
Obec Leština Ministerstvo životního prost edí
Družstevní 92 odbor výkonu státní správy VIII
789 71 Leština . Kosmonaut  10

772 00 Olomouc

V Leštin  dne 22.08.2007

c: vyjád ení obce k dopln ní dokumentace o hodnocení vliv  zám ru na životní prost edí
v souladu s § 6 odst. 4  zákona . 100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  zám ru

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

Po prostudování dostupné dokumentace obec Leština n e s o u h l a s í  s   výše
uvedeným  zám rem  „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob
papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“ investora WANEMI CZ, a.s., Nemile 159, PS  789 01,

 26867281. K zamítavému stanovisku k výše uvedenému zám ru uvádí obec Leština
následující d vody a námitky:

a) zám r investora p edpokládá vznik bioplynu na OV v množství  8 500 m3 /den a jeho
následné spálení v koteln  pro ú ely výroby tepla i jeho spálení na flé e za ú elem
jeho bezpe né likvidace. Skute  ekologicky zam ený projekt by však m l
up ednost ovat využití bioplynu pro kombinovanou výrobu energie a tepla p ed
pouhým spalováním a to zvlášt  v p ípad , kdy tepelná bilance budoucího provozu je
výrazn  pozitivní nad možnostmi své vlastní spot eby, jak je uvád no. Spalování
bioplynu za ú elem výroby tepla i jeho likvidace na flé e je v tomto p ípad
ekologicky i  ekonomicky kontraproduktivní.

b) pot eba surovin pro energetický zdroj je uvedena v dokumentaci zmate . Není
možné zabezpe it zdroje v takovém množství v ekonomicky efektivní svozové oblasti

i zamýšlených logistických kapacitách, jak uvádí tabulka v dokumentaci, oddíl
B.II.3, str. 48.

c) není popsán a deklarován konkrétní vliv emisního a imisního zatížení investi ního
zám ru jako zvlášt  velkého zdroje zne išt ní na stávající i plánovanou ( viz. Územní
plán obce )  obytnou zástavbu  obce Leština, a to zejména se zm nou výšky komína
vzhledem k p evládajícímu sm ru v tru. Požadujeme v rámci rozší ené rozptylové
studie zpracovat a vyhodnotit konkrétní vliv imisního zatížení na obytnou zástavbu
obce Leština.

d) není popsán a deklarován konkrétní vliv zám ru investora jako zvláš  velkého zdroje
zne išt ní na zdraví obyvatel obce Leština a snížení kvality života v obci. Požadujeme
doplnit studii vlivu na ve ejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik o vlivy na ve ejné
zdraví obyvatel obce Leština.

e) není jasn  vysv tleno, jakými opat eními lze zabránit vzniku zápachu,  jehož tvorba je
zpracovatelem dokumentace p ipoušt na. Není jasn  deklarováno, jak velké zatížení
pachovými látkami lze na území obydlené ásti obce Leština ( v etn  území budoucí
plánované ob anské  výstavby ) o ekávat. Požadujeme zpracovat a vyhodnotit studii



imisí pachových látek v . vyhodnocení souladu s platnou legislativou, která bude
zohled ovat vliv pachových látek na obytnou zástavbu obce Leština.

f) i p esto, že je zpracovatelem dokumentace poukazováno na skute nost, že pro vstupní
údaje o emisním (pop . imisním), hlukovém zatížení a zatížení zápachem byly
zvažovány horší varianty, jedná se stále pouze o p edpokládané a ne konkrétní
hodnoty. Tato skute nost nabývá na významu obzvlášt  s porovnáním tvrzení
zpracovatele, že v sou asné dob  není znám dodavatel a konkrétní výrobce stroj ,
za ízení a  technologie,  které budou zdrojem emisí a hladiny akustického tlaku. Ani
garance investora o maximálním množství škodlivých látek nem že být v tomto

ípad  relevantním argumentem, nebo  se nejedná o osobu odborn  zp sobilou
v oblasti výroby i dodávky stroj  a technologických za ízení. Nelze tedy souhlasit se
skute ností, že rozptylová a hluková studie, založená na nejistých vstupních datech,
slouží jako podklad pro hodnocení vlivu na ve ejné zdraví. Požadujeme uvedení
konkrétních a závazných zdroj  hlukové a emisní zát že s deklarací od výrobce i
dodavatele. Požadujeme zainteresovat nezávislé odborné subjekty za ú elem získání
objektivních soubor  informací prost ednictvím oponentní hlukové a rozptylové studie
a studie vlivu na ve ejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí.

