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

C: Vyjád ení podle §6 odst.4 zákona .100/2001Sb  O posuzování vlivu na životní
prost edí  k dokumentaci  „ Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných
surovin p i  výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“

Po prostudování dokumentace o hodnocení vliv  zám ru „Využití obnovitelných
zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu,“
vypracované Mgr. Josefem Ambrožem v b eznu 2007 vznášíme následující p ipomínky
a námitky:

1) Titulní listy – str. 17 +18
„Projektant  :     WANEMI CZ, s.r.o, Nemile 159, 789 01 Záb eh“

NÁMITKA:
o Tato firma nem že vystupovat jako projektant. Proto tuto innost nemá žádné

oprávn ní.
o Schází údaje o vyšších dodavatelích hlavních provozních soubor  tj. energobloku,

papírn  a OV  kte í by garantovali vstupní údaje pro vypracování dokumentace.
o Není uveden rozhodující ú astník výstavby – „investor“!
o Údaje na str. 17  jsou v cn  v rozporu s titulním listem dokumentace, kde je firma

WANEMI CZ, s.r.o, Nemile 159, 789 01 Záb eh uvedena jako „objednatel“.

2) B.I.  Základní údaje - str.18
„Dále je to malý regionální zdroj, který p i plném využití el. energie z vlastní turbíny bude
nezávislý na p enosové soustav “
NÁMITKA: Nejedná se o malý regionální zdroj, ale o za ízení, které nemá v R obdobu a
nevyrobí plnou spot ebu el. energie papírny. Zpracovatel zkresluje skute nosti.
K celému textu na str.18 – poslední odstavec - máme NÁMITKU:

o nejsou doloženy žádné konkrétní výsledky „z projednání s konkrétními a
zainteresovanými subjekty EU a R“, což zvyšuje ned ru k zám ru.

o Základním principem zám ru musí být, jak ú eln   se využívá energie z obnovitelných
zdroj  (pochybnost o ú elnosti využití energie viz dále bod 3) B.I.3  Kapacita zám ru).

o Výroba papíru vždy byla, je a bude vysoce energeticky náro ná s malým podílem
kvalifikované pracovní síly. Navrhován je papírenský gigant, jehož energoblok je
novým, velkým tepelným zdrojem, který nemá doposud  v R obdobu.

3) B.I.3  Kapacita zám ru – str. 19
NÁMITKA: Rozporujeme zm ny parametr  oproti údaj m v oznámení:

oznámení dokumentace
Parametr Jednotka str. 4 + 5 + 16 str.19
Výroba lepenky t/rok 250 000 250 000
Spot eba sb r. Papíru t/rok 275 000 275 000
Spot eba biomasy t/rok 193 711 175 000
Pot eba tepla GJ/rok 1,177 440 1,177 440
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Instalovaný  výkon kotl t/hod 2x50 2x60
Instalovaný tepel. Výkon MWt 2x40,13 2x55,45
Pot eba el. energie MWh/rok 105 792 105 792
Celková ú innost energet. Zdroje% 84 81

Pro  musí být instalovány tší kotle 2 x 60t/hod, když pot eba tepla z stává stejná? Jediným
vodem je z ejmá snaha zadavatele za adit energoblok do skupiny „velký tepelný zdroj“ a

tím získat polovi ní emisní limity pro celkové p íznivé hodnocení imisí.
Vzniká obrovský p ebytek tepla. V dokumentaci není ešen odb r p ebytku tepla do jiných míst
spot eby, aby vyrobené teplo bylo ú eln  využito, což je jednou z podmínek pro vnímání
projektu jako ekologické investice a je podmínkou pro získání dotací na „výrobu „zelené“
energie. Dokumentace ne eší, jak bude nakládáno s p ebytky tepla. P ípadné chladící v že
jsou dalším zdrojem hluku a zp sobí zvýšení vlhkosti vzduchu v okolí, což vyvolá zm nu
mikroklimatu. Žádné technologické za ízení podobného typu jako chladící v že není v objektové
skladb  zám ru. Jedná se o vážný nedostatek dokumentace.

