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

C: Vyjád ení k posudku dokumentace a dopln ní dokumentace  vliv
zám ru “Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i
výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu„ podle zákona .100/2001Sb, O
posuzování vliv  na životní prost edí

Po prostudování posudku dokumentace o hodnocení vliv  zám ru „Využití obnovitelných
zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu,“
vznášíme následující p ipomínky a námitky:

1. námitka k posudku dokumentace a dopln ní dokumentace  vliv  zám ru “Využití
obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i  výrob  papíru v pr myslové
zón  v Záb ehu„:
Zpracovatel posudku ve svém záv ru hodnotí dokumentaci jako úplnou a požadavk m

zákona odpovídající i p es své vlastní konstatování její neúplnosti v  kapitole C. II. –
chyb jící charakteristiku sou asného stavu ve vztahu k obyvatelstvu, hmotnému
majetku… P itom práv  hodnocení vztahu zám ru k obyvatelstvu a jeho hmotnému
majetku bude jist  p edm tem následných spor  o náhrady za ztrátu tržní hodnoty
nemovitostí. Tuto ást pokládáme za nejcitliv jší zejména ve smyslu ochrany vlastnických
práv ob an  k nemovitostem, která jsou zám rem bezprost edn  dot ena. Absence
charakteristiky stávajícího stavu je proto zásadním nedostatkem dokumentace a je
z našeho pohledu nep ijatelné, aby tato dokumentace byla prohlašována za úplnou a
vyhovující.  Pouze precizní popis stávajícího stavu m že být podkladem pro budoucí
posouzení a kvantifikaci zm n, které realizace zám ru vyvolá.
Ob ané místní ásti Ráje ek jsou p ipraveni nechat si provést na své náklady ocen ní
hodnoty svých nemovitostí soudním znalcem p ed a po výstavb  zám ru a odborn
stanovený rozdíl hodnoty uplat ovat soudní cestou.  Dokumentace a zejména ást C se
v budoucnu stane jedním z klí ových doklad  pro posuzování vliv  zám ru na kvalitu
životního prost edí a hodnotu hmotného majetku obyvatel.
Proto trváme na dopln ní dokumentace v ásti posuzování vztahu zám ru k obyvatelstvu
a hmotnému majetku a stanovení metodiky (odborného postupu), jak bude vliv na hmotný
majetek obyvatel posuzován a pom ován (kvantifikován).

2. Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
Zpracovatel v dom  nedodržel formu dopln ní a vysv tlení dokumentace tak, jak své
požadavky na dopln ní a vysv tlení formulovalo Ministerstvo životního prost edí, odbor
výkonu státní správy VIII, Kosmonaut  10, 772 00 Olomouc dopisem zn. 570/542/I/07/Ku.
Vznikl tak nesourodý a nep ehledný materiál, který údajn  „sleduje p vodní dokumentaci“.
Ve skute nosti tato forma pouze komplikuje cestu dobrat se zjišt ní, že zdaleka ne
všechny body požadavk  na dopln ní a vysv tlení jsou dopln ním vypo ádány (viz dále).
Nejedná  se pouze o dopln ní a vysv tlení, ale op t významné zm ny v parametrech
zám ru (viz dále).