g) z p edložené rozptylové studie vyplývá, že zatížení ovzduší NO2 po uvedení „Papírny
Záb eh“ do provozu bude vykazovat nár st v ádu ve stovkách procent oproti
stávajícím koncentracím až na hodnoty p es 100 g/m3

pr m. 1 hod. Mimo skute nost, že
z posouzení vlivu na ve ejné zdraví je z ejmé, že oxid dusi itý je dráždivý a páchnoucí
plyn, který zp sobuje adu závažných respiratorních onemocn ní obzvlášt  u d tí, je
zde uvád n  práh jeho ichové vnímavosti práv  od hodnot  100 g/m3 . Sou adnice
nejvíce zne išt ných bod  v oblasti s koncentrací p es 100 g/m3

pr m. 1 hod  zasahují do
bezprost ední blízkosti obce Leština. Je více než pravd podobné, že obyvatelé obce
budou vystaveni mimo škodlivých ú ink  zne iš ujících  látek též pachové zát ži.

h) není z ejmé, zda je do nár stu hlukového a imisního zatížení  zapo ítáno i skute né
navýšení dopravy na komunikaci II/315 od Záb ehu p es obec Leština na Vitošov a
Lesnici a v opa ném sm ru. Investor nem že používat argumentaci budoucí realizace
dopravní infrastruktury jako je výstavba nové komunikace R 35 a k ížení stávajících
komunikací I/44 a II/35 a toto již ve výpo tech zohled ovat, nebo  se nejedná o
zm ny dopravní infrastruktury vyvolané investi ním zám rem fy. Wanemi. Není proto
jisté, zda jejich realizace a v jakém termínu prob hne. Požadujeme p ehodnotit a
objasnit vliv zám ru  na problematiku dopravy v obci Leština v etn  imisního

ísp vku ve srovnání se stávajícími hodnotami.

i) tvrzení, že se v nejbližším okolí Záb ehu nenacházejí žádné p írodní rezervace, je
zavád jící. Zpracovatel dokumentace nezohlednil ve vý tu nejbližších území p írodní
rezervaci „TRLINA“  s výskytem etných chrán ných živo išných a rostlinných
druh , která se rozprostírá nad obcí Leština a to ve sm ru p evládajících v tr . Dále

ipomínáme existenci chrán ného území „Leštinské t “, které je nap . místem
výskytu kriticky ohroženého druhu z eledi bezobratlých žábronožky sn žní
(Siphonophanes grubii).

j) vzhledem k zám ru investora, který napl uje podstatu zvlášt  velkého zdroje
zne išt ní,  je p ínos na zvýšení p ímé zam stnanosti v po tu 136 – 159 pracovník
pro Záb eh a okolí více než zanedbatelný v porovnání po tu zam stnanc  na
zastav nou plochu s ostatními odv tvovými podnikatelskými zam eními, která
mohou pr myslovou zónu v Záb ehu využívat z tohoto hlediska i lépe.



k) tvrzení o ostatních socio - ekonomických vlivech považuje obec Leština za p ehnané a
op t zavád jící. Zajišt ní bydlení, restaura ních, ubytovacích, zdravotních a sociálních
služeb a pot eb pro dopravu pro výše uvedený po et vytvo ených pracovních míst
(bráno v úvahu  i investorem zmi ovaných nep ímo vytvo ených  pracovních míst)
asimiluje stávající ob anská vybavenost a infrastruktura v Záb ehu a nejbližším okolí.

l) tvrzení, že možný vliv pachových látek uvoln ných p i zpracování d eva a p i
manipulaci s kalem z primárního išt ní odpadních vod bude registrovatelný pouze ve
vlastním areálu a nejbližším okolí a nebude ovliv ovat celý dot ený  krajinný prostor,
postrádá jakýkoliv konkrétní d kaz i argument. Požadujeme toto tvrzení doložit.

m) únik odpadní vody z papírenského stroje je v dokumentaci zpracovatelem popsán jako
jedno z hlavních rizik, spojených s provozem p edkládané stavby. Podrobné ešení
minimalizace tohoto hlavního rizika se dále v  textu omezuje pouze na zpracování
Plánu havarijních opat ení, což je samoz ejmá povinnost provozovatele zvlášt
velkého zdroje zne išt ní ze zákona. V p ípad , kdy se skute  jedná o jedno z
hlavních rizik, zaslouží si ešení tohoto problému podrobný technický popis již v této
fázi zám ru.

n) zmate  uvád ná ro ní spot eba el. energie pro závod jako i jiných technických a
technologicko - konfigura ních parametr  ( výkony kotl , spot eba surové vody,
kapacita jímacího objektu vody, pot eba surovin pro energetický zdroj) , což nelze
posuzovat jako p irozený vývoj zám ru investora, ale s nejv tší pravd podobností jako
nevyjasn nost základních aspekt  investi ního zám ru. Rozdíly p íslušných hodnot se
pohybují v ádu desítek %. Projek ní p ístup k investici této velikosti  vzhledem  k
jejímu negativnímu vlivu na životní prost edí je více než zarážející.

