
desetinásobn  vyšší, než uvádí zpracovatel. Zda a kdy dojde k realizaci ve studii zmi ovaných  akcí
(kruhová k ižovatka na k ížení I/44 a II/35, rychlostní komunikace R35) není dnes jisté a nejedná se o
související investi ní akce investora zám ru – tedy na jejich realizaci nemá vliv.
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12. Námitka:
Investor v dopln ní zvýšil objem p epravy po železnici na 10 vagon  denn  (v tabulce), možná 14 (v
textu posledního odstavce), což je zanedbatelný rozpor v dokumentaci. Podstatné je, že celý zám r
využití vle ky není odsouhlasen majitelem a správcem kolejového se adišt , z n hož vle ka vychází.
Podle získaných informací je kapacita se adišt  pln  vytížena a navýšení  by si pravd podobn
vyžádalo jeho zásadní úpravu, protože provozní opat ení by už nesta ilo na pokrytí nových

epravních kapacit.

13. Námitka:
Podle našeho názoru zpracovatel chybn  za azuje papírnu z hlediska zne išt ní ovzduší do kategorie
„st ední zdroj“ ( ást B III.1 Ovzduší). V papírn  WANEMI se lepenka má vyráb t p ímo z odpadového
papíru a proto by m la spadat do kategorie „velký zdroj“. Na ízení vlády . 615/2006, l. 6.1.1
Technické podmínky provozu pak klade v tší d raz na likvidaci pachových látek.  Sv j nesouhlas se
zám rem z d vodu reálných obav z produkce pachových látek již jasn  vyslovil závod OLMA a.s.
Nam ená hodnota pachových látek 3,37 OU/m3 u papírny v SRN, která má údajn  obdobné výrobní
a energetické kapacity jako papírna WANEMI, p edstavuje 67% imisního limitu pachové koncentrace,
stanoveného MŽP (max. 5,00 OU/m3). Požadujeme prov it správnost za azení papírny jako zdroje
zne išt ní ovzduší do kategorie „st ední zdroj“ a stanovení  ú inných opat ení proti úniku pachových
ástic z provozu papírny i OV.

14. Námitka:
V problematice ešení hluku nedošlo oproti dokumentaci k žádným kvalitativním zm nám. Stále mj.

stává nespln n požadavek M sta Záb eh: citujeme: „ ...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.“ Zejména z stává nevy ešen problém
provozu št pkova e a provoz krytého p íjmu paliva s prakticky neustále otevíranými vraty a jejich vlivu
na celkový výsledek zatížení hlukem.
Dále: autor dopl ku se v úvodu ásti B III.4 (str.36) odvolává na p ikládanou hlukovou studii.
K dopln ní dokumentace je však p ipojena pouze hluková studie k jímacímu objektu surové vody.
Zpracovatel dopl ku (str.50) p ipouští zvýšení hlukové expozice v okrajové ásti zástavby RD. Žádáme
o prokázání hlukových dopad  mj. z navýšení provozu t žkých nákladních vozidel od silnice I/44 a
stanovení nápravných opat ení v i obytné zón  Ráje ek a žádáme o oponentní prov ení
dostate nosti navrhovaných protihlukových opat ení ze strany od eky (protihluková st na).

15. Námitka:
Velmi ožehavou problematiku záplav považujeme nadále za nedo ešenou – lokalita Ráje ek je
v dokumentaci Krajského ú adu Olomouckého kraje vedena jako  III. stupe  záplavového území!
Nadále tvrdíme, že zavezením laguny (ztrátou reten ních ploch) se riziko záplav pro pravou stranu
toku – lokalitu našich RD – radikáln  zvyšuje.  Touto situací se cítíme ohrožení nejen na majetku, ale i
na zdraví a život . Pokud tato problematika nebude uspokojiv ešena už v tomto stupni p ípravy
zám ru, jsme p ipraveni domáhat se ochrany právní cestou. Upozor ujeme, že investor v dopln ní
nedoložil spln ní požadavku vodoprávního orgánu M Ú v Záb ehu – odboru životního prost edí (str. 6,
odst. 3 dokumentace) a neuvedl v dopln ní zda a s jakým výsledkem podal žádost o vydání
integrovaného povolení ve smyslu zákona . 76/2006 Sb. (o integrované prevenci) na Krajský ú ad
Olomouckého kraje.

