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V Homích Počaplech dne 6.2.2018

Věc: Stanovisko obce Horní Počaply k předložené dokumentaci v|ivů záměru ,,Zařízení pro
energetické lyužití odpadu v lokalitě Mělnik - ZEVo Mělník" na životní prostředí

Předmětem záměru je stavba zařizení pro energetické vy.užití odpadu _ ZEy o Mělník. Stavba je
' situována do areálu ČEZ' a-s. v k.ú a obci Homí Počaply. Stavba ZEVo Mělník je situačně
umístěna na pozemku dle PK č. 200/1 a 264/4 v k.ú. Homí Počaply' Zašizení je navrženo ke
spalovríní směsného komunálniho odpadu ajemu charak1erově podobných odpadů (živnostenských,
prumyslových, odpady z uřadů a nevyuŽiých složek z třídíren komunálních odpadů). S kapacitou
355 tis. tun odpadu ročně. odpad má b1ýt, dle dokumentace, svážen ze Středočeského l<raje a též z
čásd Ústeckého a Libereckóho kraj e.

obec Homí Počaply n e s o u h I a sí s realizací zénněru ZEYO Mělník ve svém územním
obvodu dle předložené dokumentace.

obec Homí Počaply je již nyní mačně zatížetn prumyslem s velk1imi nároky na siiniční dopravu.
Silniční sít'v lokalitě tvořená silnic! III/24050 a 111124621 je zcela nevyhovující a není dlouhodobě
řešena. Statistiky měření dopravniho zatiženi obcí Horní Počaply' uváděné v dokumentaci, zdaleka
neodpovídají skutečnosti. Dopravní zatiŽeni dle statistického měření v Homích Počaplech
a KŤivenicích v roce 2017 je podstatně rryšší' z hlediska denního prujezdu TV až trojnásobně.

Posuzování samotného ZEYAbez vyřešení dopravní situace v celém zájmovém území považujeme
za zésadní nedostatek posuzované dokumentace' V poslední době se narychlo hledají ruzné
varianty, přestože doprava měla bý řešena v předstihu dle požadavku obcí při prezentaci záměru
Středočeským kajem v minulých letech. Při těchto setkiíních bylo ZEVo prezentoviíno jako
zaŤízení pro likvidaci odpadu z celého středočeského kaje.' Z dokumentace je zřejmé, Že se
spádové uzemi zméní na část Středočeského kraje a části Usteckého a Libereckého kraje. Pro
přepravu odpadů ze Středočeského kraje je uvaŽovríno s realizací překládacích stanic (pro Ústecký a
Liberecký kraj nic takového není). Není jasné, kdo bude investorem dopravních staveb,
překládacích stanic, z kterých má b;ýt odpad doviiŽen do ZEVA ze vzdáLených lokalit a kdo bude
stanice provozovaÍ. Bez v předstihu Íea1izované pro obec vhodné a obcí schválené silniční
infrastruktury (svedení dopraly nejen do ZEY A, ale i ostatni niíkladní dopravy mimo Hom-í
Počaply a Křivenice) nelze zámér realizovat. To a1e neznamená automatický' souhlas obce
s rcalizaci ZEYO.
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Připravovaná stavba nesplňuje prostorové regulatily pro funkční využití plochy areáu ČEZ, a.s. dle
platného územního plánu obce Homí Počaply. V dokumentaci je na straně 109 a dále na straně
154 chybně uveden údai o schválení územního plrinu obce Homí Počap1y.

Hodnocení vlivu výstavby a provozu ZEVO Mělnik je zavádějici, nebot' je hodnocen pouze
stávající stav (EMĚ I._ilI.) a stav se ZEVo, fluidním kot1em a plynovou kotelnou. Není hodnocena
varianta předpokládaného Sta!.u v roce 2024 bez realizace ZEVO' resp' vliv samotného ZEYO, ale
s rcalizaci ostatních záměru (které budou realizovány bez ohledu na ZEVo)' tzn' provoz EMĚ I,

fluidního kotle, plynové kotelny jako zá|ožniho zdtoje). Zaniká tak skutečnost, že ZEýo samotné
bude ýznamným zdrojem emisí některych látek (dokumentace v části D.I.l připouští nárůst
imisních příspěvků někteých těžkých kovů a dalších škodlivých |átek). ZávéÍ' že real'izaci ZEYO
nastane vfazné zlepšení imisní situace v okolí areálu elek1rámy je podle našeho nazoru zavádějící.

Dokumentace uvádí, že spalovríní směsného komunálního odpadu bude ročně
r,yprodukováno 97 tis. tun toxické strusky a cca 15 tun toxického popílku z čištění spďin. Neřeší
však způsob odstranění těchto odpadů (nelze týo produLty ani v ustáleném pÍovozu ukládat na
stávajicí složiště). To předstaluje dalši mečištění ovzduší.

Toto stanovisko by1o schváleno usnesením č.311/2018 Zastupitelstva obce Homí Počaply ze dne
s.2.2418.
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