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I.
Úvodní ustanovení
Obec Zdiby se tímto vyjadřuje k Oznámení Záměru v rozsahu ustanovení § 6 odst. 7 Zákona.
Předmětem tohoto vyjádření je mj. uplatnění následujících námitek k Oznámení:
1. Oznámení neobsahuje maximální počet pohybů pro konkrétní typy vozidel vztaženo na
jeden den a též na 1 hodinu (maximální kapacitní množství). Oznámení obsahuje počet
jednotlivých druhů automobilů, ale není z oznámení zřejmé zdali, je tento počet počtem
průměrným, maximálním či minimálním, nelze tak vypracovat přesný model zatížení
území hlukem, a vliv záměru na ovzduší a klima.
2. Oznámení ve výčtu stavebních objektů dopravní neobsahuje rozšíření napojení areálu
Záměru na dálnici D8, investice na rekonstrukce místních komunikací zatížené
dopravou areálu.
3. Oznámení neobsahuje údaje o spotřebě paliv tak, aby odpovídaly maximálně možné
spotřebě vztažené na maximální kapacitní množství (viz ad 1) a doplnění tomu
odpovídajících vlivů na životní prostředí, včetně hlukové a rozptylové studie,
zdravotních rizik atd.
4. Oznámení neobsahuje izofonní mapy podle počtu a charakteru dopravního zatížení.
5. Oznámení neobsahuje řádné hodnocení příspěvku předpokládaného dopravního
provozu k imisní zátěži. Při výpočtech v předložených studiích se pracuje s
neaktuálními údaji a s podklady, které jsou pro oznamovatele výhodnější, a to
především v počtu jednotlivých druhů automobilů, které budou zajišťovat dovoz a
vývoz materiálů, tudíž výsledky vyhodnocení vlivu jsou nepřesné a zavádějící. K
veškerým závěrům Dokumentace, které se týkají možného vlivu záměru na životní
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prostředí a veřejné zdraví, oznamovatel došel při použití jím uvedeného počtu pohybů
konkrétních vozidel, u kterého není uvedeno, zda je to počet maximální, minimální
nebo průměrný. Lze přepokládat, že tento počet je počtem, který je pro oznamovatele
výhodnější, a vede k tomu, že potencionální vliv tohoto záměru je diametrálně odlišný
od vlivu, který je v Oznámení proklamován. V současné době tedy nelze bezpečně určit,
jaký vliv záměr reálně bude mít.
6. Při hodnocení vlivu ve vztahu k znečišťování ovzduší rozptylová studie neměřila
troposférický ozón, který vzniká v emisích těkavých organických polutantů a NO x
z mobilních zdrojů. Imisní limity pro ozón ve vnějším ovzduší je stanoven podle
zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a
při smogových situacích 330/2012 Sb. je pro ochranu lidského zdraví stanoven:
maximální denní 8hodinový je 120 g/m3; nesmí být překročen více než 25 dnů v roce.
Z tohoto důvodu ani při hodnocení vlivu záměru ve vztahu ke znečisťování ovzduší
nebyla míra přítomného ozónu brána v potaz.
7. Již v současné době dochází na zájmovém území k překračování povolených limitů pro
benzo(a)pyren, který je stanoven na 1 ng.m-3. Benzo(a)pyren je z hlediska klasifikace
karcinogenity od roku 2010 zařazen IARC do skupiny 1 – prokázaný karcinogen, je
toxický, mutagenní. Může být vdechnut, ale prostupuje do organismu i pokožkou.
Ohrožuje zdravý vývoj plodu, je zde velké riziko onemocnění rakovinou a způsobuje
podráždění nebo až popálení kůže. Kožní onemocnění způsobuje také u zvířat.
Lékařské studie opakovaně prokazují, že koncentrace vyšší než jeden nanogram
benzo(a)pyrenu v metru krychlovém ovzduší poškozuje genetický materiál. Z tohoto
důvodu jakékoliv jeho další zvýšení, kdy na zájmovém území Benzo(a)pyren již
přesahuje limit, když v průměru dosahuje 1, 36 ng.m-3, nelze považovat za
zanedbatelné. Je nutné tedy kategoricky nesouhlasit se závěrem Dokumentace, že:
„Příspěvky benzo(a)pyrenu, z provozu záměru jsou zcela zanedbatelné a neovlivní
současnou úroveň karcinogenního rizika pro benzo(a)pyren a nebudou příčinou vzniku
zvýšení
nádorových
onemocnění
celoživotně
exponovaných
obyvatel
benzo(a)pyrenem“.
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8. Oznámení se nevypořádalo s vlivem záměru na změnu v dopravní obslužnosti dané
lokality.
9. Závěry uvedené v hlukové studii a rozptylové studii jsou neprůkazné a to z důvodů,
které jsou ve výše uvedeném textu.
10. Oznámení neobsahuje doplnění studie hlukové zátěže o efekt kumulace hluku
z různých zdrojů.
11. V oznámení není dostatečné řešení odpadů, které mohou vznikat při samotné realizaci
záměru (stavba jednotlivých zařízení a budov), vyjma množství výkopové zeminy ze
zemních prací spojených s prováděním terénních úprav, základových konstrukcí a
přípojek inženýrských sítí s odůvodněním.
12. V uvedeném oznámení je pouze uvedeno, že záměr nepředstavuje významný rizikový
faktor vzniku havárií, nejsou v něm ani obecně řešeny samotné postupy a prostředky
pro případ havárií.
13. Oznámení neobsahuje kumulované vlivy Záměru v rozšířeném horizontu 5, 10 a 20 let;
pokud jde o kumulované vlivy, požadujeme v rámci nich zahrnout do posouzení
výstavbu severního obchvatu Prahy, letiště Vodochody, rozšíření dálnice D 8, projekt
těžby písku a betonárky Zlosyň apod.,
14. Oznámení neobsahuje objektivní posouzení soulad s platnými územně plánovací
dokumentaci.
II.
Doporučené požadavky na zpracování Dokumentace
Navrhuje se, aby Krajský úřad SK v Závěru zjišťovacího řízení vydaného podle § 7 odst. 3
Zákona krom shora uvedených požadavků vyplývajících z námitek do Oznámení vznesl tyto
další požadavky na zpracování Dokumentace:
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1. dokladovat výhledový stav dopravního zatížení lokality po roce 2017 až min. do roku
40 a přitom vycházet z maximální únosnosti území a kumulativních vlivů,
2. pokud jde o problematiku hluku:
-

