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

C: ENERGETICKÁ KONCEPCE REGIONU

Vážená m stská rado, p edsednictvo mikroregionu!
Na spole ném setkání zástupc  ob anského sdružení Ráje ek, pracovní skupiny

zástupc  obce Leština, starosty Rájce a starosty obce Rovensko se zástupci Ministerstva
životního prost edí dne 11. íjna 2007 v Leštin  byly m.j. vedena diskuse  o zajišt nosti palivové
základny p ipravované stavby „Využití obnovitelných zdroj  a papírna Wanemi“ .

Z velice zajímavé oboustranné vým ny názor  jsme získali n kolik závažných poznatk
z nichž na jeden si dovolujeme prost ednictvím tohoto dopisu poukázat.

 Posuzovatel celého procesu EIA se nebude zabývat zajišt ností palivové základny
(195.000tun/rok). Zastává stanovisko, že zajišt ní paliva je „podnikatelské riziko“ !!?

 Jasná celostátní energetická koncepce neexistuje
Zákaz vytáp ní uhlím bude platit cca od roku 2013 (informovala i media)

Z uvedeného logicky vyplývají následující záv ry :
 Nelze se spoléhat na stát, že zajistí zásobování biomasou území kde není možné

vytáp t plynem, nebo elekt inou
 Je nutné neodkladn  vytvo it vlastní mikroregionální, resp.regionální energetickou

koncepci respektující pot ebná a ekologicky dostupná množství biomasy
Vytvo it ochranná opat ení, aby z regionu biomasa neodcházela a nebyla využívána
energeticky mimo ádn  náro nými výrobami (bránit povolování energeticky náro ných
staveb apod)

Byli jsme velice pot šeni názory k této problematice vyslovenými starostou obce Rovensko
panem Dole kem, který bude z titulu své funkce místop edsedou „Mikroregionu Záb ežsko“
prosazovat dopracování stávající energetické koncepce mikroregionu na nové aktuální
podmínky v oblasti paliv.
Na základ  shora uvedeného chceme v záv ru tohoto dopisu vyslovit p esv ení, že politická
odpov dnost zástupc  našeho m sta se nyní za ne p esouvat od realizace papírny do oblasti
paliva pro domácnosti, které nebudou mít možnost (i kdyby cht li) napojení na plyn a elekt inu
pro vytáp ní.

Domníváme se, že je politicky zcela neúnosné, aby v mikroregionu byl „žrout“
195.000tun/rok  biomasy  a ob ané m ly problém ji zajistit pro svoje vytáp ní.

íme, že se náš dopis stane výzvou, za což p edem d kujeme. Byli bychom vd ni za
odpov .

PS – Písemnou odpov  na naši petici ze dne 12.2.2007 jsme dosud neobdrželi (pouze
oznámení o jejím p ijetí) /podle zákona .83/1990 Sb. Jsme ji m li obdržet do 30dn  od jejího
podání)

S pozdravem
      Za výbor o.s. "Za zdravý Ráje ek"

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