4) B.I.3 Umíst ní zám ru – str.20

„Lokalizace staveništ  v Záb ehu je založena na využití nové pr myslové zóny Leštinská
vybavené základní dopravní infrastrukturou (s výhodou existující vle ky a možnosti
napojení v krátké dob  na ty proudovou komunikaci I/44 Šumperk-Mohelnice.“

NÁMITKA: Podle ÚPNSÚ m sta Záb eh nelze hovo it o „pr myslové zón “, ale o URBANU 6
Leštinská jako celku kde je tento urban definován jako polyfunk ní území. Má-li se stát lokalita
„pr myslovou zónou“ musí tomu p edcházet zm na územního plánu v etn  projednání a
vyhlášení novou Obecn  závaznou vyhláškou. Pokud se v dokumentaci objevuje pojem „soulad
s územn  plánovací dokumentací“ používá se pouze jednostranný, ú elový výklad Obecn
závazné vyhlášky  1/1997 M Ú Záb eh – URBAN 6 LEŠTINSKÁ.

o Zám r je v rozporu s regula ními podmínkami, stanovenými v platné územn
plánovací dokumentaci pro sousedící URBAN 12 RÁJE EK, kde jsou uvedeny závady
a deficity: “- rušivé vlivy dopravy a výroby“ a je zde stanoven regulativ: „-
nezvyšovat negativní zát že pr myslu a dopravy“. Zám r – papírna a energoblok -
je od takto popsané lokality rodinných dom  vzdálen cca 200m a vliv jeho „negativní
zát že“ pro toto území jsou mimo diskuzi. Zám r tedy prohlubuje závady a deficity
dot eného URBANU 12 RÁJE EK a nerespektuje regula ní podmínky platného
územního plánu m sta.

o Železni ní vle ka bude situováním papírny uzav ena pro další investory! Papírnou bude
využívána jen pro cca jeden vagon denn  (jedná se jen o 5% odpadního papíru ke
zpracování -  str.50) - rozpor s popisem na str. 29 SO 009 - želez.vle ka!

NÁMITKA: Stávající dopravní infrastruktura není naprosto zp sobilá p enášet navrhované
dopravní objemy (cca 150 t žkých nákladních aut (20tun) denn , tj. 54 750 kamion  za
rok!!!. Povolení zám ru, který bude takto zat žovat silni ní sí  regionu (svoz surovin a paliva)
musí p edcházet systematické úpravy silni ní sít , které nejsou dokumentací nijak ešeny.

5) B.I.4. Charekter zám ru – str.22

„Papírna bude zásobována tepelnou a elektrickou energií z energetického zdroje (který je
sou ástí této investice)“

o ROZPOR: Energoblok nezajistí ani polovinu celkové pot eby el.energie pro
papírnu. Zajistí jen 42% pot eby. Zbytek bude nakupován ze sít EZ. Op t NÁMITKA:
Není nijak ešeno nakládání s odpadním teplem z energobloku – viz bod 3) B.I.3
Kapacita zám ru

6) B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn  p ehledu zvažovaných variant a
hlavnívh d vod  (z hlediska ŽP) pro jejich výb r resp.odmítnutí – str.24

„V p ípad  volby výroby materiál  na vlnité lepenky je zjevný stálý r st dovoz
chto d ležitých surovin pro domácí výrobce vlnitých lepenek, který v roce 2005 již
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esáhl 360.000tun. Výroba t chto materiál  v R vykazuje pom rn  malé nárusty dané
pouze intenzifikací sou asných výrobních kapacit. Spot eba t chto materiál  p esáhla
v R již objem 500.000t/rok.“
NÁMITKA:
V ásti B.I.5. schází p ehled zvažovaných variant. Technicky proveditelné varianty existují  a
z hlediska ochrany životního prost edí obyvatel v m stské ásti  Ráje ek by byly výhodn jší -
blíže v bod  19).

