
Ministerstvo životního prost edí
                                                                                                   odbor výkonu státní správy VIII
                                                                                                                    T ída Kosmonaut  10
                                                                                                                            772 00 Olomouc

                                                                                                             V Leštin  dne 30.12.2007

Vyjád ení stanoviska ZO SOP 75/05 Leština k  plánovanému zám ru „ Využití
obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové
zon  Záb eh.“

     Dne 11. 10. 07 prob hlo neformální setkání iniciované obcí Leština se zpracovatelem
dokumentace EIA spolu s p edstavitelem výkonu státní správy MŽP R Olomouc
s pozvanými starosty a zástupci ob anských iniciativ v . dvou zástupc  ZO SOP, spojeného
s prohlídkou zám ru dot eného toku eky Moravy a místních p írodních lokalit. Po terénním
šet ení byla v zasedacím sále Ob Ú zodpov zena ada dotaz  ú astník  šet ení.
     Po pe livém prostudování dokumentace EIA vyslovujeme sv j „ neprofesionální „ názor i
když se k dané problematice odborn  vyjád ila AOPK R Olomouc, CHKO Litovelské
Pomoraví a MŽP R Olomouc.
     V bodu 1 je mimo jiné uvedeno „ není d vod pro  by provoz zám ru m l svými
nevýznamnými vlivy na okolí ohrožovat existenci uvád ných p írodních rezervací a jejich
ekosystém . Jedná se o vlivy na ovzduší, na tok eky Moravy a ty nep ekra ují rámec
legislativních limit .“
     Dva  lenové  ZO  sledují  dlouhodob istotu  vody  v  ece  Morav  a  v  jejich  p ítocích  a
v okolních t ních. Jeden len pracoval více než 30 rok  ve funkci „Vodní stráž „ tehdejšího
Okr.ú adu Šumperk a p i MO eského rybá ského svazu Záb eh. Zmín ný len byl tém  u
všech havárií, které zp sobili okolní podniky a JZD na ece Morav  a jejich p ítocích, do
kterých zaús ují  jejich odpadní vody, v etn OV Záb eh. Nap . zastavení výroby v papírn
Jind ichov v 1976 se zlepšila istota vody v Morav  tém  na 100 km délce o jednu t ídu.
V  ece  se  mohl  poté  znovu  koupat  d ti  a  mohly  v  ní  žít  ryby  a  další  organismy.  P ed
zmín ným rokem zde byla pouze zapáchající voda, bahno s koloniemi nit nek a množství
komár .
     Z t chto d vod lenové SOP a ob ané obce Leština brání svoji eku i když
v dokumentaci EIA je uvedeno, že existuje ada papíren s biologickou OV, kde se lze

esv it o kvalit  vy išt ní vody a o absenci zápachu vy išt ných vod. I p i moderních
technologiích není záruka, že v budoucnu, pokud bude zám r firmy Wanemi uskute n,
nedojde k havarijnímu stavu. Odpadní vody vyvedené do ek spot ebují až padesátkrát v tší
množství ní vody na z ed ní, aby mohly být samo istícími procesy upraveny a eka se
nezm nila v neživou vodu.
     Samo isticí schopnost pro život ek je zásadní, uskute uje se biologickou cestou. V tomto
kolob hu látek, který je projevem ekologických vazeb a složitého potravního et zce ních
ekosystém . Škodlivé odpadní látky jsou rozkládány bakteriemi, ty se stávají potravou
prvok m, ti se zase stávají potravou dalším živo ich m a to erv m a korýš m, kte í jsou
potravou pro ryby. Tento o iš ující proces je tím výrazn jší ím je voda více okysli ena. Bez
této d ležité samo isticí funkce by postupn isté eky a potoky p estaly existovat, nebo
nejd ležit jší je vždy dobrá funkce ního dna. Tím více bychom se m lo o samo isticí
schopnost ek ú inn  starat.



       Dle sm rnice 2000/60 Evropského Parlamentu a Rady z 23. íjna 2000 se v bod
1. píše:“Voda není komer ním produktem jako ostatní výrobky, ale spíš d dictvím, které musí
být chrán no, st eženo a nakládáno s ním jako takovým.“
     Pan RNDr Miloš Holzer se dodate  vyjád il ke kritickým  p ipomínkám SOP Leština
stran biologického hodnocení a problematice led ka ního na dot ené „lokalit “, kde
vysv tluje, že p ímo v míst  stavby jímacího a vypoušt cího objektu se skute  žádné
projevy hnízd ní led  nevyskytují. Nejsme tak naivní abychom nepochopili, že led ek