doplnit varianty dopravního řešení s ohledem na hlukovou zátěž,

-

stanovit monitorovací systém hlukové zátěže,

-

omezit noční provoz,

3. provést výpočet příspěvků provozu Zařízení k imisnímu zatížení území, zejména pro
částice PM10, PM2,5 a dále pro látky NO2, CO, benzen, VOC,
4. dořešit problematiku nakládání s odpady,
5. dořešit problematiku řešení případných havárii při realizaci a samotném provozu
Záměru,
6. vypořádat další informace obsažené ve vyjádřeních veřejnosti.

IV.
Právní analýza
V rovině ústavního pořádku České republiky je relevantní ústavní normou předně čl. 7 Ústavy
České republiky (ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších ústavních zákonů –
dále jen „Ústava ČR“), který ukládá státu povinnost dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a
ochranu přírodního bohatství. Toto ustanovení patří k základním ustanovením Ústavy a
konkretizuje ústavní zásadu obsaženou v preambuli Ústavy, podle níž jsou občané odhodláni
společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství.
Základní práva a svobody jednotlivců (fyzických osob) jsou obsažena zejména v Listině
základních práv a svobod (vyhl. pod č. 23/1991, znovu vyhlášena pod č. 2/1993 Sb. – dále jen
„Listina“). Listina především zakotvuje v rámci své hlavy čtvrté, nazvané „Hospodářská,
sociální a kulturní práva“, právo každého na příznivé životní prostředí a na včasné a úplné
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informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl. 35 odst. 1 a 2). Tato práva však
nejsou přímo vymahatelná jen s odvoláním na Listinu, ale podle čl. 41 odst. 1 Listiny je možno
se jich domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.
Listina současně stanoví podmínky pro omezení v ní zakotvených základních práv a svobod.
Přírodu a životní prostředí přitom Listina řadí mezi ty veřejné statky, které požívají ústavní
ochrany a z důvodu ochrany těchto statků mohou být omezována některá základní práva
fyzických i právnických osob. Veřejný zájem na ochraně těchto statků má tak přednost před
zájmem jednotlivého soukromého subjektu, resp. do konce před jeho základním právem.
Generální klausulí pro takto dovolené zásady do základních práv je ustanovení čl. 35 odst. 3
Listiny, podle něhož každý má právo na příznivé životní prostředí a při výkonu svých práv
nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství
přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Toto ustanovení se vztahuje na
veškerá v právním řádu založená soukromá i veřejná subjektivní práva.
Zvláště je pak příroda a životní prostředí chráněno v souvislosti s výkonem vlastnického práva
a svobody pohybu a pobytu. Čl. 11 odst. 3 Listiny stanoví, že vlastnictví zavazuje, že nesmí být
zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy a že
jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou
zákonem.
Podmínky a důvody pro stanovení mezí (omezení) základních práv a svobod však nemusí
vyplývat jen ze zákonné úpravy, ale také z mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy. Podle
tohoto ústavního článku totiž
vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, přičemž
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
Ústavně je tak zakotven přímý účinek (bezprostřední použitelnost) těchto mezinárodních
smluv a jejich aplikační přednost před vnitrostátními obyčejnými zákony, pokud tyto
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mezinárodní smlouvy obsahují od zákona odlišnou úpravu. Aplikační přednost má i evropské
právo, a to odvozeně od přístupové dohody. V našem případě se jedná především o:
- rámcovou Směrnici Rady o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší
- Směrnici EP a Rady o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší
- Směrnici Rady o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a
olovo ve vnějším ovzduší
- Směrnici EP a rady o ozonu ve vnějším ovzduší
- Směrnici EP a Rady o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických
uhlovodíků ve vnějším ovzduší
- Směrnici EP a Rady o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší.
V rovině zákonodárství týkajícího se účelu ochrany ovzduší a životního prostředí je