7) B.II.1. P da – str.43
„M sto Záb eh prodalo investorovi fy Wanemi, a.s. pot ebné pozemky pro realizaci

edkládané stavby.“
NÁMITKA: Mezi m stem Záb eh a fy. Wanemi byla uzav ena smlouva o smlouv  budoucí na
prodej pozemk . Prodej nebyl dosud proveden.
„Podle vyjád ení p íslušného stavebního ú adu je možné celou plochu navrženou pro
výstavbu papírny a zdroje využít pro tento ú el v souladu s územn  plánovací
dokumentací.“
NÁMITKA: Zpracovatel nerespektuje regulativy a doporu ení platného územního plánu m sta.
Stanovisko, které vydal pro „oznámení zám ru“ dne 23.10.2006 pod .j. Výst-564256/2006Hl
stavební ú ad je pouze podle našeho názoru jednostranným výkladem  Obecn  závazné
vyhlášky 1/1997 – URBAN 6 LEŠTINSKÁ. Pokud se hledá soulad zamýšelné výstavby „Papírny“
s platnou územn  plánovací dokumentací, je hodnotícím kriteriem URBAN .6-Leštinská. Podle
ÚPNSÚ nelze hovo it o „pr myslové zón “ , ale o URBANU 6 Leštinská jako celku, kde je tento
urban definován jako polyfunk ní území a je zde požadováno zvýšit podíl funkce bydlení
výstavbou rodinných adom  apod. Má-li  se stát zájmové území „pr myslovou zónou“ musí se
doplnit resp. p epracovat stávající územn  plánovací dokumentaci se všemi náležitostmi a
ve ejnoprávním projednáváním – viz bod 4).

8) B.II.2. Voda – str.45-46
Požadovaný odb r vody byl sice kladn  projednán dne 20.10.2006 se správcem povodí, avšak se
závažnými podmínkami :

o Musí být zachován minimální z stakový pr tok eky Moravské Sázavy
o V toku nesmí být vzdouvací za ízení

NÁMITKA: Pon vadž v blízkosti eky Mor.Sázavy žijeme dlouhodob , víme, že v období teplých
letních m síc  protéká v ece minimum vody“. Tento stav trvá i více jak m síc.

 Podle „Oznámení zám ru“ (str.37) stav vody v toku a Q365 není sledován.
Tento stav si uv domuje oznamovatel (str.46) a hodlá ho ešit realizací podélných usazovák .
Tento zám r není v dokumentaci nijak kapacitn  popsán, objekt není uveden v objektové
skladb  zám ru, v celkové situaci ani v popisu stavebních objekt . Celkov  problematika
hospoda ení s vodou není v bec do ešena. Problémové zabezpe ení surové vody jako nosného
media pro papírnu považujeme za zna né riziko celého projektu! Dokumentace ne eší vliv
vodního hospodá ství papírny na život v ece Mor.Sázav , kde žijí chrán né druhy ryb a
živo ich  (m enka mramorovaná, vranka obecná, rak ní) – podmínka Povodí Moravy o
zachování minimálního pr toku je p i p edpokládáných objemech pohybu používané vody
reáln  nesplnitelná a v letních m sících eka zmizí do ista – je nutné zpracovat materiál, který

esn  zmapuje a kvantifikuje pot eby technologie a stanoví parametry hospoda ení s vodou a
kvalitu (i teplotu) vody, vracené do toku.
Zpracovatelem zmín né jímání vody z eky Moravy (str.45), není nikde dokumentováno a není
uvedeno v objektové soustav !

9) B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu – str.50
„P edpokládá se, že 5% sb rového papíru bude dováženo po železnici a ostatní sb rový
papír, v etn  v tšiny surovin pro výrobu a hotový papír budou dováženy nákladními auty po
silnici.“
 Toto konstatování je v naprostém rozporu s popisem technického a technologického ešení
zám ru a dokládá naprostou nev rohodnost uvád ných údaj :
B.I.6.1. PC 0 – Nevýrobní provozy – SO 009 Vle ková kolej – str. 29
„Do závodu je zavedena vle ková kolej rozv tvená do dvou kolejí. Jedna slouží pro ložení
hotových výrobk  a je zavedena do objektu skladu. Druhá je ur ena pro nezávislý p ísun
sb rového papíru a je vyvedena až do plochy energetického hospodá ství.“
NÁMITKA: Dokumentace je v této ásti naprosto rozporná a její záv ry nelze akceptovat.
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10) B.I.6.1. PC 0 – Nevýrobní provozy – SO 011 Venkovní osv tlení
„Posouzeno bude rovn ž použití osv tlovacích v ží.“
NÁMITKA: Žádáme o dopln ní dokumentace o posouzení zdravotních rizik, spojených
s celono ním svícením v areálu papírny a energetického zdroje, které zasáhne obydlenou ást .
„Sv telný smog“ je objektivn  posuzován jako zdraví škodlivá expozice a má prokazatelné
zdravotní následky.