ní, v zarostlém b ehu vegetací o délce asi 40 m nem že led ek hnízdit. Nám jde o
zohledn ní celého toku pod vyúst ním odpadní vody, kde led ci ní mají své “lokality“ a
ve vzdálenosti 400-500 m hnízdili. Možná je škoda, že RNDr Holzer nezvedl telefon a
nezavolal, ví o našich dlouhodobých ornitologických pr zkumech, dostal by pravdivou
informaci o hnízd ní led , možná že by se celé hodnocení jevilo d ryhodn jší.
Led ek ní je v seznamu „NATUROVÝCH„ druh . Základním p edpokladem tohoto
druhu je dosažitelnost isté vody, bohaté na rybky do 10 cm délky. Pro hnízd ní vyžaduje
více než 1 m vysoké hlinité b ehy a to eka Morava u Leštiny spl uje.
     Zmín ný úsek toku eky Moravy mezi mosty, tj. nad i pod  budoucí stavbou jímacího a
vypoušt cího objektu, slouží každoro  v dob  prázdnin i mimo n   a o víkendech oddíl m
vodák . Jejich plavba horním úsekem Moravy kon í p ed železni ním mostem, tj.  asi  40 m
pod plánovanou výpustí odpadní vody. Zde se brodí ve vod , vytahují lod , p ejdou p es
protipovod ovou inunda ní hráz i s lod mi, kde se posléze ubytují v blízkém sportovním
areálu, nebo postaví stany na ur eném míst . Po n kolikadenním pobytu zase pokra ují po
ece dále. T chto skupin, p evážn  st edoškolák  i dosp lých s d tmi se na zmín né lokalit

v letních m sících vyst ídá veliké množství..
     Též se v tomto úseku eky, mezi zmi ovanými dv ma mosty, každoro  provádí oblíbená
vodácká recesistická akce, po ádaná místními ob any. Zvýšený protipovod ový b eh Moravy
slouží jako tribuna pro mnoho místních divák  a p ed železni ním mostem se plavidla,
úmysln  p evrácená, odchytávají a odváží od eky, jen v tomto míst  je totiž p ístup pro
vozidla . P edstava, že se budou vodáci brodit ve vod  pod výpustí odpadní vody
je“šílená „nebo snad máme ekat, že nám tyto akce hygiena zakáže?  Na tuto skute nost
poukazoval již ve svých p ipomínkách k projektu Ob Ú Leština , zastupující 1200 obyvatel,
ale posuzovatel to neakceptuje, z ejm  p evážil názor RNDr Holzera, který uvádí: „ místo pro
vodáky není vhodné „

     Je t eba zmínit, že v t sné blízkosti plánovaného zám ru výstavby jímacího a vypoušt cího
objektu se nachází stanice oddílu Mladých ochránc  p írody p i ZO SOP, která byla na
mimo ádné sch zi ZO p edána do užívání. S touto lokalitou sousedí lužní les, tzv. „ Peklo „,
je to bývalé slepé rameno eky Moravy, které je s ekou významnou sou ástí nadregionálního
biokoridoru, kde probíhá migrace velkého množství pták  i dalších živo ich , nap . bobr .Na
zmín né lokalit  jsou vyv šeny pta í budky pro hnízd ní, kde se každoro , dlouhodob
provádí monitoring, p i kterém bylo prokázáno 20 hnízdních druh  pták . Z toho 1 druh
v kategorii siln  ohrožený a 2 druhy v kategorii ohrožené.
      Na této lokalit  provádí a v budoucnu budou, po dohod  s majitelem pozemku, provád t
s vedoucím oddílu a ur enými odborníky z ad len SOP svá pozorování.  V íme, že as
strávený uprost ed isté p írody v d tech vytvo í, nenásilným zp sobem, vnit ní vztah
k p írod  a k živým tvor m, ale také dostatek zábran, aby se k p írod  nechovali nikdy zle.
Máme zato, že provoz a obsluha jímacího a vypoušt cího objektu , který je plánován
vybudovat na sousedním pozemku, bude významn  narušovat hlavn  v hnízdním období, naše
ochraná ské aktivity.

    Také pro tento druh turistiky a další innosti je t eba zachovat eku istou.



