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Ministerstvo životního prost edí
odbor výkonu státní správy VIII

ída Kosmonaut  10
772 00 Olomouc

V Leštin  dne 30.12. 2007

c: Vyjád ení k posudku dokumentace vliv  zám ru „Využití
obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru

v pr myslové zón  v Záb ehu“ v rámci posuzování vliv  na životní
prost edí dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní

prost edí.

Investi ní zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i
výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“, který je v návrhu situován v katastrálním území
obcí Záb eh, Rájec a Leština, Olomoucký kraj, podléhá posuzování vliv  na životní prost edí, (tzv.
procesu EIA). Posudek k dokumentaci vliv  tohoto zám ru na životní prost edí byl zve ejn n
ve smyslu ustanovení § 16 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí,
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon EIA“) dne 5.12. 2007. Ve smyslu ustanovení §
9 odst. 8 zákona EIA podáváme k tomuto posudku v zákonem stanovené lh  toto vyjád ení.

1. Obecn  k posudku

1.1. Zpracovatel posudku v ásti II odst. 1. Úplnost dokumentace konstatuje v ásti C ( podle
ílohy . 4 k zákonu . 100/2001 Sb.) chyb jící charakteristiku sou asného stavu ve vztahu

k obyvatelstvu, hmotnému majetku…..( kap. C.II ) . Dále též absenci samostatné a ucelené
kapitoly C.III. P es výše uvedené hodnotí dokumentaci jako úplnou a odpovídající
požadavk m a smyslu zákona. V tomto spat ujeme rozpor s požadavky p ílohy . 4
k zákonu 100/2001 Sb., který je t eba vysv tlit a napravit.

1.2. Posudek dále v kap. VI.  vytýká dokumentaci její nep ehlednost a ne p íliš optimální
srozumitelnost pro laickou ve ejnost.. Nicmén , celkov  pak hodnotí dokumentaci jako
dosta ující. Domníváme se, že tento záv r je nesprávný. Je t eba trvat na p epracování
dokumentace tak, aby se ve ejnost v ní mohla spolehliv  orientovat a podávat  adekvátní

ipomínky.

1.3.  Posuzovaná dokumentace, by  opakovan  dopl ovaná, nenapl uje zcela dikci § 2
Rozsah posuzování, zák. 100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , a to v konkrétním

ípad  posouzení vliv  na hmotný majetek. Zpracovatel posudku poté ve vypo ádání
konkrétní p ipomínky k dokumentaci obce Rájec p ipouští, že v bezprost ední blízkosti
lokality zám ru m že dojít k negativnímu vlivu na hodnotu nemovitostí, tedy hmotný
majetek. I p es výše uvedenou skute nost, kdy vlivy na hmotný majetek – nemovitosti
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obyvatel v okolních obcích,  nejsou v dokumentaci odborn  vyhodnoceny,  je dokumentace
zpracovatelem posudku hodnocena jako úplná. Požadujeme tento rozpor napravit a
dokumentaci doplnit.

1.4. K správnosti údaj  uvedených v dokumentaci, v etn  použitých metod hodnocení
zpracovatel posudku uvádí, že citujeme: „ I p es ur ité výhrady ke zp sobu zpracování
dopln ní dokumentace a n kterým zm nám technických parametr  i p ipomínkám
k odborným p ílohám je dokumentace  jako celek zp sobilá pro pokra ování procesu
posuzování vliv  na životní prost edí ……“, konec citace. Toto pouze potvrzuje naše obavy
ze zám ru a jsme toho názoru, že v p ípad  tak rozsáhlého zám ru, který svými kapacitami a
spojením pr kopnického ešení papírny a energobloku na biomasu nemá v rámci R
srovnání, by dokumentace takového zám ru m la být zpracována bez výhrad, p ipomínek a
nejmenších pochybností. Tyto výhrady zpracovatele posudku se týkají i rozptylové studie, je
nap . zmín no, že se doporu uje podrobné prov ení výskytu inverzních stav  v oblasti ( str.
14 a 15 posudku ), ale tato doporu ení nejsou zahrnuta v Podmínkách souhlasného stanoviska
zám ru. Požadujeme tato d ležitá zjišt ní zahrnout do Podmínek souhlasného stanoviska
zám ru.