11) B.III.1. Ozduší – str. 51

Uvádíme srovnávací tabulku:
Parametr Hodnota v „Oznámení“ Hodnota v „Dokumentaci“
tuhé zne iš ující látky                  2,522 g/s                  1,512 g/s
oxid dusíku (NOx)                50,176 g/s                  neuveden
oxid uhelnatý (CO)                12,611 g/s                  5,044 g/s
oxid dusi itý (NO2)                neuveden                12,610 g/s

NÁMITKA: Máme zna nou ned ru k uvád ným hodnotám škodlivin, jež budou odcházet
komínem. Ned ra pramení z porovnání s hodnotami uvedenými v „oznámení“ p i emž tepelný
výkon se zvýšil o 37%. Veškeré výstupy zpracovatele jsou založeny na (CITUJEME:) „nejistot
vstup  hlukové a rozptylové studie“, zpracovatel se ve stanovování produkce škodlivin odvolává
na (CITUJEME:) „potvrzení od investora ze dne 1.3.2007, že garantuje maximální množství
škodlivin ve spalinách“! (str.7 Rozptylová studie) – investor ani zpracovatel nedoložili, jaká
konkrétní technologická za ízení posuzují. Žádáme, aby již p i projednávání v rámci EIA byly
posuzovány  konkrétní údaje od konkrétních technologických za ízení - konkrétní ísla a ne
dohady.

12) B.III.2. Odpadní vody – str. 52
Správce povodí a toku Mor. Sázava – Povodí Moravy,s.p. ve svém vyjád ení ze dne 9.11.2006 .j.
PM45572/2006-203/OU v p ílohách str. 109 požaduje m.j. vypracování studie odvád ní
splaškových a deš ových vod pro celou pr myslovou zónu.
NÁMITKA: Tento požadavek není v dokumentaci spln n.

13) B.III.4. Ostatní (hluk, vibrace, zápach apod.)
Hluk z provozu – str.63
NÁMITKA: Obdobn  jako u emisí škodlivin, odcházejících do ovzduší máme ned ru ke snížení
hladiny akustického tlaku bez garancí vyššího dodavatele vzduchotechniky, dopravních za ízení,
drti e d evošt pky, parní turbíny a dalších. Ned ru podporuje i konstatování (str.64), že hlukové
parametry istírny odpad. vod nejsou k dispozici. V této souvislosti p ipomínáme, že stávající OV
je podle Hlukové studie dominantním zdrojem hluku pro p ilehlé rodinné domy (str.82). Rovn ž se
obáváme nespecifikovaných vliv  vibrací nebezpe ných frekvencí, které p edstavují p i dlouhodobé
expozici zdravotní riziko.
Další údaje o výstupech - str.64
tj. zápach a prach jsou popsány vágn , spíše vypovídají o možném provozním riziku

o nejsou ešeny další vlivy – odpary z technologie výroby papíru, odpadní teplo
o sv telný smog – psychologické dopady na zdraví

NÁMITKA: I v p ípad  posuzování ostatních zát ží (hluk, vibrace, zápach apod.) žádáme, aby
již p i projednávání v rámci EIA byly posuzovány  konkrétní údaje od konkrétních
technologických za ízení - konkrétní ísla a ne dohady. Pachová zát ž bude obt žující pro
celé m sto a jeho okolí. V blízkosti je potraviná ský závod OLMA se svým pásmem
hygienické ochrany – dokumentace v bec ne eší možná rizika pro jeho výrobu.