Ministerstvo životního prost edí

Odbor výkonu státní správy VIII

. kosmonaut  10

772 00 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZNA KY / ZE DNE NAŠE ZNA KA VY IZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Raj / 10 Záb eh / 2.1.2008
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Obecn  ke kvalit  a komplexnosti p edkládaných dokumentací a dopln ní konstatujeme,
že u tak obrovské investice (v ádech cca 5 mld. K  - zatím odhady), která nemá v R
obdobu a která p edstavuje vzorový p íklad, podle n hož mohou být v budoucnu vedeny
schvalovací procesy obdobných rozsáhlých energetických a výrobních komplex  - u
takovéto investice bychom o ekávali od samotného po átku mnohem profesionáln jší a
zodpov dn jší  p ístup investora, který dosud stále p edává jakési polotovary a ne na
úrovni zpracovanou a odborn  podloženou dokumentaci. Vždy  už v t chto fázích se
ur uje základní struktura celého projektu (a neexistuje zatím žádný zodpov dný generální
projektant!!!), nyní se stanovují základní limity zám ru, už nyní musí být vše jasn
definováno, aby se daly p esn  stanovit dopady zám ru. O to profesionáln jší by m la
nyní být oponentura, která m že investora donutit, aby kone , na další pokus, p edložil
skute  komplexní a jednolitou dokumentaci tohoto nebývale velkého investi ního
zám ru se všemi jeho stavebními objekty a technologickými celky, která bude vypovídat o
skute ných dopadech zám ru na naše životní prost edí, do n hož je tento rozsáhlý zám r
osazován.
Aktuální dopln ní p ipomínky:
Zpracovatel posudku sám v ásti VI. dokumentaci vytýká její nep ehlednost a ne p íliš
optimální srozumitelnost pro laickou ve ejnost. M sto Záb eh rozhodlo ve v ci zám ru o
VYPSÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA, jako jednoho z nejvyšších demokratických nástroj
svobodného ob anského rozhodování. V této situaci je naprosto zásadní, aby
dokumentace byla srozumitelná práv  laické ve ejnosti, která se má v referendu k zám ru
(resp. prodeji pozemk  pro zám r a tím jeho umožn ní) vyjád it! Dokumentace a její
dopln ní je v sou asné dob  jediným oficiálním podkladem, na základ  kterého by se m li
ob ané m sta Záb eha v referendu zodpov dn  vyjád it.
Proto konstatujeme, že dokumentace a její dopln ní nespl uje požadavek na její
celistvost, srozumitelnost a p ehlednost (viz výtka zpracovatele posudku) a za dané
situace (vypsané místní referendum) je t eba trvat na p epracování dokumentace
v jednotný p ehledný a srozumitelný materiál.

3. Námitka:
Nesrovnalosti  kapacit energobloku ve vztahu k pot ebám vlastní papírny považujeme
nadále za nevyjasn né a manipulaci s kapacitami zám ru nepokládáme za „p irozený
vývoj projektu“ (zpracovatel dokumentace na str. 9), ale za naprostou nekoncep nost

ístupu investora. Ro ní pot eba  tepla vlastní papírny, uvedená v dokumentaci
(1 177 440 GJ/rok), je v dopln ní navýšena  na 1 573 000 GJ/rok, tj. o 33% !!! Kapacita
ro ní výroby  tepla  je navýšena  na 2 054 00 GJ/rok, p emž celková pot eba vlastní
papírny je nakonec 1 573 000 GJ/rok s velmi pochybným zd vodn ním (100% jistota
dodávky páry pro papírenský stroj).
Upozor ujeme na ten fakt, že se základní parametry energobloku neustále a podstatn
zvyšují a zám r se stále posouvá jinam, než byl na po átku.
O využití „zbytku“ vyrobené tepelné energie zpracovatel dokumentace pouze teoreticky
spekuluje, ale pro vyrobené teplo neexistuje v dob  posuzování zám ru žádné reálné
využití. Ma ením odpadního tepla dojde k ovlivn ní mikroklimatu, které není
v dokumentaci dále podrobn  specifikováno.
Požadujeme dopln ní dokumentace o ást, podrobn  posuzující situaci, kdy bude na
jednom míst  ma eno takové množství tepelné energie (nap . kvantifikaci

edpokládaného zvýšení vlhkosti vzduchu v okolí areálu).
Požadujeme zpracování modelových p íklad  ovlivn ní mikroklimatu v r zných ro ních
obdobích (nap . navýšení množství námrazy na st echách rod. dom , autech, okolních
komunikacích apod. v zimním období)

4.  Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
Pro posouzení „ekologi nosti“ zám ru, potažmo jeho komplexního vlivu na životní
prost edí v celém regionu, je podle našeho názoru naprosto nezbytné požadovat po
investorovi prokázání zajišt nosti paliva (biomasy) na dobu min. 25 let a jeho dostupnost
z ekologicky optimální vzdálenosti  do 35 km.  Mimo tento rádius se ekologické hledisko
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(dopad) dostává do záporných hodnot. Argumentace, že se jedná o obchodní tajemství je
z tohoto pohledu nep ijatelná, stejn  jako názor, že tato problematika nespadá do
posuzování vliv  zám ru na životní prost edí, protože dopady na krajinu, hospoda ení a
zp sob využívání p dy zem lského a lesního p dního fondu (ZPF, LPF) mají
nadregionální  význam!
Požadujeme nezávislé odborné posouzení reálnosti získávání uvád ného množství d evní
št pky z ekologicky akceptovatelné vzdálenosti  do 35 km na dobu 25 let (nebo alespo
50km/15let).

5. Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
K dokumentaci, resp. k jejímu dopln ní není doloženo stanovisko správce toku ke zm
umíst ní erpacího a výústního objektu na tok eky Moravy. Došlo k navýšení pot ebného
množství surové vody z p vodn  v dokumentaci uvedeného množství 199m3/hod (na str.
45 dokumentace) na nov  uvád ných 360 m3/hod. – tj. o celých 81%!!! Op t: Manipulaci
s kapacitami zám ru nepokládáme za „p irozený vývoj projektu“ (zpracovatel na str. 9), ale
za naprostou nekoncep nost p ípravy zám ru.
Požadujeme, aby dokumentace byla posuzována na základ  aktuálních stanovisek
dot ených orgán  státní správy v tak zásadním bod , jakým je zdroj vody pro tak náro ný
zám r.

Znova se v této souvislosti otevírá otázka vhodnosti situování zám ru do t sné blízkosti
eky Moravská Sázava, když vazba na eku, jako na zdroj surové vody, odpadá!!! Trváme

nadále na zpracování variantního ešení umíst ní zám ru.

4. Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
Zpracovatel dokumentace i jeho posudku naprosto ignorují krajinné hodnoty stávajícího

írodního prost edí podél toku eky Moravské Sázavy a Moravy a ve svém hodnocení
jejich kvalitu snižují.
Zpracovatel s neskrývanou arogancí hodnotí p írodní prost edí podél toku eky Moravské
Sázavy jako lokalitu, která p sobí: (citujeme) „...siln  zanedban , p írod  vzdálen  a
rozhodn  neplní funkci p írodního prost edí“ – a proto lze na ní plánovanou stavbu  d o p o
r u  i t . Tedy areál papírny a energobloku, který v lokalit  chce investor vytvo it, jsou
podle tohoto odborného posuzovatele pro rostliny a živo ichy (potažmo pro lidi) lepším

írodním prost edím a p írodnímu prost edí neškodící stavbou? Zpracovatel ve svém
zaujetí pro pozitivní vyzn ní zám ru zcela ignoruje ÚPd m sta Záb eh, kde má kolem eky
Moravské Sázavy vzniknout zelený lem a kde má u m stské OV vzniknout místní ÚSES.
Žádáme, aby byl zám r podroben p ezkoumání souladu se schválenou ÚPd m sta
Záb eh ve smyslu udržování a  vytvá ení p írodního prost edí m sta a byly stanoveny
podmínky pro umožn ní realizace krajinotvorných úprav podél toku eky Moravská
Sázava.

5. Námitka
Auto i dokumentace i zpracovatel posudku m li v rámci procesu EIA za úkol odborn
posoudit vlivy zám ru na životní prost edí. Zjišt ní, že se zám r nachází v lokalit ,
spadající do vládou vyhlášeného chrán ného území akumulace podzemních vod (Kvarter
eky Moravy), neu inil ani autor dokumentace, ani posuzovatel jeho práce. Tento fakt

nikdo ze zainteresovaných odborník  nezaznamenal. Na skute nost, že v blízkosti zám ru
se nachází území p írodní rezervace Pod Trlinou a že v Leštinských t ních se vyskytuje
kriticky ohrožený druh žábronožky sn žní musela upomínat Obec Leština a její ochránci