o) obec Leština n e s o u h l a s í  s umíst ním objekt  SO 301 – Jímací objekt surové
vody a SO 414 – Kanalizace vy išt ných vod + výustní objekt na pravém b ehu eky
Moravy, pozemek parc. íslo 909/2, nebo  umíst ní t chto objekt n e n í  v souladu
s platným Územním plánem obce Leština. Tato zm na v dokumentaci n e b y l a  s obcí
projednána.

p) umíst ní výše citovaných objekt  je zamýšleno v  bezprost ední blízkosti stávající a
plánované obytné zástavby ( viz. Územní plán obce ). Umíst ním objekt  takového
pr myslového charakteru zde dojde prokazateln  ke snížení bonity pozemk  a
nemovitostí stávajících a pozemk  plánovaných pro další ob anskou výstavbu
z hlediska jejich prodejní ceny.

q) v míst  investorem zamýšleného umíst ní SO 301 – Jímací objekt surové vody a SO
414 – Kanalizace vy išt ných vod + výustní objekt je tok eky Moravy hojn
využíván pro vodní turistiku ( místo výstupu vodák  p i splavování horního toku eky
Moravy s následným velmi frekventovaným využitím ubytovacích kapacit blízkého
sportovního areálu od jara do podzimu ) a k rekrea ním ú el m nejen obyvateli obce (
pravidelný sjezd Moravy atraktivních plavidel, rybolov – lov pstruha a lipana na
um lou mušku, koupání, p ší turistika, cykloturistika ).

r) pro p ípadné umíst ní objekt  SO 301 – Jímací objekt surové vody a SO 414 –
Kanalizace vy išt ných vod + výustní objekt požaduje obec Leština zvolit  místo pod
místem stanoveným pro vypoušt ní odpadních vod ze stávající OV obce Leština.
V územním plánu obce je zahrnuta modernizace, intenzifikace a rozší ení stávající



OV, kdy v rámci již p ipraveného projektu „Povodí Lou ka“ bude na
rekonstruovaný objekt OV napojeno n kolik dalších obcí. Obec Leština požaduje
zohlednit tento vliv na recipient.

s) v p iložených vyjád eních chybí vyjád ení Povodí Moravy k odb ru vody z eky
Moravy v množství 100 l/s, tj. 360 m3 /hod. Doložená stanoviska správce toku ( pop .
správce významného toku ), kterými je investorem argumentováno,  se týkají odb ru
vody z recipientu Moravská Sázava a to pro investorem p vodn  navrhovaná množství
v dokumentaci 164 m3 /hod. Navíc je patrný rozpor mezi navrženou kapacitou
jímacího objektu ve výši 250 m3 / hod a pot ebou surové vody v dopln né
dokumentaci ( 100 l/s ).

t) obec Leština požaduje po investorovi jasn  deklarovat, že vypoušt ná odpadní voda ze
zvlášt  velkého zdroje zne išt ní p írody, jakým zamýšlená výstavba papírny
bezesporu je,  nebude zdrojem žádného zápachu.

u) chybí údaj o teplot  vypoušt né odpadní vody, jako parametru, který je schopen
negativním zp sobem ovlivnit zejména chrán né druhy vodní fauny a flóry pod
výpustním místem odpadní vody.

v) chybí údaj o ú innosti likvidace pachových látek v použitých biofiltrech.

Domníváme se, že umíst ní energetického zdroje a za ízení na výrobu papíru o takových
výrobních kapacitách, které nemají v rámci R srovnání, je více než riskantní i z toho
pohledu, že pro investora je tato innost v jeho podnikatelských aktivitách inností zcela
novou  (  viz  výpis  z  OR  ).  Jsme  p esv eni,  že  umíst ní  tohoto  zvlášt  velkého  zdroje
zne išt ní do bezprost ední blízkosti chrán ných území a p írodních rezervací ( Jeseníky,
Litovelské Pomoraví, Trlina, pop . Leštinské t  ) a do území s vysokým osídlením
obyvatelstva povede ke zna nému zhoršení životního prost edí, postupné likvidaci chrán né
flóry  a fauny a v neposlední ad  i k výraznému zhoršení kvality života obyvatel nejen v obci
Leštin  zejména ve vztahu k jejich zdraví.

íme, že na základ  výše uvedených d vod  bude investor WANEMI CZ, a.s.
akceptovat v li ob an  obce Leština, p ehodnotí sv j zám r a naplní tak motto a misi  firmy
„LIDEM a P ÍROD “. Argumentace již uzav enými smlouvami na výkup p íslušných
pozemk  je v tomto p ípad  irelevantní a zavád jící, nebo  nelze p edem nerespektovat
stanovisko dot eného samosprávního celku. Pokud investor výše zmín né smlouvy již
uzav el, u inil tak jen na své vlastní obchodní riziko.

S pozdravem

Mgr. Jana eháková,
místostarosta obce Leština


