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Vážený pan ministr
RNDr. Libor Ambrozek
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Ve Vyškově, 7. dubna 2004
Podnět k posouzení vlivů spalovny nebezpečných odpadů ve Vyškově na životní
prostředí

Vážený pane ministře,
z odpovědi z Vašeho ministerstva vyplývá, že spalovna nebezpečných odpadů Ekotermex
Vyškov dosud neprošla žádným procesem posouzení vlivů na životní prostředí. Přitom v ní
nejméně od roku 1999 proběhlo a až dosud probíhá řada závažných změn technologie. Těmi
posledními je výměna kotlů z technologie Kettenbauer na technologii Hoval Schiestel a poté
také výstavba dioxinového filtru, který má dle našich informací dodávat SMS Rokycany. Obě
jmenované změny nemusejí znamenat zlepšení, obzvláště v případě výměny spalovacího
kotle, protože jde o kotel již použitý a spalovny Hoval Schiestel patří mezi nejhorší z hlediska
produkce perzistentních organických látek (to lze zjistit z evidence emisí škodlivých látek do
ovzduší).
Přesto, že jmenované změny mohou vyvolat potenciálně negativní dopady na životní prostředí
nebylo provedeno ani zjišťovací řízení podle § 4, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí. Dáváme tímto podnět, aby MŽP ČR takové zjišťovací řízení
zahájilo v souvislosti s nyní probíhajícím stavebním řízením na dovybavení spalovny.
V současnosti podala firma Ekotermex žádost o zahájení stavebního řízení na výstavbu
dioxinového filtru výše zmíněné technologie. Kromě tohoto problému je však provoz
spalovny spojen i s řadou dalších negativních dopadů na životní prostředí - jde například o
nakládání se zbytky po spalování odpadů.
To, že dosud nebylo provedeno posouzení vlivů spalovny ve Vyškově na životní prostředí,
považujeme za velice vážný nedostatek. Doufáme proto, že se zasadíte o to, aby k takovému
posouzení došlo. Bude tím naplněn i jeden z požadavků 422 signatářů petice „Stop nebezpečí
ze spalovny“. Text a kopie podpisových archů zmíněné petice Vám zasíláme jako nedílnou
součást našeho podnětu.
S přáním lepšího životního prostředí

za Arniku - program Toxické látky a odpady
RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu

za Arniku Vyškov
Radka Štěpánová

