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Stávající objekt spalovny

Tento zchátralý objekt, který původně
sloužil jako spalovna čistírenských kalů z 
BČOV Synthesia Semtín nebyl nikdy 
uveden do trvalého provozu, protože 
nesplňoval emisní limity, koupila firma 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za 
účelem vybudování velkokapacitní
spalovny nebezpečných odpadů. 
Spalovna by měla spálit až dvacet tisíc tun 
průmyslového odpadu ročně.

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 19775

Obchodní firma: AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. 

Sídlo: Praha 2, Rumunská 1, PSČ 120 00

Společníci:
AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt GmbH
Linec, Böhmerwaldstrasse 3, 4021 
Rakouská republika
AVE Entsorgung GmbH
Hörsching, Flughafenstr. 8, 4063 
Rakouská republika
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OS „Zelená pro Pardubicko“

Založeno 1.8.2007
Hlavní cíl-ochrana krajiny a přírody
Účast ve správních řízeních podle zákona 
č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
zahajovaných v Pardubickém kraji
Zakládající členové-občané postižených
obcí

Postup občanského odporu

• Petice v obci Srnojedy a v Pardubicích
• Nesouhlasné stanovisko zastupitelů v obci 

Srnojedy
• Nesouhlasné stanovisko zastupitelů v 

městských obvodech Pardubic VII a V, 
Lázních Bohdaneč, Černé u Bohdanče, 
Rybitví

• Nesouhlasné stanovisko zastupitelů města 
Pardubice

• Vydání letáku s informací pro občany
• Zapojení veřejných sdělovacích 

prostředků
• Podání nesouhlasného stanoviska k 

oznámení záměru „Modernizace spalovny 
průmyslových odpadů“ firmou AVE CZ

• Předložení připomínek ke kompletní
dokumentaci v procesu EIA

OS „Stop spalovně v Rybitví“

Založeno 20.2.2008
Hlavní cíl-zastavit výstavby spalovny v  
Rybitví
Zakládající členové- SZ a ČSSD
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Postup OS

• Zapojení profesionální PR agentury
• Zahájeno sbírání dalších podpisů proti 

znovuobnovení spalovny v Rybitví
• 03. dubna 2008 - deset tisíc podpisů
• Podání připomínek do procesu EIA
• Vytvoření webových stránek 

http://stop-spalovne.cz

Naše hlavní připomínky v procesu EIA

• Projektované množství spálených odpadů
za rok je 20 000 tun, z toho 17 000 tun 
dovezeného

• Zvýšený počet nákladních aut s odpadem 
projíždějících obcemi včetně aut 
odvážejících strusku a popílek na skládku 
do Čáslavi (až 7 000 t/ročně)

Zavádějící a dezinformační způsob 
vedení kampaně

• Nejedná se o žádnou modernizaci 
stávajícího zařízení ale o návrh na 
vybudování nové, velkokapacitní spalovny 
nebezpečného odpadu na návětrné straně
již tak dost zatížené, hustě obydlené
aglomerace. Z původní spalovny, která
byla určena pro pálení kalů z ČOV zůstává
zachováno méně než 10% technologie.

Přímý vliv na zdraví obyvatel

• Provoz spalovny bude mít přímý vliv na 
zdraví obyvatel - zdraví obyvatel bude 
provozem spalovny přímo ohrožené, jak 
se píše v autorizovaném   posouzeni 
zdravotních rizik 
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Zhoršení kvality ovzduší

Časová proměnlivost směsi spalovaných 
odpadů vylučuje spolehlivost a 
reprezentativnost výsledků jednorázových 
odběrů (stanovení dioxinů, furanů, těžkých 
kovů). Koncentrace těchto kontaminantů
se totiž mohou a velmi pravděpodobně
budou lišit v různých okamžicích v rozmezí
mnoha řádů. 

Dostatečná kapacita v Pk a ČR 

Ze společenského hlediska není nutné
spalovnu modernizovat a znovu uvádět do 
provozu, neboť kapacity v Pk a ČR jsou 
dostatečné. Jediným cílem oznamovatele 
je provozem spalovny vydělávat a to bez 
ohledu na zdraví obyvatel a dopady na 
životního prostředí.

Měření emisí

Případná kontrolní měření emisí 1-2 x 
ročně, navíc ještě po předchozím 
informování provozovatele spalovny jsou 
vzhledem k záměru, který má zásadní vliv 
na životní prostředí, nevyhovující, četnost 
měření dioxinů je přímo nedostačující.

Nemožnost účinné ochrany obyvatel 
v případě havárie

• Objekt spalovny je umístěn vzdušnou 
čarou ve vzdálenosti 300-600 m od 
nejbližší obytné zástavby a to navíc na 
západní straně města, tudíž ve směru 
převládajících větrů. 
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Postoj občanů

• Modernizaci spalovny naprosto 
jednoznačně odmítli zastupitelé měst a 
obcí z okolí spalovny, mimo jiné i Srnojed, 
Rybitví, Lázní Bohdaneč, městského 
obvodu Pardubice VI a VII ale i zastupitelé
města Pardubic. Proti spalovně protestují
nejen občanská sdružení, ale i občané
podepisováním peticí.

Kontaminace okolí spalovny
Při provozu původní spalovny docházelo 
k časté kontaminaci okolí a prostředí imisemi. 
Je tedy velmi pravděpodobné, že v půdě, 
vodě či v organismech jsou kumulovány 
například těžké kovy nebo jiné znečišťující
látky, které se ukládají v životním prostředí. 
Předkladatel ovšem s tímto znečištěním 
nepočítá a skutečný stav v okolí bývalé
spalovny není zdokumentován. 

Současný stav
• Ministerstvo životního prostředí už

podruhé vrátilo společnosti AVE CZ s.r.o. 
k přepracování dokumentaci hodnocení
vlivu plánované rekonstrukce spalovny v 
areálu Synthesie na životní prostředí

• Probíhá petiční akce
• Město Pardubice podalo nesouhlasné

stanovisko ke změně územního plánu 
obce Rybitví

Hlavní nevypořádané připomínky

MŽP požaduje doplnit mimo jiné:
• bilanci množství odpadů vyprodukovaných 

v Pk a doložit, že kapacita spalovny je 
opodstatněná

• přepracovat hlukovou studii
• další …včetně připomínek státních orgánů

Nesouhlasné stanovisko oprávněného 
zpracovatele posudku 


