
Ministerstvo životního prost edí
odbor výkonu státní správy VIII

ída Kosmonaut  10
772 00 Olomouc

V Rájci dne 3.1. 2008

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 m sta Záb eh, s vlivem na nejbližší
katastry obcí 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   dne 5.12. 2007.

1. Obecn  k posudku
Jak se myln  p edkládá fa WANEMI v tisku ob an m „ Ve ejnost si m že být
jistá, že  práv  tato záležitost velice podrobn  zkoumá všechny aspekty vlivu
stavby na okolí a je skute ná ovlivn ní životního prost edí ve všech d ležitých
hlediscích.“ EIA ne eší všechny dopady na životní prost edí. Požadujeme

esné vyjmenování všech oblastí, které EIA ne eší!!

2. Doprava celkov
Automobilová doprava prokáže zm nu v bodech 3 a 4.

3. Životní prost edí
- Rozptylová studie – posudek str. 61 a 62
Zákonem povolenou hodnotu pro ochranu ekosystém  p esahuje o cca 26%
SO2.
Varující je PM10 pr rování 1 h cca 84% imisního limitu + deklarované
„nízké navýšení“ imisních hodnot vlivem zám ru a to jak v Záb ehu tak i v jeho
okolí. Hranici 10% imisního limitu PM10 p esahuje o 25,2%. V maximálním
sou tu 119,2%!!!



4. Dodávky biomasy  pro provoz EZ
- 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

žby a svozu biomasy  z hlediska ekologického, ekonomického s dopadem na
dostupnost pro obyvatele.
- Na základ  ústního jednání s Ing. Zábojem Hrázským ze spole nosti  Lesy R,
Šumperk je z ejmé, že p i maximalizaci  t žby d eva z stává po t žb  max. cca
150 000 m3 celkem/rok odpadního d eva. Lesy R tuto službu neposkytují.
Tento možný zásadní dodavatel nemá o zám ru firmy WANEMI možnosti
dodávek informace. Z d vodu špatné dostupnosti vidí využití spíše  lokálním
místním zp sobem.

5. ÚEK MiZ
- Na základ  požadavku obcí mikroregionu byla tato ÚEK  p epracována se
záv ry, které odporují hodnocení zpracovatele posudku. Obce Mikroregionu
Záb ežsko schválením ÚEK podporují využití biopaliva v obcích proti využití
dle bodu 3a tam, kde není provedena plynofikace a posílení elektrorozvod  pro
vytáp ní el. energií. Prohlášení  MŽP Bursíka  o zákazu používání uhlí
k vytáp ní ješt  více ovlivní stanovisko maximálního využití v obcích a jejich
strategických zám rech ekologického vytáp ní. Tímto zp sobem dojde
k rozptýlení zát že a dopadu na životní prost edí proti dopadu dle zám ru
WANEMI.

6. K vypo ádání p ipomínek obce Rájec k dokumentaci zám ru
- Poznámka o nejasném zvyšování výkonu a snižování vypoušt ných emisí
opravuji imisí vysv tluji co je tím mín no. Když spot ebuji více paliva
vyprodukuji a tím i vypustím více popela a imisí. Nechcete nás p esv it o
opaku?
- Zmi ovaný rybník se nachází na kraji  obce sm rem na Jest ebí. Emisní limity
mají ur it  vztah na okolní krajinu a to jak na stromy, rostliny v podob  spadu
ne-li lokálních zm nách podmínek eko-systému.
Proto se obracíme na Vás, deklarovaného odborníka na posouzení dopadu na
životní prost edí za MŽP R.

     Vladimír Hroch
   starosta obce Rájec


