Informační leták pro občany obce Čeperky
ke konání místního referenda k záměru
„ZEVO Opatovice“

Vážení občané,
důvodem vydání tohoto informačního letáku je vyhlášení místního referenda v obci Čeperka.
Místní referendum se bude týkat záměru výstavby zařízení pro energetické využití odpadů
s názvem „ZEVO Opatovice“, které má být umístěno u vjezdové brány do areálu Elektráren
Opatovice, a s. na katastrálním území obce Čeperky. Na záměr bylo podle § 7 zákona
provedeno zjišťovací řízení Ministerstvem životního prostředí, jehož cílem bylo upřesnění
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).
Informační leták se věnuje výhradně problematice vyhlášeného místního referenda s cílem
poskytnout Vám seznámení se s uvedeným záměrem.
Na zasedání Zastupitelstva obce Čeperky dne 20. 6. 2022 bylo jednohlasně rozhodnuto, že
se v naší obci bude konat místní referendum ve dnech 23. a 24. září 2022 souběžně
s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
Právní úpravu místního referenda obsahuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu.
Místní referendum proběhne v jednom hlasovacím okrsku, jehož územní vymezení se
shoduje s územním vymezením stálého volebního okrsku.
Hlasovací místnost je umístěna ve volební místnosti: kinokavárna Obecního úřadu Čeperka,
B. Němcové č.p. 1.
•

Jaká otázka bude položena v místním referendu?
Otázka zní:
„Souhlasíte s umístěním stavby spalovny odpadů nebo jiného zařízení na
energetické využití odpadů nebo k odstranění odpadů jejich spalováním či
spoluspalováním v katastrálním území obce Čeperky?"

•

Kdo je oprávněn hlasovat v místním referendu?

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva
obce dle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
•

Jak získám hlasovací lístek pro místní referendum?

Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou dodány do poštovních schránek (jako
v případě voleb do zastupitelstva obce). Hlasovací lístek vydá okrsková komise oprávněné
osobě až ve volební místnosti.
•

Jak bude probíhat hlasování?

Po příchodu do volební místnosti prokáže oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství,
platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území,
případně osvědčením o registraci.

Po prokázání oprávněnosti hlasovat, vydá okrsková komise oprávněné osobě hlasovací lístek
a úřední obálku. Oprávněná osoba se odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku, označí hlasovací lístek, vloží jej do úřední obálky a tu vhodí do volební schránky.
Úřední obálka pro hlasování v místním referendu bude jiné barvy a velikosti nežli obálka pro
volby do zastupitelstva obce.
•

Jak označím hlasovací lístek?

Volič označí hlasovací lístek křížkem do příslušného rámečku pod danou otázkou. Odpovědět
bude možné pouze „ano“ nebo „ne“. Pokud se oprávněná osoba chce zdržet hlasování, vloží
do úřední obálky neoznačený hlasovací lístek a vhodí ho do volební schránky. Vzor
hlasovacího lístku bude umístěn ve volební místnosti.
•

Co znamená, když křížkem označím „ANO“ a když „NE“?

Odpověď „ANO“ = chci, aby na katastrálním území obce Čeperka bylo možné vybudovat
zařízení na spalování odpadů
Odpověď „NE“ = nechci, aby na katastrálním území obce Čeperka bylo možné vybudovat
zařízení na spalování odpadů
Neoznačený hlasovací lístek = zdržuji se hlasování.
•

Můžu hlasovat doma?

Ano, oprávněná osoba může hlasovat doma, pokud o to ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů požádá před začátkem hlasování Obecní úřad v Čeperce, tel.: 466 941 017 nebo
v den voleb okrskovou komisi. V takovém případě oprávněnou osobu v místě bydliště
navštíví 2 členové komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím
lístkem.
•

Jak bude probíhat zjišťování výsledků hlasování v místním referendu?