2. Doprava materiálu

2.1. Domníváme se, že pom r využití železni ní dopravy v i silni ní kamionové 30 : 70 je
nedosta ující a zám r nem že v tomto konkrétním ohledu požívat ozna ení ekologický
projekt. I zpracovatel posudku považuje uvedený podíl železni ní dopravy za minimální
s doporu ením jeho dalšího zvýšení. Vzhledem k pom rn  zna ným p epravním objem m,
složité dopravní situaci v oblasti, imisního zatížení lokality ( PM10 ) a nadlimitního hluku na
komunikacích žádáme, aby minimáln  2/3 p epravovaného materiálu bylo transportováno po
železnici. Podle  našeho  názoru  nelze  konstatovat,  že  zám r  je  v  souladu  s  ÚP  VÚC
Jeseníky v oblasti navyšování dopravní zát že, protože není dostate  napln n
regulativ využití území v závazné ásti ÚP VÚC Jeseníky, který zní:

- pot eby nákladní dopravy v území zajiš ovat p edevším železni ní dopravou;
silni ní nákladní dopravu využít pouze tam, kde neexistuje železni ní napojení….

2.2. Ze stanoviska eských drah, uvedeného v p íloze . 4 posudku, nevyplývá zabezpe ení
bezproblémové p epravy pro p edm tný zám r v žádném konkrétním kvantifikovaném
množství, jak uvádí zpracovatel posudku. Zpracovatelem posudku není ani nastín na hranice
maximální možné úrovn  železni ní dopravy; tato hranice je ponechána na zhodnocení
investora.

2.3. Jestliže zpracovatel posudku v ásti V ( Ostatní doporu ení ) Podmínek souhlasného
stanoviska k zám ru doporu uje p ed uvedením zám ru do provozu zajistit výstavbu a
zprovozn ní obchvatu m sta Záb eh v rámci výstavby rychlostní komunikace Mohelnice –
Šumperk, jedná se o pom rn  zásadní skute nost i vzhledem k zám ru, kterou by m ly

íslušné kompetentní orgány p ehodnotit a bezpodmíne ešit. Obecn  nelze kalkulovat se
zlepšením silni ní infrastruktury jako omezení negativního kumulativního vlivu dopravy,
stávající pr myslové zóny a hodnoceného zám ru nebo  tato záležitost je zcela nezávislá na
realizaci zám ru. Ze zkušeností se silni ními stavbami je z ejmé, že vždy dochází ke zpožd ní
realizace jejich výstavby. Nelze vylou it ani zásadní komplikace, které jejich výstavb
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zamezí. Hluk a emise z komunikací jsou již v sou asné chvíli významné. Každý další
ísp vek v hlukové a emisní zát ži, by  t eba nevýrazný, je neakceptovatelný.

Z výše uvedeného proto vyplývá náš požadavek na stanovení pom ru železni ní dopravy
i silni ní kamionové min  2/3 : 1/3 již v této fázi zám ru jako podmínky pro

souhlasné stanovisko.

3. Dodávky biomasy  pro provoz EZ

3.1. Na  základ  ústního  vyjád ení  spole nosti   Lesy  R,  KI  Šumperk  je  z ejmé,  že  p i
maximalizaci  t žby – výroby  d evní št pky  je tato schopna dodávat max. cca  150 000 m3
st edn  proschlé a mokré št pky celkem/rok. Oblast hospoda ení výše uvedené organiza ní
jednotky je Jeseník, Javorník, Lou ná nad Desnou, Hanušovice, Ruda nad Moravou,
Šternberk, Prost jov. Tento zásadní dodavatel nemá o zám ru firmy Wanemi informace, dle
jeho tvrzení s ním nebylo v záležitosti dodávek jednáno Další zpracovatelé d eva jsou schopni
dodat pouze minimální množství vhodného materiálu. Navíc je obecn  známo, že dlouhodobé
obchodní kontrakty se v tomto odv tví nepraktikují.
Je tedy pravd podobné, že papírna nebude mít zajišt ny dodávky paliva v požadovaném
množství z dlouhodobého hlediska a bude muset dovážet biomasu  z odlehlejších oblastí
nebo ze  zahrani í, což zvýší ekologickou a dopravní zát ž.