14) C.I. Vý et nejzávažn jších charakteristik dot eného území – str.66
Podle našeho názoru je nutné se zabývat územním plánem, tj. Obecn  závaznou vyhláškou .
1/1997 M Ú Záb eh, jeho výkladem a platností. Posuzovat celou lokalitu PZ komplexn .

15) C.II.1 Ovzduší a klima  - str. 68
NÁMITKA: V tabulkách jsou uvedeny pr rné denní koncentrace NO2 ,  SO2  za rok 2005. Pro
nejsou uvedeny hodnoty za rok 2006, když posuzování v dokumentaci je provedeno za rok
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2006+1.m síc 2007? Hodnocení je relevantní pouze ze souvislých dlouhodobých m ení, tedy není
možno hodnotit poze jeden m síc roku 2007.

16) D.I. Charakteristika možných vliv
NÁMITKA: Celou ást dokumentace D.I.1. až D.I.3. (str. 72-82) považujeme za nev rohodnou a
nepodloženou z následujících d vod  :

o Zpracovatel vypracoval dokumentaci na základ  potvrzení od zadavatele ze dne
1.3.2007, že garantuje maximální množství škodlivin (str.74). K dokumentaci není

iložena jako p íloha jediná garance od vyšších dodavatel  technologické ásti
stavby.

o Zpracovatel se tak zbavil odpov dnosti za výstupy v dokumentaci. A navíc se odvolává
na nejistotu vstup

o V R dosud nebyl instalován energoblok s podobnými výkonovými parametry
energetického zdroje papírny Záb eh na palivovou základnu biomasa.

o Uvedené skute nosti nás vedou k požadavku na vypracování nezávislého oponentního
posudku vstupních a výstupních hodnot uvád ných v dokumentaci tj. hluk a škodlivé
emise ovzduší.

17) D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystém
Na str.84 je uvedeno ešení záplav Mor.Sázavy zájmopového území za p edpokladu, že
násep železni ní vle ky odolá náporu vody (p íloha .8 dokumentace). Zadavatel proto
provcede zasypání prostoru za vle kou (laguny), které je nyní cca 1,5 až 2,0 m níže než
vle ka na její úrove . NÁMITKA : Zavezením této laguny ztratí v p ípad  další povodn
eka v t chto místech obrovskou reten ní plochu a veškerá p ílivová vlna se rozlije do

osídlené ásti – do lokality našich rodinných dom  na druhém b ehu eky (p i poslední
povodni v roce 1997 voda prokazateln  p ekonala korunu železni ní vle ky, tvo ící val podél
eky - že je povode  p ímým ohrožením na život , zdraví a majetku, o tom není pot eba

polemizovat).
Tímto ešením však budou v p ípad  povodní dot eny rodinné domky na druhém b ehu

Mor.Sázavy, které byly v poslední dob  již dvakrát zasaženy velkými povodn mi. Toto
považujeme za nep ijatelné!
Jsme p esv eni, že p i nastavení technicky odod vodnitelných a garantovaných vstupních
údajích pro dokumentaci (na úrovni Oznámení) výstupy potvrdí negativní ovlivn ní
ekosystém .

Provoz nové OV bude ovliv ovat svým v kumulativním posouzení množstvím vodní
ekosystem Mor.Sázavy (citace na str.85). To i za situace, kdy není znám p ísp vek
odpadních vod z celé  pr myslové zóny !

NÁMITKA : dokumentace nehodnotí vliv „hospoda ení s vodou“ s ohledem na život
v ece Moravské Sázav , kde žijí chrán né druhy ryb a živo ich  (m enka mramorovaná,
vranka obecná, rak ní) – podmínka Povodí Moravy o zachování minimálního pr toku je p i

edpokládáných objemech pohybu používané vody reáln  nesplnitelná a v letních
sících eka zmizí do ista – je nutné zpracovat materiál, který p esn  zmapuje a kvantifikuje

pot eby technologie a stanoví parametry hospoda ení s vodou a kvalitu (i teplotu) vody,
vracené do toku.

18) D.I.9. Vliv na hmotný majetek (str. 91)
NÁMITKA : Zám r není v souladu s územním plánem – Obecn  závaznou vyhl. 1/1997 M Ú
Záb eh
Zám r zap iní výrazné snížení tržní hodnoty nemovitostí v p ilehlé m stské tvrti Ráje ek.
Ob ané p ipravují právní cestou ochranu svého soukromého majetku.