Po skončení hlasování okrsková komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte platné
hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje zaznamená
v zápisu o hlasování, který odevzdá místní volební komisi. Tato komise sečte všechny
odevzdané hlasy ve volebním okrsku a výsledek zaznamená v zápise. Poté vyhlásí výsledky
místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední desce Obecního úřadu
v Čeperce a současně je zveřejní na webových stránkách obce www.ceperka.cz.
•

Kdy je rozhodnutí v místním referendu platné a kdy je závazné?

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob
zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné,
hlasovala-li pro ně (pro konkrétní odpověď) nadpoloviční většina oprávněných osob, které se
místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob.

•

Koho můžu kontaktovat v případě dotazů o místním referendu?
Telefonický kontakt před začátkem hlasování:
466 941 017 (otázky organizační)
606 660 202 (dotazy k územnímu plánování)

Vzor hlasovacího lístku:

MÍSTNÍ REFERENDUM
OBEC ČEPERKA
23. a 24. září 2022

Otázka položená k rozhodnutí v místním referendu:

„Souhlasíte s umístěním stavby spalovny odpadů nebo jiného zařízení na
energetické využití odpadů nebo k odstranění odpadů jejich spalováním
či spoluspalováním v katastrálním území obce Čeperky?"

ANO

□

NE

kulaté razítko

______________

□

Informace k samotnému projektu „ZEVO Opatovice“

ZEVO Opatovice je zařízení na energetické využití odpadu („spalovna odpadů“). Kapacita
záměru činí maximálně 150 000 tun energeticky využitelného odpadu za rok. Technické
řešení by mělo být realizováno prostřednictvím roštové technologie termické úpravy s
využitím odpadů jako paliva a s dodávkou tepla a výrobou elektrické energie. Čištění spalin
bude řešeno v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi (BAT), plnící přísné emisní
limity. Pro čištění spalin se zvažují dvě možné technologie:
−
−

suchá metoda (fyzikální a následná chemická sorpce kysele reagujících
znečišťujících látek na reaktivním sorbentu),
mokrá metoda (absorpce kysele reagujících znečišťujících látek v kapalné
fázi).

Řídícími parametry pro porovnání těchto metod je dodržení výstupů znečišťujících látek na
zákonných limitech a zároveň na úrovni nejlepších dostupných technik.“
Takto je stavba definována a navržena.
V minulosti byl záměr umístěn v katastru obce Opatovice nad Labem, kde byl občany
Opatovic nad Labem odmítnut v místním referendu. Výsledek místního referenda byl
zapracován do územního plánu obce Opatovice nad Labem. Z toho vyplývá, že spalovna
odpadů nemůže být umístěna v katastru obce Opatovice nad Labem.
Elektrárny Opatovice, a.s. umístily nový záměr stavby u vjezdu do elektrárny, který již leží v
katastru obce Čeperky. Nyní je stavba v souladu s územním plánem obce Čeperky.
V současné době probíhá zpracování nového územního plánu obce Čeperky s možností
dodatečné úpravy navrhované části územního plánu.

Návrhy vizualizací spalovny odpadů.

Nyní trochu čísel. Naše obec s 1153 obyvateli, resp. naši občané, ročně po vytřídění
vyprodukují 110 tun směsného komunálního odpadu (SKO), vhodného pro energetické
využití, což je 100 kg na občana za rok. Takový výsledek máme především díky nastavení
odpadového hospodářství u nás v obci. Dle vyhodnocení plánu odpadového hospodářství
za rok 2019 (poslední vyhodnocené období) občané a firmy v Pardubickém a
Královehradeckém kraji ročně v součtu vyprodukovali 273 841 tun SKO (přepočteno na
jednoho občana je to 261 kg za rok). Zařízení ZEVO je určeno primárně pro SKO (odpad
z černých popelnic) a je plánováno na max. 150 000 tun.

