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Odesílatel:
Pracovní skupina ob anských iniciativ Ob anské sdružení  Za zdravý Ráje ek o.s.
zastupitelé obcí Leština a  Rájec
Kontaktní adresa :  Václav Rašner, ní 1669/1, 789 01 Záb eh

C: Otev ený dopis - výzva k seznámení se s místními podmínkami a k
jednání s místními ob anskými iniciativami v souvislosti s p ipravovanou
výstavbou papírny a energetického zdroje firmy WANEMI v Záb eze („ Využití
obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i  výrob  papíru
v pr myslové zón  v Záb ehu“)

Vážený pane inženýre,

obracíme se na Vás, jako na posuzovatele uvedeného zám ru, s naším dopisem a pozváním.
Jsme dobrovolná ob anská iniciativa - "pracovní skupina", která sdružuje obecní zastupitele,

ochránce p írody, zástupce ob anských sdružení, a další, kte í mají k zám m firmy WANEMI co íct.
 Své námitky a p ipomínky k zám ru jsme v zákonných lh tách uplatnili v rámci probíhajícího

ízení EIA tohoto zám ru, ale domníváme se, že pokud se posuzovatelé zám ru blíže neseznámí s
obavami místních obyvatel a náladami mezi nimi, nemusí opodstatn nost a naléhavost jejich

ipomínek v celé ší í pochopit z n kolika ádek textu. Obavy obyvatel Záb ehu, Leštiny, Rájce a
okolních obcí sílí s nejistotami, které zám r od po átku provázejí, a které investor dosud jednozna
nevyvrátil ani v „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“. Naopak, kapacity
zám ru se stále navyšují, stavební objekty se m ní a dopl ují a zám r se b hem projednávání víc a víc
odchyluje od p vodní dokumentace - dokonce už p esahuje nejen hranice ploch, vymezených jako
„pr myslová zóna“ v Záb eze a zasahuje i za hranice katastru m sta.

Proto si dovolujeme Vás touto cestou pozvat p ímo na místa, kde se má zám r realizovat a na
setkání s místními ob anskými iniciativami v souvislosti s p ipravovanou výstavbou papírny a
energetického zdroje. Toto setkání bychom rádi uskute nili dne 11.10.2007 v 10 hod v zasedací
místnosti OÚ Leština. Setkání prob hne za ú asti zástupc  MŽP, odbor výkonu státní správy VIII,
Olomouc.

Chápeme, že  návšt va pro Vás znamená v tší asovou zát ž, ale m že Vám p inést zajímavé
osobní poznatky a pomoci p i snaze o objektivitu p i posuzování zám ru.

S pozdravem

      Za výbor ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“   a zastupitele obcí Leština a Rájec

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

…………………… …………………………
Vladimír Hroch Mgr. Jana eháková
starosta obce Rájec místostarostka obce Leština

Ing. Václav Hammer
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