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Pardubice – Před osmi lety firma AVE CZ odpadové hospodářství s rakouským kapitálem koupila 

staré zařízení Synhesie v Rybitví. Od roku 2007 má zájem provozovat zde spalovnu s možností 

spalovat až 20 000 tun nebezpečných odpadů ročně, což by představovalo největší zařízení tohoto 

druhu v republice.  

Petici proti spalovně podepsalo padesát tisíc občanů Pardubicka. V roce 2009 se konalo památné 

veřejné projednání na pardubickém zimním stadionu a řada dalších jednání na různých místech 

včetně Senátu Parlamentu České republiky.  

Před časem jsem vypracoval pro zastupitelstvo města objektivní zprávu o vlivu spalovny na životní 

prostředí a navrhl její vzetí na vědomí.  

Kolega požádal, aby se hlasovalo přímo o tom, zda jsme pro nebo proti spalovně. Výraznou většinou 

zastupitelů byla spalovnaodmítnuta.  

Přestože již dříve vydalo také Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ke spalovně záporné stanovisko, 

firma si už dvakrát zažádala o vydání integrovaného povolení na její provozování a řešila situaci i u 

Nejvyššího správního soudu, kde se svým podnětem uspěla.  

Před dvěma lety jsem vyslovil názor, že by bylo dobré, kdyby se město společně s krajem pokusilo 

staré zařízení odkoupit a zlikvidovat.  

K takovému jednání podle informací ve sdělovacích prostředcích došlo a psalo se o nabídce firmy 

prodat kraji zařízení za osm milionů korun.  

Současná primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková ale uvedla, že o žádném podobnémjednání neví.  

Aktuální situace je taková, že firma podala žalobu u krajského soudu na ministerstvo životního 

prostředí za to, že potvrdilo usnesení krajského úřadu o zastavení řízení ve věci její žádosti o vydání 

integrovaného povolení na spalovnu nebezpečných a ostatních odpadů. Je zřejmé, že společnost 

AVE CZ stále usiluje o provozování spalovny.  

Provozování takové spalovny v Rybitví, v bezprostřední blízkosti obydlených domů, se jeví jako 

krajně nevhodné. Zařízení by mělo negativní vliv na okolí a mohlo by být zdrojem havarijních situací. 

Zároveň by došlo k dalšímu enormnímu navýšení nákladní silniční dopravy na Pardubicku, kde je 

dopravní systém sám o sobě dlouhodobě ve velmi špatném stavu.  
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