Směsný komunální odpad z černých popelnic, který je určen pro spalovnu odpadů, již není
dále dotřiďován před vlastním spálením. V případě výskytu nebezpečného odpadu (např.
plechovky od barvy, zbytek ředidla, staré léky) je však technologie zařízení nastavena tak,
aby dokázala tuto příměs bezpečně odstranit.
Automobilová doprava ke spalovně má být vedena po silnicích vyšších tříd. Dle informací
aktualizovaných na základě podnětů ze zjišťovacího řízení by dopravní obsluhu zařízení
mělo zajistit celkem 61 nákladních vozů za den (36 malých popelářských vozů a 25
nákladních vozů). V tomto množství je již zahrnuta nejen doprava odpadu do spalovny, ale i
odvoz zbytkového odpadu po spalování. V loňském roce si naše obec objednala hlukové
měření včetně sčítání všech automobilů, které projedou po dálnici D35 a silnici I/37
(rychlostní silnice kolem elektrárny). Měření bylo provedeno za účelem porovnání výsledků
měření s měřením hluku a intenzity dopravy, které bude po spuštění dalšího úseku dálnice
D35. Měření ukázalo, že po dálnici D35 projelo za den 5657 nákladních automobilů a
18 380 osobních automobilů. Po silnici I/37 projede denně 5135 nákladních automobilů a
21 740 osobních automobilů.
Dle plánovaného harmonogramu má být provoz spalovny spuštěn v roce 2029. Během let
2025 - 2030 by měly Elektrárny Opatovice, a.s. postupně utlumovat provoz svých uhelných
bloků, až do úplného odstavení. Tímto postupným procesem dojde v následujících letech
k významnému poklesu hlukové zátěže.
Určitě se ptáte, co z těchto provozů budou občané Čeperky mít? Jaké kompenzace
investoři nabízí? Vedení naší obce se podařilo s investorem vyjednat podmínky, které by
byly pro občany výhodné.
V případě zprovoznění zařízení se investor zavázal plně hradit veškeré náklady spojené
s obecním odpadovým hospodářstvím, za předpokladu zajištění zákonem požadované
vytříděnosti odpadů ze strany obce. Znamená to, že by cena za likvidaci odpadů včetně
sběrného dvora byla pro občany Čeperky snížena na minimum. V současné době je
poplatek za likvidaci odpadů pro občana 650 Kč za rok, ale obec likvidaci odpadů dotuje
(doplácí) ze svého rozpočtu částkou 750 000 Kč ročně. Celkové roční náklady jsou tedy pro
obec při současných cenách skládkování a při využití maximálních slev 1 500 000 Kč ročně.
Dá se předpokládat, že náklady na odpadové hospodářství do budoucna významně
porostou, tak jak je stále avizováno Ministerstvem životního prostředí.
Dále se investor zavázal garantovat dodávku tepla pro občany napojené na EOP rozvody
za podmínek, na jaké jste doposud zvyklí, tzn. spolehlivé a za přijatelnou cenu.
Toto je shrnutí těch, pro nás, nejdůležitějších informací. S projektem „ZEVO Opatovice“ se
můžete podrobněji seznámit na níže uvedených webových stránkách:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6278?lang=cs
https://www.zevo-opatovice.cz/
Zastupitelstvo obce Čeperky žádá Vás, občany obce Čeperky, abyste se vyjádřili v místním
referendu k připravovanému záměru spalovny odpadů „ZEVO Opatovice“. K záměru, který
může mít významný vliv na životní prostředí a s tím spojený dopad na zdraví občanů obce
Čeperky. Maximální snahou zastupitelstva obce bude pak výsledek hlasování v místním
referendu uplatňovat v rámci dalších správních řízení, jakož i různých dohod, memorand
apod. Naší prioritou bude s pomocí odborníků v daném oboru dbát na splnění všech
podmínek, které budou vždy chránit zdraví a majetek občanů.

Umístění záměru ZEVO Opatovice.