3.2. Dokumentace ani posudek se nezabývají dopady velkoplošné t žby biomasy v množství
cca 195 000 tun ro . Tyto doprovodné vlivy zám ru, které jsou velmi podstatné, nejsou do
rámce posuzovaného zám ru zahrnuty. Tento zásadní nedostatek je t eba napravit a
vypracovat analýzu dopad  takto rozsáhlé t žby a svozu biomasy  z hlediska
ekologického, ekonomického a sociálního.

3.3. Op tovn  musíme uplatnit by  formální námitku, že pot eba surovin je i v posudku
uvedena zmate  ( naše p ipomínka b) k dokumentaci). Z dokumentace p evzatá tabulka na
str. 49 posudku podává výklad o množství v ádu tisíc  v tším než nadále v kontextu textové
ásti.

3.4. Požadujeme up esnit a již v posudku definovat p íslušné normy, které zajistí ur itou
kvalitu vstupních surovin ( konkrétn  biomasy a sb rového papíru ) s vylou ením vlastností,
které by mohly ve vztahu k nakládání s nimi nep ijateln  ovliv ovat životní prost edí.

4.  ÚEK MiZ a ÚP obce Leština

4.1 Je pravdivou skute ností, že díky procesním pr tah m nemá obec Leština doposud
schválený platný ÚP.  Tuto skute nost si zpracovatel posudku objektivn  zjistil. Nepovažoval
však  za  podstatné  objektivn  si  zjistit,  zda  ÚEK MiZ je  schválená  a  tedy  platná.  Schválená
v dob  konstrukce jeho záv  ( soulad zám ru s ÚEK MiZ) nebyla a nebyla tudíž platná.
Nelze tedy vyhodnocovat soulad zám ru s  platnou koncepcí, jak je v posudku uvád no.  Na
základ  požadavku obcí mikroregionu byla tato navíc p epracována se záv ry, které odporují
hodnocení zpracovatele posudku. Žádáme o zpracování nezávislého posudku, nebo  se
domníváme, že minimáln  v tomto bod  nebyla napln na dikce § 19, odst. 2, v ty první,
zákona 100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .
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5. K vypo ádání p ipomínek obce Leština k dokumentaci zám ru, zn. 577/2007 ze dne
22.8.2007

5.1. bod a) Respektujeme, že p ipomínka z ejm  nespadá do procesu EIA. Jen formáln
dodatek k neefektivnímu po ízení dvojího zdroje tepla: Nejedná se o druhý zdroj tepla, ale o
efektivn jší využití paliva. Spálením energeticky bohatého bioplynu p ímo v kogenera ní
jednotce ve spojení se spalovacím motorem je dosahováno b žn  el. ú innosti konverze
energie cca 39 - 42%. Parní turbína pracuje s el. ú inností max do 30% a jako médium
používá páru. Výroba  páry z vody stojí dalších cca 20% energie obsažené v palivu. Investi ní
náklady kogenera ní jednotky s pístovým spalovacím motorem se pohybují v  nižších
ástkách oproti soustrojí s parní turbínou. Je možné tedy poukázat mimo p ízniv jších

výkupních cen el. energie a zelených bonus  na vyšší procento vyrobené obnovitelné  el.
energie v kogenera ní jednotce se spalovacím motorem a na v tší p ísp vek ke zpracovatelem
posudku uvád ného závazku R ve výrob  8 % energie z obnovitelných zdroj  do roku 2010.