írody a výskyt led ka ního museli zase dokazovat leštinští ornitologové. To vše bez
jakéhokoliv dopadu na vyzn ní posudku. Vše vy ešil posuzovatel prostým tvrzením, že:
(citujeme) „jmenované plochy u Leštiny jsou ve v tší vzdálenosti a nebudou nikterak
stavbou ohroženy“.  Jak prosté. Podle záv  posuzovatele je dokumentace úplná a
dostate ná ve vztahu k zákon m.
Klademe zde naprosto relevantní otázky: Jak lze mít d ru v tak benevolentní záv ry
posuzovatele? Jaké nové skute nosti se zjistí t eba až po povolení stavby? Jaké jsou
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záruky odbornosti posudku, který benevolentn  p ehlíží zásadní nedostatky p edkládané
dokumentace, ba co víc, ani je neodhalí?
Na základ  výše uvedených skute ností dáváme tímto Ministerstvu životního prost edí,
odboru výkonu státní správy VIII v Olomouci, podn t k zadání zpracování posudku
dokumentace o hodnocení vliv  zám ru „Využití obnovitelných zdroj  energie a
druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“ jiné autorizované
osob , nebo  výsledek práce sou asného zpracovatele pokládáme za ned ryhodný .

6. Námitka- trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
Zpracovatel se v dopln ní rozhodn  nevypo ádal odpovídajícím zp sobem s požadavkem
správce  Povodí Moravy na vypracování studie vypoušt ní odpadních vod z celé
pr myslové zóny (Vyjád ení ze dne 9.11.2006, PM45572/2006-203/OU – str. 109
dokumentace).
Trváme na požadavku koncep ního ešení odpadních vod v souvislosti s absencí regulace
území, nazývaného jako „pr myslová zóna“.

7. Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
Tak zásadní sou ást dokumentace celého zám ru, jako je dopravní studie, není
zpracována ani odbornou organizací, ani autorizovanou osobou, ani alespo  technikem
v oboru dopravní stavby, kte í by v dokumentaci ešili problematiku dopravy a ne se pouze
omezili na konstatování, kudy má plánovaná doprava sm ovat. Zd raz ujeme poznatek o
enormním nár stu hlukové a imisní zát že obytné ásti Ráje ek z navýšení provozu

žkých nákladních vozidel po silnici I/44 (86 aut denn ), odkud se žádná opat ení
nep ipravují a stávající protihluková opat ení nebudou dostate ná, jak sám zpracovatel
v dopln ní dokumentace uvádí: citujeme: “ Dále upozor uji, že by ob ané Ráje ka m li
více apelovat na m sto Záb eh, aby protihlukové st ny byly v ádném stavu a tím plnily
svoji funkci“ – tedy sám zpracovatel konstatuje, že již nyní svoji funkci neplní!!! Dopravní
studie se s tímto stavem nijak nevypo ádává a nové zát že prost  ignoruje.
Žádáme o podrobné prokázání (m ením stávajícího stavu a modelováním navýšení
nár stem dopravy) hlukových a imisních dopad  z navýšení provozu t žkých nákladních
vozidel od silnice I/44 a stanovení nápravných opat ení v i obytné zón  Ráje ek. Stejn
tak žádáme o empirické posouzení hladiny hluku p i prakticky neustálém provozním
otevírání vrat p íjmu surovin a paliva.
Zda a kdy v bec dojde k realizaci ve studii zmi ovaných  investi ních akcí (kruhová

ižovatka na k ížení I/44 a II/35, rychlostní komunikace R35) není jisté a nejedná se o
související investi ní akce investora zám ru. Proto je jakákoli zmínka o využívání t chto
silni ních staveb pouhým dohadem a nelze s nimi kalkulovat pro pozitivní vyzn ní
dopravního ešení.

8. Námitka
Dopravní studie a její záv ry jsou v rozporu s platnou nad ízenou územn  plánovací
dokumentací – ÚP VÚC Jeseníky – REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE  - II. Závazná
ást - ÁST C. ZÁSADY A REGULATIVY USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ – Doprava – bod 37. :

