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Čistírna odpadních vod
Česká inspekce životního prostředí
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Stabilní hasicí zařízení
Retenční nádrž
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1.

ZADÁNÍ

Předmětem odborného vyjádření je na základě požadavku zadavatele posouzení
vodohospodářské části doplněné dokumentace [1] zpracované ve smyslu § 8 a přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí pro akci „CTPark Prague North
D8.3, D8.4, D8.5, D8.6.“. Předložená dokumentace vychází z dříve zpracované dokumentace
oznámení záměru [3] a z první verze dokumentace EIA [2] (k oběma těmto dokumentacím byla
zpracována odborná vyjádření [4][5]).
Nově předložená dokumentace [1] obsahuje doplnění návrhu, vypořádání vyjádření a
stanovisek předložených k první verzi dokumentace EIA [2] na základě požadavku Krajského
úřadu Středočeského kraje [6].
Předložená dokumentace se zabývá záměrem výstavby 4 univerzálních nájemních
průmyslových hal. Záměrem budou dotčeny pozemky p. č. 186, 368, 175/1, 217/13, 279/1,
279/5, 284/11, 284/14, 284/15, 284/16, 284/17, 284/18, 284/19, 284/2, 284/20, 284/21, 284/22,
284/3, 284/4, 297/29, 299/1, 299/53, 299/59, 327/8, 332/10, 332/8, 335/1, 338/1, 338/14,
338/15, 338/16, 338/3, 338/4, 338/6, 352/6, 481/1, a 64/76 v k. ú. Kozomín. Záměr se nachází
v oblasti mezi komunikací III/24211 a stávajícím halovým areálem Prologis. Předpokládané
využití jednotlivých navrhovaných hal:
•
•
•
•
2.

Hala D8.3 - montáž LED televizorů (popř. dalších výrobků z oboru výpočetní techniky)
Hala D8.4 - skladovací prostor (převážně elektronika)
Hala D8.5 - skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl
Hala D8.6 - skladovací prostor (nízkoobrátkový sklad)
VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
2.1.

Zásobování pitnou a požární vodou

Stejně jako v předchozí verzi [2] navrhuje předložená dokumentace [1] napojení halového
areálu na stávající veřejný vodovod v průmyslovém areálu PE d225. Nové vodovodní rozvody
jsou navrženy z potrubí PE d225-90. Dokumentace počítá se stejnou potřebou pitné vody (jako
v předchozí verzi) pro všechny provozy o celkovém objemu cca 19 700 m3/rok. V provozech
se nepředpokládá využití technologické vody. Kromě potřeby vody pro vlastní potřebu
zaměstnanců je uvažováno s využitím vody při úklidu (cca 200 m3/rok).
Hala
D8.3
D8.4
D8.5
D8.6
celkem

m3/rok
6 600
4 500
4 000
4 600
19 700

Tab. 1: Předpokládaná potřeba pitné vody pro jednotlivé haly [1]

