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V Ženklavě dne 12. 11.2019

Obec Ženklava zasílá NESOUHLASNÉ stanovisko k oznámení dle zákon a č. 100l2Q01 Sb., pro
záměr,,Výroba hydraulických pojiv Štramberk" podaný firmou LB Cemix, s.r.o,

Toto stanovisko by|o odsouhlaseno zastupitelstvem obce Ženklava na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Ženklava konaného dne 12. 11.2O1g.

Na základě odst, 8 § 6 zákona č. 100/2001 Sb. zasíláme vyjádření k oznámenízáměru ,,Výroba
hydraulických pojiv Štramberk" podaný firmou LB Cemix, s.r.o. Požadujeme posoudit záměr
,,Výroba hydraulických pojiv Štramberk" v cetém rozsahu zákona č. 1o0l2oo1 Sb., o
posuzovánívlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Jsme proti výstavbě nové cementárny, rozšíření a prohloubení lomu z270 m.n.m. na22o
m.n.m. Nesouhlasíme s pokračováním devastační činnosti v této oblasti s ohleděm na zdraví
obyvatel, ochranu životního prostředía vodních zdrojů.

A to z těchto důvodů:

- Zhoršení kvality ovzduší kvůli spalování uhlía dekarbonizaci vápence, očekáván je nárůst
skleníkových plynů, SO2, částic PM10 a PM2,5, benzoapryrenu, aromatického uhlovodíku
a dalších toxických látek ovlivňujících lidské zdravi a ekosystémy v Ženklavě a širším
okolí.

- Denní imisní limity PM10 jsou již nyní překračovány 47 dní v roce, přičemž zákonný limit
je stanoven na 35 dní.

- V záměru postrádáme bližšíspecifikaci alternativních paliv (odpadu).
- Nenízohledněn kumulativníefekt vypouštěných škodlivin v době inveze a přítomnost

dalších lokálních zdrojů znečištění,
- Na občany bude působit neustálý hluk, nenídoložena žádná studie, protihluková opatření

považujeme za nedostatečná.
- Největší hlučnost se předpokládá v průběhu stavby cementárny, protihluková opatření by

proto měla být učiněna ještě před samotnou realizací.
- Měření hluku, na základě kterého mají být přljata dodatečná protihluková opatření, má

proběhnout v rámcizkušebního provozu, nenívšak specifikováno, jak dlouho má
zkušební období probíhat a jak bude vyhodnoceno.

- Není zohledňován hluk z dopravy, celkově je objem dopravy vyhodnocen nereálně.
- Dalšípokračováníčinnosti a rozšiřování lomu zvyšuje Ohrožení Národní přírodní památky

Šipka, jež je součástí Evropsky r4ýznamné lokality Natura 2000.
- Dopad na krajinný ráz. Mohutný průmyslový komplex naruší nejenom lokální krajinný ráz,

ale také panoráma viditelné z CHKO Beskydy.
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Dalšízahloubení lomu může negativně ovlivnit množství a kvalitu podzemních vod, což je

v lokalitě, která spadá do klimatické oblasti MT9, problematické. Některé domácnostijsou
přímo závislé na studnách.
Přiložený hydrogeologický posudek je založen na nedostatečných datech, měření
probíhajípouze v rámci území lomu.
Chybí nezávislá kontrola množstvívody, která se v současnosti odčerpává z lomu.
V záměru chybí detailní informace ke skladování a manipulaci s uhlím, u kterého je

vysoká hrozba samovzn ícen í.

ŠXoOy způsobené hornickou činnostíje těžké, téměř nemožné, prokázat.

Obet ženklava
rčo coo gsr

Bc, Vojtěch Rýdel

starosta obce Ženklava
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