19) D.II. Komplexní charakteristika vliv  zám ru na životní prost edí
Na str. 91, odruhý odst. D.II. je uvedeno :
V prostoru ramp skladu sb rového papíru bude probíhat intenzivní pohyb vysokozdvižných
vozík . Takto bylo popsáno vysklad ování v „Oznámení“ s tím, že pohyb vyskozdvižných
vozík  bude významným zdrojem hluku.
NÁMITKA : zoufalá snaha zadavatele o snížení bodových zdroj  akustického tlaku vedla
k tomu, že vysklad ování sb rového papíru bude probíhat uvnit  budovy skladu. P vodní
výšku budovy skladu snížil z 12m na 8m, objekt nebude nucen  ventilován, ventilace bude
zajišt na sv tléky a okny, objekt nebude vytáp n. Co to znemená :
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o P i dovozu sb rového papíru 58 nákladních (20t) vozidel/den v dob  od 7:00hod do
18.00hod vjede do objektu každých 12min jedno auto. Rolovací vrata budou prakticky na
obou stranách objektu otev ena. Hygiena práce není p edm tem hodnocení
dokumentace, avšak pracovní prost edí si lze domyslet. Toto je další p íklad snížení
zát že hlukem !
    Shora uvedená zm na oproti „Oznámení“ je popsána v Hlukové studii – p íloha k
„Dokumentaci“, autor RNDr.J.Matej
Poznámka : zpracovatel Dokumentace Mgr.Ambrož tuto zm nu nepromítl do ásti D.II.
str. 91.

20) D.V. Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích p edpoklad  p i hodnocení
vliv

Str. 96 – NÁMITKA : výchozí p edpoklady a základní informace pro hodnocení vliv  zám ru na
životní prost edí v daném prostoru a jeho blízkém okolí považujeme za nedostate né:

Dominantním zdrojem emisních zát ží je energoblok - v R doposud nebyl postaven. Proto
základní informace pro hodnocení vliv  na ŽP jsou pouze odhady, nepodložené
kompetentními posuzovateli. Jedná se prakticky o nevyzkoušený prototyp.
Místní šet ení za ú asti bezprost edn  stavbou ohrožených obyvatel – Ráje ka nebylo
provedeno. Doposud nebylo provedeno žádné ve ejné projednávání zám ru výstavby
„Papírny Záb eh“.
Uvedený postup i dopady stavby na ŽP a soukromý majetek považují ob ané Ráje ka za
pohrdání 5% ob an  m sta Záb eha. Proto spontánn  podepsali protestní petici p edanou
na m sto Záb eh 12.2.2007, dosud bez odpov di !
Údaje pro výpo et imisního zatížení nejsou podloženy odbornými údaji škodlivých emisí
(doklady s garancemi dodavatel  technologie) a proto nesou zna nou míru nejistoty a
rizik:
o Vstupní imisní hodnoty byly p evzaty z orienta ního imisního m ení pr rných

denních koncentrací NO2 a SO2 (str. 25 – p íloha „Vliv na ve ejné zdraví“) ve m st
Záb ehu za r. 2006 a 01/2007.

o U n kterých škodlivin, konkrétn  PM10 a  áste  i  NOx se jeví výsledky m stské
rozptylové studie jako podhodnocené (str.26 „Vliv na ve ejné zdraví“)

o Obecn nespolehliv jší údaje o imisním pozadí poskytují dlouhodobá m ení
monitorovacích stanic. Z oficiálních monitorovacích stanic HMÚ .1358 Dolní
Studénky. (str.25 „Vliv na ve ejné zdryví“). Údaje této stanice nebyly pro výpo et imisí

evzaty.