V rámci areálu je navrženo využívání užitkové vody pro splachování toalet za účelem úspory
spotřeby pitné vody. Jsou tak navrženy tři akumulační nádrže na srážkovou vodu (jedna o
objemu 150 m3 a dvě nádrže o objemu 250 m3), která bude chemicky ošetřena a filtrována pro
stabilizaci její kvality. Voda z nádrží bude čerpána pomocí ATS vodovodem pro užitkovou
vodu do jednotlivých hal. Akumulační nádrže jsou nově v předložené dokumentaci [1]
doplněny o 3 studny, které jsou navrženy pro doplňování nádrží v případě nedostatku srážkové
vody. Dokumentace uvádí kapacitu jednotlivých studní cca 0,15 l/s (tj. cca 10 m3/den/studna).
Dokumentace navrhuje úpravu podzemní vody před jejím využitím jako užitkové vody.
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Dokumentace [1] dále nově oproti předchozí verzi [2] navrhuje realizaci vlastního
areálového vodojemu pro vykrytí potřeby areálu v případě nedostatku okamžitého průtoku ve
veřejném vodovodu, na který je navrženo areál napojit (souhlasné stanovisko provozovatele
veřejného vodovodu, Středočeské vodárny, a. s., které tvoří přílohu 12c PD [1] doporučuje
řešení akumulace vody pro vyrovnání hodinového maxima potřeby vody a dále uvádí, že
množství pitné vody pro požární účely není možné garantovat).
Předložená dokumentace [1] navrhuje stejně jako v předchozí verzi [2] realizaci požárního
vodovodu a vnitřního sprinklerového systému v halách. Jako zdroj požární vody je navržena
nádrž SHZ, která bude umístěna ve středu halového areálu u haly D8.5 a která bude plněna
vodovodní přípojkou. Na trase požárního vodovodu budou vysazeny podzemní a nadzemní
hydranty.
Komentáře a připomínky k navrhovanému řešení
• V dřívějších vyjádřeních k oznámení záměru [4] a následně i k předchozí verzi dokumentace
EIA [5] bylo upozorňováno na to, že veřejný vodovod (KSKM), na který je záměr plánováno
napojit byl již v roce 2017 využíván z 93 % povoleného množství [7]. Podle výroční zprávy
vlastníka vodovodu [8] byla kapacita jímacího území, na které je vodovod napojen, v roce
2019 využívána již téměř z 97 % povoleného množství. Vlastníkem (Vodárny Kladno –
Mělník, a.s.) a provozovatelem vodovodu (Středočeské vodárny, a. s.) jsou stále vydávány
přísliby k napojení na vodovod, přičemž ani vlastník ani provozovatel již není schopen
provést sumarizaci dříve vydaných příslibů pro odběry vody a ty porovnat s kapacitou velmi
citlivého vodního zdroje (jímací území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí).
V kombinaci s problematickým doplňováním zásob podzemní vody vlivem sucha
v posledních letech by mohlo dojít k situaci, že kapacita jímacího území bude vyčerpána
před vlastní realizací záměru halového areálu. Uvažovaný odběr v řešené PD [1] pro
představu odpovídá napojení cca 540 obyvatel při spotřebě 100 l/os/den.
• Dokumentace uvádí, že využití vody pro technologické účely se nepředpokládá. Ve
vyjádření k možnosti napojení na veřejný vodovod (příloha 12 c PD [1]) je jednoznačně
uvedeno, že „Vodu není možno použít pro výrobně technologické procesy. V průmyslových
objektech se využívá pouze pro zaměstnance /sociální potřeby, případně pro stravovací
procesy“. Ve vypořádání vyjádření fyzické osoby (4; str. 45 [1]) zpracovatel uvádí, že
„Technologické vody nejsou v dokumentaci uváděny, protože se v současnosti
nepředpokládají provozy s produkcí technologických vod. Nová areálová ČOV, na kterou
bude záměr napojen, nicméně obsahuje technologii na likvidaci těchto vod“. Podmínky pro
nájem prostor v halovém areálu je nezbytné jednoznačně stanovit, tj. mimo jiné i možnosti
na odběr vody pro technologické účely a současně i podmínky produkce odpadních
technologických vod. Není přijatelné, aby v dokumentaci EIA a dalších stupních navazující
projektové přípravy nebylo s technologickými vodami uvažováno, přičemž bude poté areál
nebo jeho část pronajata subjektu, který bude prostory využívat k technologické výrobě.
K této situaci již došlo v sousední hale, která byla původně napojena na komunální ČOV
obce Kozomín. Nájemce v hale poté zahájil technologickou výrobu, což způsobilo havarijní
stavy při provozu obecní ČOV a následně vyvolalo nutnost výstavby vlastní areálové ČOV,
na níž je navrženo napojit řešený záměr (haly D8.3 až D8.6).
• Navrhované akumulační nádrže na srážkové vody pro jejich další využití jakožto užitkových
vod (splachování atd.) a doplnění návrhu o areálové studny pro doplňování těchto nádrží
v případě nedostatku srážek pro jejich plnění lze považovat za pozitivní opatření pro snížení
spotřeby pitné vody z veřejného vodovodu.
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• Předložená dokumentace uvádí, že bude nově realizován areálový vodojem. S ohledem na
výše popsané skutečnosti ohledně veřejného vodovodu, na který je řešený areál navrženo
napojit, se koncepčně jedná o vhodné řešení. Z dokumentace však nejsou patrné ani základní
informace a technické parametry tohoto objektu, tj. např. kde bude vodojem umístěn, jaké
bude technické řešení vodojemu a jaký je alespoň předpokládaný potřebný objem vodojemu.
2.2.

