
Představenstvo firmy TEREA 

Zastupitelé města Cheb 

Starosta města Cheb 

Praha, 10. 2. 2015 

 

Výzva k podání žádosti o udělení integrovaného povolení pro provoz závodu na energetické využití odpadu 

ZEVO Cheb, Švédský vrch. 

Vážení členové představenstva firmy TEREA, vážení zastupitelé Chebu, vážený pane starosto, 

Vyzýváme touto cestou firmu TEREA, aby podala žádost o udělení integrovaného povolení dle zákona 76/2002 Sb. 

pro svůj plánovaný záměr stavby závodu na energetické využití odpadu ZEVO Cheb, Švédský vrch. 

Žádáme také zastupitelstvo města Chebu, jako zástupce polovičního vlastníka společnosti TEREA, aby tento 

podnět podpořilo.  

Spalovna na Švédském vrchu by měla zpracovávat v době spuštění obou linek 2,5 tun odpadu za hodinu což je 

kapacita o 0,5 tuny nižší než pro kterou je třeba o udělení integrovaného povolení žádat dle zákona 76/2002 Sb. 

přílohy 1 bodu 5.2. Proto vyzýváme firmu TEREA, aby využila udělení integrovaného povolení jako dobrovolného 

nástroje i aktu vstřícnosti k životnímu prostředí a obyvatelům města.  

Integrované povolení zaručuje vyšší stupeň ochrany životního prostředí a informovanosti obyvatel zejména: 

-  zárukou použití nejlepších dostupných technologií 

- zvýšením přístupu k informacím formou každoročních hlášení o dodržování integrovaného povolení 

- přesnou specifikací použité technologie, vstupů, výstupů, energetické bilance i podmínek a limitů, za 

kterých lze technologii provozovat 

Všechny spalovny komunálního odpadu v současnosti provozované na území ČR bez výjimky mají platné 

integrované povolení, podle kterého se jejich provoz řídí. Vyzýváme vás proto, abyste přistoupili na tento 

standard a nedopustili, aby chebská spalovna byla prvním a jediným zařízením v ČR, které bude provozováno bez 

integrovaného povolení. Jedině tímto krokem potvrdíte vůli použít pro stavbu nejlepší dostupnou technologii, 

protože v žádném jiném řízení se tento aspekt neposuzuje tak přesně jako při vydávání integrovaného povolení. 
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PRO 3R - Reduce, Reuse, Recycle – naše 3R. Jsme celostátní koalice sdružující nevládní organizace, občanské iniciativy a 
zájmové skupiny, které se snaží pomoci přiblížit český odpadový systém udržitelnému stavu. Prosazujeme vyšší prevenci 
vzniku odpadu, opětovné využití odpadu a vyšší recyklaci. Nesouhlasíme se skládkováním a spalováním komunálního odpadu. 
Koalice usiluje o vytvoření protiváhy politické a podnikatelské „spalovací“ náladě a obrácení pozornosti na logický a správný 
systém nakládání s odpady – prevence, opětovné využití a recyklace. 

Koalice PRO 3R 

Celostátní uskupení občanských inciativ 

 