16. Námitka:
Zpracovatel s neskrývanou arogancí hodnotí p írodní prost edí podél toku eky Moravské Sázavy jako
lokalitu, která p sobí: citujeme: „...siln  zanedban , p írod  vzdálen  a rozhodn  neplní funkci

írodního prost edí“ – a proto lze na ní plánovanou stavbu  d o p o r u  i t . Tedy areál papírny a
energobloku, který v lokalit  chce investor vytvo it, jsou podle tohoto odborného posuzovatele pro
rostliny a živo ichy (potažmo pro lidi) lepším p írodním prost edím a p írodnímu prost edí neškodící
stavbou? Zpracovatel ve svém zaujetí pro pozitivní vyzn ní zám ru zcela ignoruje ÚPd m sta Záb eh,
kde má kolem eky Moravské Sázavy vzniknout zelený lem a kde má u m stské OV vzniknout místní
biocentrum dle ÚSES. Jeho hodnocení je neskrývan  tenden ní a  bezohledné. Žádáme, aby byl
zám r podroben p ezkoumání souladu se schválenou ÚPd m sta Záb eh ve smyslu udržování a
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vytvá ení p írodního prost edí m sta – územních systém  ekologické stability. Žádáme, aby prvky
ÚSES dle ÚPd byly zahrnovány do navrhovaných zám  v tzv. „pr myslové zón “ a aby jejich
koncep ní ešení bylo sou ástí projednávaných dokumentací. Není p ece možné  jenom zkonstatovat,
že vlastn  není co ochra ovat, takže tam m že stát papírna, OV, ...cokoli. Takhle odborníci praktikují
ochranu p írody? P írodní prost edí je t eba dotvá et a vytvá et podmínky pro jeho vznik a udržení, ne
ho pouze využívat a potlá et.

17. Námitka:
Dále se zpracovatel odvážn  pouští do posouzení pozitivního vyzn ní obrovské hmoty komplexu ( ást
D.I.8. Vlivy na krajinu, str. 44 dopln ní): citujeme: „Pokud by nový  závod nezapadal do krajinného
rázu, tak dle našeho názoru by se musela hlavn  zbourat sila, která krajinu ruší podstatn  více.“
Konstatujeme, že „Zlod j k í: chy te zlod je!“.  D íve 50m vysoký komín je v dopln ní náhle
podstatn  vyšší a sahá do výše „impozantních“ 70m!!!  Jak lze brát vážn  takový zoufalý pokus o
obhajobu zám ru? Zhoršuje se tak stav, kdy jsou sila v ÚPd m sta Záb eh ozna ena za „nežádoucí
dominantu“. Obrovská hmota komplexu se svým 70m komínem se stane novou, ješt  výrazn jší
nežádoucí dominantou m sta Záb eha.

18. Námitka:
Upozor ujeme na uve ejn ný lánek (www.ekolist.cz) ze dne 7.6.2007, varující p ed unáhleným
zavád ním náhrad fosilních paliv biomasou. D vodem je produkce velmi jemného t žko zachytitelného
prachu. Žádáme, aby byla prov ena reálnost deklarovaných údaj  o imisích pevných prachových
ástic z energetického zdroje.

19. Námitka:
Upozor ujeme na skute nost, že již delší dobu je avizováno zp ísn ní imisních limit  v zemích EU.
Pokud je zám r posuzován v rámci EIA podle v sou asné dob  platné legislativy, nemusí v dob  své
realizace zp ísn ných limit  dosahovat!

Záv rem op t potýkáme:
Jestliže již v sou asné dob  je m stská ást Ráje ek ekologicky nejvíce zatíženou ástí Záb eha,
potom jednozna né odmítnutí posuzovaného zám ru fy WANEMI je zcela legitimní.
Ob ané Ráje ka neodmítají pr myslovou zónu Leštinská, ale odmítají být ob tí (485 obyvatel m stské
tvrti) pro vznik pouhých 150 neatraktivních pracovních míst.

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 i jejího dopln ní 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 na životní prost edí.

Žádáme dle §6 odst.4 zákona .100/2001 Sb ve zn ní zm n zákona . 163/2006 Sb. O posuzování
vliv  na životní prost edí o další ú ast našeho ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“ na budoucích
správních ízeních, která budou na proces  posuzování vliv  stavby na životní prost edí navazovat.

S pozdravem

      Za výbor ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“

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

http://www.ekolist.cz