Nakládání s dešťovými vodami

Nakládání se srážkovými vodami je navrženo zvlášť pro vody ze střech (mírně znečištěné)
a vody ze zpevněných ploch a parkovišť, které mohou být kontaminovány např. lehkými
kapalinami z osobních nebo nákladních vozidel (střední až vysoké znečištění). Vody ze
zpevněných ploch budou před nátokem do koncových prvků systému pro nakládání
s dešťovými vodami předčištěny pomocí odlučovačů ropných látek. Srážkové vody ze střech
budou prioritně akumulovány v nádržích na užitkovou vodu. Zbývající dešťové vody budou
odváděny dešťovou kanalizací do kaskády retenčních nádrží (dále RN).
Koncepce návrhu systému pro nakládání s dešťovými vodami byla oproti předchozí verzi
PD [2] částečně upravena. Celkem je navrženo 8 retenčních nádrží, přičemž 7 z nich bude
řešeno jako otevřené nádrže s propustným dnem a jedna jako nádrž podzemní. U jedné z nádrží
(v rámci předloženého návrhu se jedná o RN 08) je navrženo udržování stálé přirozené vodní
hladiny. Dešťové vody budou z výše položených retenčních nádrží umístěných v jižní části
areálu přepouštěny regulovaným odtokem do níže položených nádrží. V některých případech
bude voda mezi nádržemi přečerpávána. Dešťové vody jsou navrhovaným kaskádovým
systémem odváděny do nejníže umístěné RN 08, která je navržena na severním okraji areálu.
Z této nádrže budou zachycené dešťové vody nově přečerpávány dále směrem na sever pod
železniční tratí a pod vodním tokem do areálu „D8.7 – majetek investora“. Za hranicí areálu je
navrženo vést výtlačné potrubí směrem na severovýchod, kde bude zaústěno do odtokového
potrubí retenčního systému areálu „Průmyslový objekt Úžice“. Toto odtokové potrubí bude
vyústěno do vodního toku Černávka.
Na základě metodiky správce vodního toku byly pro stanovení povoleného odtoku
uvažovány pouze přímo odvodňované zpevněné plochy (nikoliv ostatní zelené plochy).
Z celkové plochy areálu 281 051 m2 se tak jedná o přímo odvodňovanou plochu o rozloze
221 650,3 m2. Při uvažované hodnotě specifického odtoku 3,0 l/s/ha, kterou uvádí TNV 75
9011, činí povolený odtok do recipientu 66,5 l/s. Navrhovaný odtok z areálu (resp. RN 08) činí
45 l/s a v přeložené PD [1] je s touto hodnotou uvažováno jako s fixní a neměnnou i pro další
stupně projektové přípravy (odtoky z jednotlivých nádrží v rámci areálu však mohou být ještě
optimalizovány). Ve výpočtech potřebných akumulačních objemů RN je v předložené PD [1]
oproti předchozí verzi [2] uvažováno i se vsakovací funkcí (na základě výstupů
z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, který tvoří přílohu 8 předložené
dokumentace [1]). Do výpočtů je doplněn výpočet doby prázdnění nádrží dle TNV 75 9011.
Návrh systému pro nakládání s dešťovou vodou je proveden na srážku s pravděpodobností
opakování jednou za 5 let a s dobou trvání 5 minut až 72 hodin. Návrh byl proveden na základě
hydrologických dat vydaných ČHMÚ pro řešenou lokalitu.
RN budou vybaveny bezpečnostními přelivy zaústěnými do odtokového potrubí. Při
překročení návrhové srážky bude dešťová voda odtékat po terénu směrem k RN 08 na severu
areálu. V tomto místě je na hranici řešeného areálu navrženo realizovat ochranný val, který
zachytí objem až stoleté srážky. Takto zachycená voda bude odčerpána společně s vodou z RN
08 s níž vytvoří jednolitou nádrž. Pro případ srážek převyšujících návrhovou srážku bude val
vybaven nouzovým přelivem.
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Nakládání s dešťovými vodami je detailněji řešeno samostatnou přílohou 9 předložené
dokumentace [1]. Příloha 9 obsahuje mimo jiné výpočty bilance dešťových vod a výpočty
požadovaných retenčních objemů jednotlivých nádrží. Připomínky k předchozí verzi návrhu [2]
uvedené v odborném vyjádření z 06/2020 [5] byly zapracovány nebo vypořádány.
Výše uvedený IGHG průzkum (příloha 8 PD [1]) obsahuje vyhodnocení po provedení
4 vsakovacích zkoušek v lokalitě plánovaného areálu. Zjištěný koeficient vsaku se pohybuje
mezi 1,57.10-5 a 2,23.10-6 m/s. Podmínky pro zasakování jsou s ohledem na rozsah záměru
