Svazek obcí Vodovody Poličsko
MěÚ Litomyšl
odbor životního prostředí
odbor výstavby a územního plánování
J.E. Purkyně 918, 570 20 Litomyšl

V Poličce dne 12.6.2019

Věc: Stanovisko k projektu „Areál termické depolymerizace odpadových pneumatik Čistá – Pohodlí“
(dále jen „areál“)

Předmětem projektu je výstavba samostatné technologické linky na zpracování odpadových pneumatik
s následnou výrobou elektrické energie a tepla v bývalém areálu České Radiokomunikace a.s. v Pohodlí u
Litomyšle. Předpokládá se instalace technologie termické depolymerizace odpadních pneumatik
a navazujícího uhlíkového, olejového, plynového a energetického hospodářství.
Vzhledem k umístění tohoto areálu ve významné vodohospodářsky využívané oblasti vás chceme
upozornit na následující skutečnosti.
Náš Svazek sdružuje celkem 16 obcí z Poličska a Litomyšlska, které jsou zásobovány podzemní pitnou
vodou ze stěžejního vodního zdroje Vysokomýtské synklinály vrtu CL-1 s vydatností až 100 l.s-1 v našem
vlastnictví . Tímto vrtem je zásobováno cca 17 tis. obyvatel, průmyslové, zemědělské a další objekty. Vrt je
umístěn pouhé 2 km od areálu. Na základě Hydrogeologického posouzení - návrhu ochranných pásem
jímacího vrtu CL-1 (zpracovatel Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.) a následného rozhodnutí MěÚ
v Litomyšli byly stanoveny ochranná pásma I. a II. stupně. Ochrané pásmo II. stupně se nachcází cca 350 m
od areálu v údolí Jalového potoka a bylo vyhlášeno s tím, že v případě zhoršení kvality jímané vody (dle
výsledku monitoringu), je možné ochranné pásmo II.stupně rozšířit až po silnici II/360 (Polička – Pohodlí –
Litomyšl). V tomto případě by areál byl součástí rozšířeného ochranného pásma II.stupně. V zájmové
lokalitě se kromě výše uvedeného vrtu nachází další jímací objekty (vrty) např. LO -14 (zásobuje obec Čistou
u Litomyšle), TC-1 (zásobuje obec Trstěnice) a TC-2 (zásobuje obec Chmelík).
Celá tato oblast je navíc chráněna jako CHOPAV Východočeská křída dle nařízení vlády č. 85 /1981 Sb.
Z hydrogeologického hlediska, vodárenského využití a ochrany oblasti označujeme tento záměr jako
značně rizikový a v této oblasti nevhodný. Proto jednoznačně požadujeme vypracovat odborné posouzení
vlivu na životní prostředí (velká EIA) jehož součástí by mělo být hydrogeologické posouzení tohoto záměru,
zpracovaného nejlépe firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., a to z důvodu své odborné zkušenosti a
dlouhodobé působnosti v této lokalitě.
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Dále Vás chceme požádat jako majitelé stěžejního vrtu CL-1, abychom byli vzati jako účastníci všech
probíhajících i následných řízení v této záležitosti, ač nejsme přímými účastníky a zároveň jsme byli
informováni o dalším průběhu řízení.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

Toto stanovisko bude dále zasláno na vědomí:
• Město Litomyšl – Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města
• Obec Čistá – Mgr. Petr Dřínovský, starosta obce
• Pardubický kraj – odbor životního prostředí a zemědělství
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