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

Vážená paní
Ing. Jaroslava Honová,
editelka odboru

Ministerstvo životního prost edí
odbor posuzování vliv  na životní prost edí a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

C: STÍŽNOST
 na neobjektivnost posuzovatele p i ve ejném projednání 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„ , konaného dne 7.1.2008 v KDVC Záb eh

Vážená paní editelko!

Po ve ejném projednání 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„ , konaného dne 7.1.2008 v KDVC Záb eh jsme se rozhodli podat  tuto stížnost pro
neobjektivnost na posuzovatele a jeho vystupování.

Zpracovatel posudku p i svých vstupech na uvedeném projednání vystupoval ne jako
nestranný a nezávislý posuzovatel zám ru, ale jako jeho obhájce. Vypo ádání p evážné v tšiny
vznesených p ipomínek bylo vágní a nestanovil, podle našeho názoru, takové požadavky na
správnost a úplnost dokumentace, aby tato dokumentace mohla sloužit jako podklad pro kone né
souhlasné stanovisko MŽP bez d vodných pochybností o jeho správnosti. Zd raz ujeme, že
stejný pohled na postoj a vystupování zpracovatele posudku m li i ostatní ú astníci tohoto
projednání, kterých jsme se na názor dotazovali. Jestliže si p ehrajete zvukový záznam
projednání, zjistíte objektivn , že prakticky žádná z p edkládaných p ipomínek nebyla
posuzovatelem shledána jako závažná a hodná p ezkoumání jeho záv  v posudku. Uslyšíte, jak
posuzovatel obšírn  n kolik minut mluví o ekonomických zájmech investora a o finan ních
aspektech tohoto zám ru (a to v rámci projednávání vlivu zám ru na životní prost edí !!!), ale

ednášenou námitku o problematice zajišt nosti palivové základny v množství 195 000 tun za
rok (!), která m že významn  ovlivnit hospoda ení s krajinou (t žební innosti v lesních
porostech, p stební innosti na zem lsky využívaných plochách apod.), „smetl“ s tím, že jde o
privátní problém investora a o jeho podnikatelské riziko a že není povinen tuto problematiku
v rámci EIA ešit. To je p ímo skandální vystupování lov ka, který má nezávisle a nestrann
posuzovat zám r!

Posuzovatel také nevypo ádal zásadní problém neúplnosti dokumentace v ásti o vztahu
zám ru k hmotnému majetku a obyvatelstvu a její nesoulad s odsouhlasenou energetickou
koncepcí Mikroregionu Záb ežsko a nad ízenou územn  plánovací dokumentací – Územním
plánem velkého územního celku Jeseníky. Tyto zásadní dokumenty p ece nem že posuzovatel
ignorovat, respektive nevypo ádat d sledn  nesoulad dokumentace s nimi, obzvlášt  v p ípad
závazných regulativ  nad ízené ÚPD (platné v dob  zpracování dokumentace, posudku i
ve ejného projednání). P i ve ejném projednání námitky k t mto témat m ozna il posuzovatel za
již prakticky vypo ádané, stejn  jako problém ochrany spodních vod a p írodních chrán ných
území. P itom k nim v i investorovi nestanovuje prakticky žádné zp ís jící podmínky a
omezení.

Také se domníváme, že neúplnost dokumentace (na kterou bylo p i projednání z více stran
poukázáno) nelze vypo ádat komentá em posuzovatele, ale pouze zadáním jejího dopracování. 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
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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

že být podkladem pro budoucí posouzení a kvantifikaci zm n, které realizace zám ru vyvolá.
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
edstavuje vzorový p íklad, podle n hož mohou být v budoucnu vedeny schvalovací procesy

obdobných rozsáhlých energetických a výrobních komplex  - u takovéto investice bychom
ekávali od samotného po átku mnohem profesionáln jší a zodpov dn jší  p ístup investora. O to

profesionáln jší by m la nyní být oponentura, ale posuzovatel se staví do role obhajovatele zám ru
a nekriticky, bez dalších požadavk  a podmínek jej doporu uje k vydání souhlasného stanoviska.

Vystupování pana Ing. Hammera nebylo, jak výše dokládáme, nestranné a nep esv ilo o
zájmu p ipomínky doopravdy vypo ádat. P edkladatelé námitek byli tak p i ve ejném projenání
v postavení ne rovnocenných partner , ale obt žujících amatér , které posuzovatel jednoho po
druhém „usazoval“ bez dalšího zájmu o vypo ádání p ipomínky.

Obracíme se na Vás s touto stížností a v íme v její objektivní a nestranné vy ízení. Formu
stížnosti volíme z toho d vodu, že naše o ekávání  a nad je v objektivnost a nestrannost
ministerstvem vybraného odborníka byla naprosto zma ena jeho ve ejným vystupováním a
postojem.

kujeme za projednání naší stížnosti a za pochopení.

S pozdravem

      Za výbor ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“

…………………………….
Ing.arch. Petr  Wolf