východiskovým zákonem zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZŽP“). Účelem ZŽP je podle jeho § 1 vymezit základní pojmy a stanovit
základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při
ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů. Při stanovení
těchto zásad a povinností vychází z principu trvale udržitelného rozvoje.
Platí zejména zásada, že území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného
zatížení (§ 11 ZŽP). Přitom je třeba mít na zřeteli, že podle cit. čl. 35 odst. 3 Listiny nesmí
nikdo nad míru stanovenou zákonem nejen poškozovat, ale ani ohrožovat životní prostředí,
přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky. Zákonné hranice (meze, limity)
v nichž je ohrožování či poškozování životního prostředí ještě únosné přitom nejsou neměnné,
ale naopak v čase podléhají změnám: „Postupně, v závislosti na vytváření k tomu nezbytných
předpokladů (ekonomických, technických, vědeckých a jiných), ale též v návaznosti na vývoj
lidského poznání o zhoršování stavu životního prostředí a jeho složek, se mění tak, že sledují
trend ke zpřísňování režimu ochrany.“.1
1 Drobník, J., in Damohorský, m. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 48.
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Zhodnotíme-li pohledem občana předmětné lokality plnění evropských i vnitrostátních
povinností, ke kterým se ČR vstupem do EU a transpozicí jejích předpisů zavázala plnit, pak je
zřejmé, že stát by v souvislosti s případným povolením záměru v posuzované aglomeraci musí
doložit to, že ČR učinila nezbytná opaření k zajištění dodržování mezních hodnot ve smyslu čl.
7 bod 1 rámcové směrnice 96/62/ES.
Překračování imisních limitů by bylo v rozporu s platnými předpisy Evropské unie.
Odpovědnost může být vymáhána ve zvláštní proceduře přímo Evropskou komisí. Orgány ČR
by nesplnily ani základní ustanovení zákona o ochraně ovzduší, který výslovně stanoví, že
přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, meze tolerance a četnost
překročení a hodnoty cílových imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky. V případě
troposférického ozonu je přípustná úroveň znečištění ovzduší určena cílovými imisními limity.
Imisní limit nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost
překročení. Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti. Tato
povinnost je zesílena tak, že v zónách či aglomeracích, na jejichž území se nenacházejí oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší, zajistí orgány ochrany ovzduší udržení koncentrací
znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.
Závěr: Nutno zajistit, aby případnou realizací Záměru nedošlo k porušení práva
pro rozpor s ústavním pořádkem ČR, s právem EU i s právem životního prostředí ČR.
V.
Závěrečný návrh
Z výše uvedených důvodů, jež jsou důvody a skutečnostmi rozhodnými pro posouzení vlivů
Záměru na životní prostředí, proto navrhujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje
a)

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 Zákona dospěl k takovému závěru
zjišťovacího řízení, že Záměr může mít významný vliv na životní prostředí
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(samostatně i ve spojení s jinými zdroji znečištění) a bude proto posuzován
dle Zákona,
b)

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 Zákona navrhl zpracování variant řešení
Záměru, zejména s ohledem na jeho kapacitu a dopravní řešení,

c)

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 stanovil shora navržené podmínky a
požadavky na zpracování Dokumentace tak, aby bylo zajištěno, že při
případném provozu záměru nedocházelo k překračování standardů kvality
životního prostředí a podmínek příslušné územní dokumentace plánu.

anebo pro případ, že se tak nestane, aby ze Závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, že
„Záměr není přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí“, zejména proto, že již
ze samotného Oznámení vyplývá, že imisní limity benzo(a)pyrenu jsou v předmětné
lokalitě překračovány a případnou realizací Záměru by prokazatelně došlo ke zvýšení
imisních koncentrací v dané lokalitě.
V právním zastoupení Obce Zdiby
JUDr. et. Ing. Petr Petržílek
advokát
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