hodnoceny jako složité. Průzkum uvádí, že významný objem dešťových vod je možné vsakovat
pouze v místech s vyššími mocnostmi štěrků, a to například retenčně vsakovacím zařízením
(poldrem). S ohledem na rozsah zástavby průzkum závěrem doporučuje rozdělit na více
menších takových zařízení pro rovnoměrnou infiltraci v území tak, aby nedošlo k lokálnímu
zvýšení hladiny podzemní vody a možnému ohrožení stability podloží staveb.
Předložená dokumentace [1] byla oproti předchozí verzi [2] doplněna o posouzení vlivu
záměru na domovní studny v obci Úžice a blízkém okolí (příloha 14 PD [1]). V rámci posouzení
jsou uvedeny okolní povolené domovní studně a stávající nespecifikované hydrogeologické
objekty, jejichž současné využití není známo. Na základě provedených průzkumných prací
v řešeném území (vlastní IGHG průzkum tvoří přílohu 8 PD [1]) byl vypočten předpokládaný
depresní kužel v rozsahu cca 17 až 56 m od realizovaných průzkumných vrtů. Při uvažovaných
parametrech navrhovaných studní v rámci areálu je předpokládán rozsah depresního kužele
v řádech několika desítek metrů. S ohledem na teoretický dosah depresního kužele, vzdálenost
zjištěných stávajících studní a dalších hydrogeologických objektů, navrhovaný způsob
nakládání s dešťovými vodami v areálu a s ohledem na přirozené (tektonické zlomy) i
antropogenní bariéry (těleso dálnice) mezi řešeným areálem a obcí Úžice zpracovatel posouzení
neshledává záměr jako rizikový z hlediska vlivu na množství a kvalitu podzemních vod v obci
Úžice a jejím okolí.
Komentáře a připomínky k navrhovanému řešení
• V rámci odborného vyjádření byly provedeny kontrolní výpočty návrhu retenčních nádrží
v areálu. Ve výpočtu vsakovacího odtoku jsou použity koeficienty vsaku zjištěné v
provedeném IGHG průzkumu (příloha 8 PD [1]; pro nádrže je použita nejnižší zjištěná
hodnota koeficientu vsaku s výjimkou RN 04, která je umístěna v oblasti s mocnější vrstvou
dobře propustných štěrků, v tomto případě byla použita příznivější hodna koeficientu). Ve
výpočtech bylo zjištěno několik chyb nebo překlepů:
▪ u povodí 3-2 uvedena chybně plocha (dle hydrotechnické situace by měla být uvažována
plocha 1285 m2 namísto 179,7 m2),
▪ ve výpočtu objemu RN 06 překlep v uvažované redukované ploše,
▪ u plochy 8-3 uvažován chybně koeficient vsaku (dle hydrotechnické situace by měla být
uvažována hodnota 0,8 místo 0,6).
Zjištěny chyby či překlepy nemají významný vliv na koncepci navrhovaného řešení a na
navrhované objemy retenčních nádrží. Výpočty jsou metodicky bez vad.
• Výtlačné potrubí pro čerpání dešťových vod z RN 08 do recipientu je navrženo zaústit do
odtokového potrubí z areálu „Průmyslový objekt Úžice“. Z dokumentace není jasné, o jaký
areál se jedná a zda je areál (včetně odtokového potrubí a výústního objektu) již realizován
nebo zda se jedná o podmiňující stavbu pro řešený záměr. Areál „Průmyslový objekt Úžice“
není uveden jako stávající ani plánovaný provoz v území (kap. B.I.4.2 [1]) Zpracovateli
tohoto vyjádření není zřejmé, z jakého důvodu je navrženo výtlačné potrubí až k výše
uvedenému odtokovému potrubí, když by mohlo být zaústěno do Černávky přímo u řešeného
areálu D8.3-D8.6, a výtlačné potrubí by tak mělo cca 1/3 navrhované délky.
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• PD byla doplněna o posouzení vlivu záměru na studny v obci Úžice a jejím okolí (příloha
14 PD [1]). Posouzení bylo provedeno s ohledem na stávající povolené domácí studny a
zjištěné hydrogeologické objekty, které mohou být využívány jako studny. Nezohlednilo
však rozvojové plochy obce (zejména pak rozvojovou plochu pro bydlení na západním okraji
obce nedaleko dálničního tělesa). S ohledem na uvedené údaje v posouzení a s ohledem na
generální směr proudění podzemní vody v území (směrem na S až SSZ k erozní bázi, kterou
tvoří vodní tok Černávka) lze předpokládat, že záměr nebude mít negativní vliv na množství
a kvalitu podzemní vody v dosahu rozvojové plochy.
2.3.