5.2.  bod b) - viz. bod 3.3.

5.3.  bod  m) Nebylo nutné, aby vznikal z naší strany n jaký výklad. V kapitole D.III
Dokumentace… na stran  93 je únik odpadní vody z papírenského stroje popsán jako jeden ze
3 hlavních rizik, spojených s provozem zám ru. Jedná se snad o konkrétní d kaz
nep ehlednosti a ne p íliš optimální  srozumitelnosti hodnocené dokumentace, v tomto

ípad  nejen pro laickou ve ejnost ?

5.4. bod n) Souhlasíme s tvrzením zpracovatele posudku, že se vývoj kvality technické
ípravy zám ru musí výrazn  zlepšit, obzvlášt  vzhledem ke skute nosti, že se jedná o

spojení kapacity papírenské výroby  s energoblokem na biomasu,  p esahující jakékoliv
možné referen ní srovnání nejen v rámci R.

6. K dopl ujícímu vyjád ení RNDr. M. Holzera

6.1. bod i) na námitku RNDr. Holzera uvádíme, že tato konstatace byla uvedena
v Dokumentaci o hodnocení vliv , v ásti C.II.4 Fauna, flóra, ekosystémy, krajina. Navíc
vyvstala nová skute nost v podob  navržení p írodní rezervace Pod Trlinou do soustavy
NATURA 2000. Požadujeme, aby pro svá tvrzení, že cituji „ jmenované plochy u Leštiny
jsou ve v tší vzdálenosti a nebudou nikterak stavbou ohroženy“, konec citace, p edložil
objektivní d kazy. Požadujeme, aby tyto objektivní d kazy p edložil nejen pro stavbu
samotnou, ale i pro její reálný provoz.

6.2. RNDr. Holzer by m l vysv tlit i své následující výroky v hodnocení, které byly
prezentovány zpracovateli posudku na ústním jednání 11.10. v Leštin , a které RNDr. Holzer
již ve svém dopl ujícím vyjád ení dodate  nekomentoval, v opa ném p ípad  máme za
to, že jeho posouzení je tenden ní a neobjektivní a požadujeme nápravu v podob
oponentního hodnocení. Jedná se mimo jiné o následující tvrzení RNDr. Holzera, foto
hodnoceného území viz. níže:

„Sledovaná lokalita p sobí siln  zanedban , p írodn  vzdálen  a rozhodn  neplní funkci
írodního prost edí.“

„Prakticky celý úsek toku je bez stín ní. Stromy jsou až ve v tší vzdálenosti od toku (n kolik
starších topol  a náletové vrby).“
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„Na ploše stavby jímacího objektu doporu uji vykácet jen nejnutn jší množství strom  a
ke .“

„U b ehu je hrubý št rk, ale jsou zde i velké kameny s mocnými nárosty as. Na profilu se
také vyskytuje r zný odpad stavebního charakteru.“

Záv r

Na základ  výše uvedeného žádáme, aby došlo k vrácení dokumentace vliv
zám ru „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob
papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“ oznamovateli a ta byla dopln na ve sm ru, jak
je u výše uvedených bod  nazna eno. Teprve poté provést nezávislou a objektivní
aktualizaci posudku v kontextu výše uvedených p ipomínek.  Žádáme, aby bez tohoto
dopln ní nebylo v žádném p ípad  vydáno stanovisko k posouzení vliv .

Žádáme, aby stanovisko, které pokud  by bylo vydáno v této fázi zpracování vliv
zám ru, bylo nesouhlasné, a to p edevším z d vodu nedostatku podklad  a z d vodu, že
vlivy zám ru „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i
výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“na životní prost edí a zdraví obyvatel
dot ené oblasti budou negativní. Pozitivní p ínosy zám ru pro Záb eh a okolní obce i
nadále hodnotíme jako nevýznamné, zejména v porovnání s rozsahem, investi ní
náro ností a velikostí projektu.

S pozdravem
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.......................................
Mgr. Jana eháková,
starostka obce Leština