21) ást E – variantní ešení  - str.97
NÁMITKA :Nesouhlasíme, že existuje pouze nulová varianta. Technicky proveditelná je varianta
zasituování papírny ke komunikaci Leštinská. P edností této varianty by bylo :

o Eliminace bezprost edního zásahu do ŽP p ilehlé p ímestské tvrti Ráje ek
o erpání vody z eky Moravy, která má vyšší pr tok než Mor.Sázava
o Využití železni ní vle ky pro jiné investory v p ipravované pr myslové zón  (papírna

využívá pouze 1 vagon/den)

22) ást F – ZÁV R a ást G – VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ – str.97
NÁMITKA : Formulace záv  a shrnutí je poplatná vstupním odborn  negarantovaným
údaj m, které znamenají rozdílné výstupy a záv ry k vliv m na životní prost edí oproti
„Oznámení“. Podle našeho názoru objektivního hodnocení m že být dosaženo vypracováním
nezávislého oponentního posudku.

23) Záv ry z p íloh k „Dokumentaci“
1. Studie –„Modelový výpo et hladin akustického tlaku“

NÁMITKA : Studie s datem vyhotovení 20.2.2007 k „Dokumentaci“ se liší od studie ze
dne 14.11.2006 k „Oznámení“ pouze v tom, že do výpo  akustického tlaku jsou dosazeny
SNÍŽENÉ hodnoty dodavatelem negarantované vstupní údaje hluku.

Záv ry studie jsou potom poplatné novým výstupním údaj m z dokumentace.
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2. Rozptylová studie
NÁMITKA : Výsledky výpo  emisních p ísp vk  do výpo  jsou rovn ž poplatné

„upraveným“ vstupním údaj m.
Paradoxní je to, že pro zv tšení tepelného výkonu (velký tepelný zdroj s polovi ními

ilimity) bude pot eby mén  biomasy než v „Oznámení“ a škodliviny budou výrazn  menší
než u menšího zdroje !?!

Zpracovatel studie d razn  upozor uje, že v studii zpracoval podle potvrzených údaj
investora. Na titulních stránkách Dokumentace však žádný „investor“ neexistuje!  Tento
závažný nedostatek potvrzuje naši ned ru v celý zám r.

3. Vliv na ve ejné zdraví-hodnocení zdravotních rizik
NÁMITKA : Záv ry hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí jsou rovn ž poplatné

výsledk m výpo  uvedených v „Hlukové studii“ a „Rozptylové studii“. I p es „vylepšení“
vstupních údaj  t chto studií a jim poplatných výstup  autor hodnocení zdravotních rizik
dochází k záv rum, které ovlivní ve ejné zdraví p ilehlé oblasti a upozor uje i na nejistoty
a rizika hodnocení.

Str. 34/37 CITACE:
a) Nejistota vstup  hlukové a rozptylové studie… spolehlivost výsledk

hlukové studie závisí na dodržení p edpokláddaných akustických parametr
zdroj

b) Nejistoty ve znalosti a odhadu sou asného hlukového a emisního pozadí
v dané lokalit .

Jestliže již v sou asné dob  je m stská ást Ráje ek ekologicky nejvíce zatíženou ástí Záb eha,
potom jednozna né odmítnutí stavby „Papírna Záb eh“ je zcela legitimní.

Ob ané neodmítají pr myslovou zónu Leštinská, ale odmítají být ob tí (485 obyvatel m stské tvrti)
pro pouhých 150 neatraktivních pracovních míst.

Ze znalosti vývoje  a událostí kolem p ípravy této investice a po prostudování materiál ,
edkládaných v rámci správních ízení sm ujících k povolení realizace zám ru jsme p esv eni o

velmi závážných nedostatcích projednávané „Dokumentace“ a pokud by m l proces povolování
stavby pokra ovat na základ  tak neúplného a nekonkrétního materiálu, neexistuje pro nás záruka o
s k u t e  n ý c h   dopadech této investice.

24) Záv r

Žádáme dle §6 odst.4 záýkona .100/2001 Sb. O posuzování vliv  na životní prost edí ú ast
našeho ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“ na budoucích správních ízení, která budou na
proceduru posuzování vliv  stavby „Papírna Záb eh“ na životní prost edí navazovat.

S pozdravem

      Za výbor sdružení

                                              …………………..…   ………………………….   ………………………….
                                             Ing.arch. Wolf  Petr          P ni ka Jan                 Ing. Rašner Václav