Nakládání s odpadními vodami

Splaškové odpadní vody z jednotlivých hal je stejně jako v předchozí verzi PD [2] navrženo
odvádět pomocí gravitační kanalizace (PVC DN 250) do centrální čerpací stanice, která bude
umístěna v severozápadní části areálu. Čerpací stanice bude disponovat akumulačním objemem
na osmihodinový nátok denního maxima. Z čerpací stanice budu odpadní vody čerpány
výtlakem do stávající čerpací stanice u stávající haly D8.2. Z této čerpací stanice, která bude
upravena dle potřeb čerpání odpadních vod z nového navrhovaného halového areálu (např.
výměna stávajících čerpadel nebo rozšíření akumulačního objemu), budou odpadní vody
čerpány do areálové ČOV. Tato ČOV byla projektována a je realizována samostatně a není
součástí předložené PD [1].
Areálová ČOV (pro CTPark Prague North) má navrženou kapacitu 2579 EO, z čehož je 620
EO vyhrazeno právě pro nově navrhovaný areál hal D8.3-D8.6. Jedná se o mechanickobiologickou ČOV typu SBR. Před mechanicko-biologickou linku ČOV je předřazena flotační
linka, na které se bude odstraňovat zvýšené znečištění odpadních vod z výroby ve stávajících
halách. Tuto vodu je navrženo separovat od fekálií (resp. odpadních vod komunálního
charakteru, které jsou produktem lidského metabolismu). V rámci rozšíření areálu, které je
předmětem předložené dokumentace, se nepředpokládá produkce technologických odpadních
vod. Vyčištěné odpadní vody je navrženo terciárně čistit na mikrosítových bubnových filtrech.
Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odtékat do čerpací stanice, z níž budou dále čerpány do
recipientu - vodního toku Černávka. Pro stavbu ČOV je vydáno povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových (č. j. MUKV 23929/2019/ OŽP), které je přiloženo jako
příloha 12e. Dokumentace dále obsahuje v příloze 12d vyjádření správce povodí a správce
dotčeného vodního toku k řešenému záměru výstavby hal D8.3-D8.6 (tj. Povodí Labe, s. p.,
č. j. PLa/2020/036142).
Komentáře a připomínky k navrhovanému řešení
• Jak bylo uvedeno výše, stavba ČOV pro celý areál CTP byla vyvolána potřebou vyřešit
problematiku přetěžování ČOV obce Kozomín, na kterou byl stávající areál původně
napojen (po zprovoznění technologie úpravy a výroby potravin jedním z nájemců halových
prostor). Situací se zabývá znalecký posudek č. 002 – 02/2015 z ledna 2020 [14].
Znalecký posudek [14] upozorňuje na značnou rozkolísanost nátoku z areálu CTP na ČOV
Kozomín (v době zpracování posudku probíhal omezený provoz výroby). Podle odebraného
vzorku odpadních vod na nátoku na ČOV z areálu CTP z ledna 2020 obsahují vody zvýšený
obsah extrahovatelných látek (tj. především tuky, obvykle v koncentraci desítek mg/l), a to
190 mg/l. Hodnoty koncentrace některých ukazatelů násobně převyšují obvyklé orientační
složení odpadních vod dle ČSN 75 6101 (např. N-NH4+ - 107 mg/l > až 45 mg/l dle ČSN;
Ncelk – 114 mg/l > až 70 mg/l dle ČSN; Pcelk – 37,6 mg/l > až 15 mg/l dle ČSN).
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Areálová ČOV i ČOV obce Kozomín jsou zaústěny do vodoteče Černávka, která je v tomto
horním úseku toku v posledních letech prakticky bez stálého průtoku tekoucí vody. Tento
stav toku byl opakovaně dokumentován 06/2019 a 01/2020 zpracovatelem znaleckého
posudku [14], dále pak také 08/2020 a 10/2020 zástupcem obce Kozomín [15]. Vypouštění
vyčištěných odpadních vod (které jsou stále svým charakterem odpadní vody) do recipientu
bez protékající vody, tj. bez možnosti ředění, je s ohledem na hygienické a ekologické
principy nakládání s odpadními vodami nepřijatelné. Takový postup je v hrubém rozporu
s materiální pravdou. Bez ředění tvoří v dlouhodobém sledovaném období průtok ve
vodoteči pouze vyčištěné vody z ČOV. Uvedený postup najisto způsobí katastrofální dopady
na životní prostředí včetně hygienických problémů a v daném území vodního toku způsobí
devastující účinky na biotop a vodní organismy. A to se týká zvláště odpadních vod
vypouštěných z areálu CTP, které mají charakter průmyslových vod (tzn. vyšší koncentrace
znečištění než komunální odpadní vody).