(citujeme)  „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, na krátké
a operativní p epravy a pro stavební dopravu“.
Proto pokládáme za naprosto jednozna né, že veškerá doprava, která se váže k zám ru a
jeho provozu musí být v tšinov  vedena po železnici. Dopravní studie však po ítá
s opa ným pom rem a zpracovatelem posudku je tento stav akceptován pouze
s doporu ením navýšení pom ru ve prosp ch dopravy po železnici.
Žádáme, aby byl pln  respektován regulativ nad ízené územn  plánovací dokumentace a
doprava byla vedena p edevším (tedy v tšinov ) po železnici.
Žádáme, aby investor prokázal reálnost p epravy pot ebných objem  paliva, surovin a
hotových výrobk  tímto zp sobem, tedy v tšinov  po železnici.
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9. Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
Velmi ožehavou problematiku záplav považujeme nadále za nedo ešenou – lokalita
Ráje ek je v dokumentaci Krajského ú adu Olomouckého kraje vedena jako  III. stupe
záplavového území! Nadále tvrdíme, že zavezením laguny (ztrátou reten ních ploch) se
riziko záplav pro levou stranu toku – lokalitu našich RD – radikáln  zvyšuje.  Touto situací
se cítíme ohrožení nejen na majetku, ale i na zdraví a život .
Pokud tato problematika nebude uspokojiv ešena už v tomto stupni p ípravy zám ru,
jsme p ipraveni domáhat se ochrany právní cestou.

10. Námitka:
Firma Wanemi ve své prezentaci p edstavuje dálkové pohledy na ást m sta Záb eha
s vizualizací celého zám ru (zákresy do fotografií). Tyto záb ry, i p es to, že výška komína
(70m!!!) je zde um le o ezána na úrove  sil (stávající sila mají výšku 50m), nenechávají
nikoho na pochybách, že m sto Záb eh získá novou „dominantu“ v podob  obrovského
komplexu ú elových stavebních objekt , technologických za ízení a pr myslových budov.

esto zpracovatel píše o „minimálním vlivu na krajinný ráz“. Z ásti D.I.8. Vlivy na krajinu,
str. 44 dopln ní dále citujeme: „Pokud by nový  závod nezapadal do krajinného rázu, tak
dle našeho názoru by se musela hlavn  zbourat sila, která krajinu ruší podstatn  více“.
V územním plánu m sta Záb eh jsou sousední sila ozna ena jako „nevhodná dominanta“.
Obrovská hmota komplexu se svým 70m komínem se stane novou - ješt  výrazn jší -
nevhodnou dominantou m sta Záb eha.
Žádáme, aby byly v hmotovém a architektonickém ešení komplexu zohled ovány
požadavky odboru rozvoje M Ú Záb eh a aby byl zám r s kompetentními orgány m sta
konzultován.

11. Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci a není odpovídajícím zp sobem
vypo ádána:
Upozor ujeme na uve ejn ný lánek (www.ekolist.cz) ze dne 7.6.2007, varující p ed
unáhleným zavád ním náhrad fosilních paliv biomasou. D vodem je produkce velmi
jemného t žko zachytitelného prachu.
Žádáme, aby byla prov ena reálnost dosažení deklarovaných údaj  o imisích pevných
prachových ástic z energetického zdroje.

12. Námitka - trvá z p ipomínek k dokumentaci
Upozor ujeme na skute nost, že již delší dobu je avizováno zp ísn ní imisních limit
v zemích EU. Pokud je zám r posuzován v rámci EIA podle v sou asné dob  platné
legislativy, nemusí v dob  své realizace zp ísn ných limit  dosahovat!

Záv rem:

Po prostudování materiál , p edkládaných v rámci správních ízení sm ujících
k povolení realizace zám ru jsme nadále p esv eni o velmi závažných
nedostatcích projednávané dokumentace i jejího dopln ní a nesouhlasíme, aby
proces povolování stavby pokra oval na základ  záv  posudku k této
dokumentaci. Žádáme, aby dokumentace byla vrácena oznamovateli k p epracování
ve smyslu podaných p ipomínek k zám ru a poté p edložena k posouzení jiné
odborn  zp sobilé osob  v zájmu záruky objektivity posudku. Žádáme, aby na
základ  p edložené dokumentace, jejího dopln ní a vypracovaného posudku nebylo
vydáno souhlasné stanovisko k posouzení vliv , protože jak dokumentace, tak její
posouzení vykazují závažné nedostatky a opomenutí, která  brání  jejich použití jako
východiska pro další proces povolování zám ru.

http://www.ekolist.cz
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Žádáme dle §6 odst.4 zákona .100/2001 Sb. O posuzování vliv  na životní prost edí
ast našeho ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“ na budoucích správních ízeních,

která budou na proces posuzování vliv  stavby na životní prost edí navazovat.

S pozdravem

      Za výbor ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“

…………………………….
Ing.arch. Petr  Wolf


