
POZVÁNKA  

na  veřejné projednávání posudku a současně dokumentace o vlivech záměru  

„Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů 

vakuovou pyrolýzou“  

na životní prostředí, které se koná 

ve středu 25.5.2011 v 18.00 hodin v Kulturním domě ve Velké Dobré, Karlovarská 315 

           Vývoj této sporné kauzy včetně zamítavého stanoviska naší obce k dokumentu EIA jsme 

podrobně vysvětlovali v prosincovém čísle Braškovských novin. Od té doby jsme v kontaktu 

s dotčenými obcemi Velkou Dobrou a Družcí, abychom společnými silami realizaci tohoto záměru 

zabránili.  

Jedná se o záměr vybudovat spalovnu nebezpečných odpadů, zejména pneumatik 

z demontovaných automobilů necelý kilometr od naší obce ve směru převládajících větrů. 

Přestože investor nepřipouští problémy, o rizikovosti záměru svědčí fakt, že podobné zařízení není 

provozováno nejen u nás, ale ani nikde v Evropě.  Proto je hodnocení zdravotních rizik   zatíženo 

nejistotami.  Vstupní data jsou výsledkem výpočtových modelů a odborných odhadů. Stejné je to i 

s rozptylovou a hlukovou studií. Jelikož je  naše obec vážně ohrožována dálničním provozem na 

R6, která obec přímo protíná, není možno připustit jakákoliv další rizika zhoršování emisí a 

hlučnosti. Dochází totiž, tak jako u všech dálnic, k trojnásobnému překračování denních imisních 

limitů u karcinogenních  suspendovaných prachových částic PM10 a k dvojnásobnému u  

benzo(a)pyrénu.  Jejich devastující účinky na lidské zdraví jsou známy a studie uvádí m.j. možné 

zvýšení úmrtnosti o 3 procenta. Mezi další známé účinky patří zvýšení nemocnosti srdce a cév, 

dýchacího ústrojí  a zvýšení  kojenecké úmrtnosti.  

 Odbor život.prostředí Kraje  potvrdil, že stavební povolení kladenského magistrátu ze 

dne 9.4.2009 bylo vydáno v rozporu s platnými předpisy, jelikož pro spalovny nebezpečných 

odpadů musí být doloženo vyjádření krajského úřadu z hlediska zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí č.100/2001 Sb. a z hlediska zákona o integrované prevenci č.76/2002 Sb. bez 

ohledu na kapacitu výroby. Ta byla udávána původně záměrně nízká a linka byla nazývána 

„laboratorní“.                                                                                                                    

Starosta Družce navštívil starostku Vratimova na Ostravsku, kde probíhá podobný pokus 

s výstavbou spalovny pneumatik. Na místě získal cenné informace a důrazné varování, abychom si 

najali právníka a tomuto záměru za každou cenu zabránili. Při zkušebním provozu došlo k požáru, 

dochází k vývinu dioxinu, o odpady z procesu pyrolýzy není zájem a jsou to nebezpečné hořlaviny 

(pyrolyt.olej a saze). Pozoruhodné je,  že pokusy se zavedením  spalování např. v Německu 

selhaly. 

      Pokud má někdo hlubší zájem o celou dokumentaci EIA ke spalovně , je k dispozici na 

internetovém portálu CENIA (www.cenia.cz/eia, kód záměru STC 1198) včetně odborného 

posudku, ke kterému obec právě zpracovává stanovisko. 

K účasti na veřejném projednávání Vás srdečně zve starosta         

 Ing.Vladimír Dráb 

Pro občany bude zajištěna kyvadlová doprava mikrobusem s odjezdem od OÚ Braškov se 
zastávkou před restaurací Pod Hvězdičkami na Valdeku od 17,00 hodin.                      

 

                                                                                  