Obr. 1: Vyústění potrubí vyčištěných vod z areálové ČOV CTP do Černávky (23. 8. 2020) [15]

V rámci projektové přípravy a projednávání areálové ČOV byla diskutována i varianta
výtlaku vyčištěných odpadních vod do Vltavy. Lze se ztotožnit se závěrem znaleckého
posudku [14], že snaha vyřešení problému s čištěním odpadních vod z areálu CTP a
problému s přetěžováním ČOV obce Kozomín realizací vlastní ČOV je pozitivní a potřebná,
ale technické řešení vypouštění vyčištěných odpadních vod do téměř soustavně vyschlého
koryta Černávky nelze považovat za vhodné řešení, a to zejména s ohledem na to, že existuje
technicky proveditelné vhodnější řešení (vypouštění do dostatečně kapacitního recipientu –
řeky Vltavy).
2.4. Další komentáře a připomínky
Níže jsou uvedeny některé další komentáře k problematice, která nepřímo souvisí s
navrhovaným vodohospodářským řešením a srážkoodtokovými poměry v řešeném území.
•

Pro realizaci záměru bude nezbytné vyjmout cca 28 ha ze zemědělského půdního fondu. Dle
předložené dokumentace [1] spadá cca 33 % z toho (tj. cca 9,2 ha) do ploch s výskytem
vysoce bonitní půdy (II. třída ochrany). K předchozí verzi dokumentace EIA [2] byl uveden
komentář [5], že dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. je možné vyjímat zemědělskou půdu
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II. třídy pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany zemědělského půdního fondu. Zpracovatel předložené dokumentace [1] uvádí, že
záměr bude mít podstatný společensky prospěšný dopad (pracovní místa, produkce služeb a
zboží, zvýšení příjmů obce, decentralizace a snižování ekonomické závislosti Středočeského
kraje na hl. m. Praha atd.).
V souvislosti s možnou problematiku vyjmutí zemědělské půdy ze ZPF pro navrhovaný
záměr, je nezbytné upozornit na situaci vedlejšího záměru výstavby haly D8.7. Mělo se
jednat o stavbu rozsáhlé haly, která vyžadovala odnětí cca 46 ha ze ZPF (z toho cca 10,4 ha
z II. třídy ochrany). Ministerstvo životního prostředí však pro odnětí půdy ze ZPF vydalo
nesouhlasné stanovisko [13]. Jedním z hlavních důvodů zamítnutí odnětí půdy ze ZPF byl
v tomto případě právě zábor více než 10 ha vysoce bonitní zemědělské půdy. Předložená PD
[1] sice navrhuje halový areál menšího rozsahu (cca 28,1 ha), ale potřebný zábor vysoce
bonitní půdy je přitom prakticky srovnatelný (cca 9,2 ha).
Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku [13] mimo jiné hodnotí i přínosy
záměru (žadatel uvádí zvýšení počtu pracovních míst), které lze považovat s ohledem na
charakter a umístění plánovaného areálu D8.7 a řešeného areálu v předložené PD [1] za
srovnatelný, jako minimální a nedostatečné pro prokázání veřejného zájmu, který by
odůvodnil vyjmutí půdy ze ZPF.
Závazné stanovisko MŽP [13] mimo jiné uvádí, že: „Umístění jakéhokoliv konkrétního
záměru v ploše vymezené územně plánovací dokumentací pro výrobu a skladování však
nevzniká právní nárok na vydání souhlasu s vynětím půdy ze ZPF“.
Dokumentaci EIA [1] by tak v tomto případě s ohledem na výše uvedené bylo vhodné
doplnit o předběžné souhlasné vyjádření Ministerstva životního prostředí k trvalému odnětí
potřebné plochy zemědělské půdy ze ZPF. Může tak dojít k situaci, kdy navrhovaná stavba
projde řízením o posouzení vlivů na životní prostředí, ale nedostane souhlasné stanovisko
k odnětí půdy ze ZPF.