Z výše uvedených d vod  Ochránci p írody 75/05 Leština s umíst ním jímacího a
vypoušt cího objektu, na tomto exponovaném úseku eky Moravy,   n e s o u h l a s í  !!!
Požadujeme, aby bylo naše stanovisko akceptováno a projekt byl v tomto smyslu

epracován

  Pokud bude zám r“Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob
papíru v pr myslové zon  Záb eh“ schválen a uskute n, vznikne pro okolí této papírny
ur itá ekologická zát ž. P evládající SZ a Z v try donesou spad z komínu o výšce 70 m do
okolní p írody a obce Leština i když se v hodnocení poukazuje na nevýznamný vliv zám ru
na obyvatelstvo a okolní p írodu. Pozemská atmosféra je stále více zne iš ována exhalacemi
z nichž nejv tší význam má, mimo jiné, oxid si itý. Tento jedovatý plyn je z ovzduší
vymýván dešt m a v kyselé form  padá k zemi, kde nep ízniv  p sobí hlavn  na rostliny,
okyseluje p du i vodu. Kvalita ovzduší se rok od roku zhoršuje, p iny jsme si vyslechli ve
sd lovacích prost edcích.
     V hodnocení je dále uvedeno, z hlediska NATURY 2000 z posouzení orgán  ochrany

írody  zám r nem že mít vliv na evropsky významné pta í lokality. P írodní rezervace Pod
Trlinou  o rozloze 51,797 ha byla navržena do soustavy NATURA 2000 CZ 0710004 – Pod
Trlinou do národního seznamu evropských významných lokalit. Kvalita kv tnatých luk
v rezervaci je tak velká, že spl ovala požadavky Evropské unie k za azení této lokality  do
soustavy NATURA 2000, která je významná i z hlediska entomologie, ornitologie, botaniky,
mykologie a herpetologie.
 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY st edisko Olomouc, požádala ZO SOP
prost ednictvím odd lení dokumentace o poskytnutí záznam  z inventariza ních pr zkum

edm tné lokality. Pov ení lenové ZO provádí pravidelné pr zkumy od roku 1960 ze ty
shora jmenovaných obor . Na st edisko AOPK jsme dodali výsledky pr zkum  za posledních
12 rok  tzn. od roku 1994 do roku 2006.

 PTÁCI
 Seznam druh  pták  s prokázaným hnízd ním  v rezervaci                        = 49 druh
 Seznam druh  pták  sledovaných v hnízdní dob , hnízd ní neprokázané  = 14 druh
 Seznam druh  pták  pravideln  se vyskytujících v zimních m sících        =   8 druh

Z toho je 8 NATUROVÝCH druh .     a podle zákona 114/92 Sb o ochran  p írody a krajiny
a vyhlášky .395/92

Je  v  kategorii  siln  ohrožený  druh             10  druh  pták ,    a  v  kategorii  ohrožený  druh
7 druh  pták

 BEZOBRATLÍ = motýli, brouci
 Druh kriticky ohrožený  =  Jaso  dymnivkový, kudlanka nábožná
 Druh ohrožený               =  10 druh  motýl

SSAVCI
 Siln  ohrožený druh  =   5 druh  netopýr
 Ohrožený druh          =   2 druhy netopýr , plch velký a plch lesní

HERPETOLOGIE
Siln  ohrožený druh   =  mlok skvrnitý



ROSTLINY  =  uvádíme pouze orchidee
 Ohrožený druh   =  Okrotice ervená, Okrotice úzkolistá, Okrotice bílá, Kruštík širokolistý,
                                    Vemeník dvoulistý, Bradá ek vej itý a další druh Lilie zlatohlavá

     Hlavn  orchidee jsou zranitelné kyselým spadem, nebo  klí ení orchideí probíhá za
ítomnosti ur itých hub tzv. mykorhiza, která by mohla být narušená. Sou asná vysp lá

spole nost vládne tak velkým potenciálem v deckým, technickým a energetickým, že je
v jejich silách nejen velká p em na p írodních prost edí, ale zárove  úplné zni ení všeho
živého. Je naší povinností ú inn  chránit skvosty naší kv teny p ed hrozícím zni ením.
     Kyselé dešt  by mohly také zm nit mikroklima v periodických t ních   PCHP
„LEŠTINSKÉ  T “, kde žije více jak 25 rok  vzácný a ohrožený druh korýše z doby
poledové  žábronožka sn žní. Tato lokalita by byla od zdroje zne išt ní vzdálená 1400 m.

     Na záv r znovu opakujeme, že jsme velmi znepokojeni s umíst ním výroby papíru o
tak velké kapacit  v blízkosti naší obce Leština. Pro umíst ní zám ru, který by

edstavoval tak velkou ekologickou zát ž, nejsou v této lokalit  p íhodné podmínky.

                                            Za ZO  SOP 75/05 LEŠTINA

 ----------------------------                                                                 ----------------------------------
 Jan  Frank   -   jednatel                                                                   Eduard  Neoral   -  p edseda

Rozd lovník:

MŽP – Odbor výkonu  státní správy VIII – Olomouc
Agentura ochrany p írody a krajiny Olomouc
ÚVR SOP Praha
Regionální centrum SOP Olomouckého kraje Prost jov
Obecní ú ad Leština