• Poměr zastavěných (12,0 ha) a zpevněných (8,7 ha) ploch vůči rozloze celého areálu (28,1
ha) činí cca 73,7 %. Plochy zeleně (7,4 ha) tak tvoří pouze cca 26,3 % plochy záboru.
Navrhované zelené střechy nejsou do výše uvedeného započteny, protože se stále jedná o
zastavěnou plochu (resp. zábor orné půdy).
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje [16] navrhují společná projektová
opatření pro plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury, mezi které patří: „při
výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40
% s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na
vysoce bonitních půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně“ (článek
191, odst. i). Předložený záměr halového areálu sice není nadmístního významu, ale
s ohledem na to, že v územním plánu obce Kozomín není uveden požadavek na min. rozsah
zeleně pro logistické a průmyslové areály, jsou jako obecný standard citovány právě ZÚR
jakožto dokument nadřazený územnímu plánu. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v odst. 4 § 36 uvádí: „Zásady územního rozvoje jsou závazné pro
pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.“
Plochy zeleně navrhované v rámci předloženého záměru jsou výrazně nižší, než uvádí ZÚR
(26,3 % < 40 %). Při takto nízké ploše zeleně v rámci areálu a v souvislosti se všemi
okolními stávajícími a plánovanými záměry dojde k extrémnímu zatížení území.
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• Oproti předchozí verzi PD [2] je rozšířen i návrh opatření pro snížení vlivu na klima. Jedná
se mimo jiné o umístění fotovoltaických panelů na plochu cca 1/3 střech, zelené fasády
z pohledových stran a zelené střechy na ploše cca 10 % halových objektů a také využití
technologie studených střech (krytiny s nízkou pohltivostí tepla).
Součástí předložené dokumentace [1] je nově i analýza potenciálních vlivů studených střech
na mikroklimatické podmínky v okolí zástavby (příloha 15). Analýza provádí rešerši
vědeckých prací a dostupných informací o řešené problematice vlivu zástavby na
mikroklima a implikuje je na případ navrhovaného areálu. S ohledem na velikost a tvar
halových objektů je předpokládáno ovlivnění proudění vzduchu ve vertikálním směru do
několikanásobku výšky budovy (cca 50 až 60 m). V horizontálním směru by měl být vliv
proudění vzduchu do cca 100 až 120 m od jednotlivých objektů. Zvýšení teploty vzduchu
lze očekávat pouze v bezprostřední blízkosti budov, díky využití technologie studených
střech není předpokládán vznik vertikálního pohybu vzduchu (ve smyslu cirkulace
městského tepelného ostrova), protože prohřátí vzduchu přímo nad střechou bude minimální.
Změna modifikace pole vlhkosti vlivem výstavby je předpokládána v řádu jednotek až
desítek metrů. Vzhledem k malé ploše (a výšce) objektů nejsou předpokládány
detekovatelné změny v dostupnosti vodní páry pro srážkotvorné procesy. Vliv řešeného
areálu na lokální klima je s ohledem na výše uvedené vyhodnocen jako velmi malý.
Výše uvedená navrhovaná opatření jsou jednoznačně pozitivní pro snížení vlivu řešeného
záměru na okolní mikroklima. Navrhovaná opatření je nezbytné převzít a aplikovat i
v navazujících stupních projektové přípravy záměru a poté je skutečně realizovat tak, aby
byly minimalizovány negativní vlivy na okolní mikroklima, a to i s ohledem na již stávající
a plánované okolní halové areály.
3.

ZÁVĚR

Zásobování pitnou a požární vodou
Z technického hlediska je navrhovaný způsob zásobování pitnou a požární vodou
proveditelný.
Záměr disponuje příslibem k napojení na veřejný vodovod KSKM. Jímací území, které tvoří
zdroj vody pro veřejný vodovod, je však na hranici faktické povolené kapacity. Provozovatel
vodovodu průběžně vydává přísliby k napojení i jiným investorům, aniž by měl k dispozici
jejich evidenci vzhledem k reálné kapacitě zdroje. Před vlastní realizací řešeného areálu tak
může dojít k vyčerpání kapacity zdroje vody. Dokumentace EIA by měla doložit, že dominantní
zdroj vody pro veřejný vodovod (jímací vrty na Kokořínsku) je skutečně dostatečně kapacitní i
pro řešený záměr, zejména s ohledem na ostatní provozovatelem vydané přísliby k napojení.
V rámci dokumentace a všech navazujících stupňů je nezbytné jednoznačně stanovit
podmínky a možnost využití technologické vody pro průmyslové účely (a to i s ohledem na
tvorbu průmyslových odpadních vod) tak, aby nedocházelo ke změnám koncepce hospodaření
s vodami z důvodu potřeby budoucího nájemce halových prostorů, jako se již stalo v případě
sousedního halového areálu.
V předložené verzi dokumentace jsou doplněny tři studny pro doplňování nádrží na
užitkovou vodu, což je pozitivní krok ke snížení spotřeby vody z veřejného vodojemu.
Dokumentace navrhuje výstavbu areálového vodojemu pro vyrovnání maximální potřeby vody.
Realizaci areálového vodojemu lze doporučit. V PD však nejsou uvedeny žádné informace o
technickém řešení nebo o plánovaném umístění vodojemu.
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Nakládání s dešťovou vodou
Připomínky k návrhu v předchozí verzi PD [2] byly zapracovány nebo vypořádány. Ve
výpočtech týkajících se systému pro nakládání s dešťovými vodami v nově předložené PD [1]
byly nalezeny některé chyby a překlepy, které však nemají zásadní vliv na celkový návrh.
Koncepce návrhu hospodaření s dešťovou vodou byla oproti předchozí verzi upravena.
Dešťové vody je navrženo přečerpávat z kaskády retenčních nádrží do vodního toku Černávka.
Výtlačné potrubí je navrženo zaústit do odtokového potrubí z v PD blíže nespecifikovaného
záměru „Průmyslový objekt Úžice“. Z dokumentace tak není jasné, o jaký záměr se jedná a zda
se jedná o podmiňující stavbu pro realizaci navrhovaného záměru. Zpracovateli tohoto
odborného vyjádření není jasné, z jakého důvodu je výtlačné potrubí propojeno s tímto
záměrem, dešťové vody mohou být do Černávky vypouštěny blíže u plánovaného areálu D8.3D8.6.
Dokumentace byla doplněna o posouzení vlivu záměru na studny v obci Úžice a blízkém
okolí. S ohledem na přirozené a antropogenní bariéry mezi areálem a obcí a s ohledem na směr
proudění podzemní vody v širším území lze předpokládat, že záměr nebude mít negativní vliv
na množství a kvalitu podzemní vody v oblasti rozvojové plochy Úžice.
Nakládání se splaškovou vodou
Odpadní vody z řešeného záměru je navrženo odvádět do areálové ČOV, jejíž realizace
v současné době probíhá. Stavba této ČOV byla vyvolána potřebou odvádění průmyslových
odpadních vod se sousedního stávajícího areálu CTP, protože ČOV Kozomín, do které byl
stávající areál odkanalizován, není pro tento účel vyhovující a dostatečně kapacitní (s
odváděním průmyslových vod s vyšší koncentrací znečištění nebylo v původním návrhu
uvažováno).
Snaha vyřešit výše popsaný problém s odpadními vodami je pozitivní. ČOV je však zaústěna
do nevhodného recipientu (vodní tok Černávka). Důvodem je prakticky nulová vodnost tohoto
vodního toku v jeho horním úseku. Areálovou ČOV je nezbytné s ohledem na hygienický a
ekologický stav recipientu přečerpávat do Vltavy, což je dříve projednávaná a technicky
proveditelná varianta řešení. Vypouštěním do Černávky dojde ke kolapsu vodního toku pod
zaústěním areálové ČOV – vodní tok je podstatnou část roku 2020 suchý.
Dále byly uvedeny připomínky a komentáře k problematice nepřímo související s
vodohospodářským řešením areálu. Jedná se o nutnost trvalého záboru spojeného s vyjmutím
značné plochy orné půdy (cca 9,2 ha) spadající do II. třídy ochrany ZPF. Zpracovatel tohoto
posouzení upozorňuje, že i přesto, že je záměr umístěn na plochách v souladu s územním
plánem obce Kozomín, nemusí být vydáno souhlasné stanovisko s odnětím půdy ze ZPF. Dále
byl diskutován rozšířený návrh opatření pro minimalizaci negativních vlivů na lokální
mikroklima. Jako pozitivní lze zmínit především návrh na využití kombinace technologie
zelených a studených střech.
S ohledem na výše uvedené vady a nedostatky je dokumentaci v posuzované podobě
doporučeno vrátit k přepracování a doplnění.
V případě nejasností nebo odlišných zjištění je nutno kontaktovat zpracovatele. Posouzení
je nezbytné interpretovat jako celek a nevyjímat z něj dílčí části.
V Kralupech nad Vltavou, dne 23. 10. 2020
Vyjádření má 12 stran textu.

Ing. Martin Jakoubek a kol.
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