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I. Úvod
Předmětem posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění (dále jen „zákon EIA“) je záměr „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“, k. ú. Kozomín, předkládaný
společností CTP Invest spol. s r.o., Central Trade D1, 396 01 Humpolec (dále také „oznamovatel“).
Informace o dokumentaci byla na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství (dále jen „KÚSK“) zveřejněna dne 6. 5. 2020. Zpracovatelem oznámení je Ing. Stanislav Postbiegl a
kol., Amec Foster Wheeler s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno. Dokumentace obsahuje celkem dvanáct příloh, mezi
které patří také hluková studie, rozptylová studie, dopravní studie či koncepce vodohospodářského řešení areálu.
Podatel tímto podle § 8 odst. 3 zákona EIA v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce KÚSK, tj. do 5. 6. 2020, podává ke zveřejněné dokumentaci následující
odůvodněné nesouhlasné vyjádření.
KÚSK vydal dne 4. 11. 2019, pod č. j. 21357/2019/KUSK, závěr zjišťovacího řízení, ve kterém konstatuje, že záměr
„CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v k. ú. Kozomín má významný vliv na životní prostředí a bude dále
posuzován podle zákona EIA.
Současně KÚSK výslovně stanovil několik oblastí a požadavků, na které bylo potřeba se v dokumentaci zaměřit.
Jednalo se konkrétně o následující oblasti:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími,
povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru,
vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti,
vedle dalšího se zvláště věnovat vlivu na hlukovou situaci a vlivu na imisní situaci, a to i vzhledem k
případným překračovaným limitům a příslušným kumulacím,
navrhnout adekvátní kompenzační opatření snižující negativní vlivy záměru na kvalitu ovzduší, hlukovou
situaci a vodohospodářské poměry, tato opatření podrobně zpracovat a vyhodnotit,
dopracovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně navrhovaných autobusových linek;
dále doplnit informace o počtu parkovacích stání pro NA a vyhodnotit možnost napojení záměru na
kolejovou dopravu,
dopracovat zajištění pěšího a cyklistického napojení areálu na přilehlé obce,
na základě výše uvedeného aktualizovat dopravní studii včetně hlukové a rozptylové studie,
doplnit podrobné vyhodnocení lokality z hlediska předmětů ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb.,
doplnit informace o retenčních nádržích a ČOV, na kterou je uvažováno záměr napojit,
zhodnotit vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod vlivem zejména zimní údržby komunikací,
vypracovat odborné vodohospodářské posouzení, které posoudí vhodnost navrhovaných provedení, co se
týče ochrany zdrojů podzemních vod, likvidace srážkových vod, odvádění odpadních vod do vod povrchových
a možné protipovodňové ochrany. Je nutné potvrdit proveditelnost navrhovaného způsobu hospodaření s
dešťovou vodou a posoudit kapacitu navrhovaných retenčních nádrží z hlediska nárůstu přiváděných vod.
Dále je třeba vyhodnotit možné změny průtočných poměrů dotčeného recipientu.
doplnit vyjádření správce povodí – Povodí Labe, s.p.,
podrobněji vyhodnotit vliv na zemědělský půdní fond a způsob nakládání s výkopovou zeminou,
zabývat se problematikou řešení případných havárii při realizaci a samotném provozu záměru v souvislosti s
blízkostí ACHV Kralupy,
na základě komplexního posouzení záměru jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených
územně samosprávných celků.

Podatel má za to, že výše uvedené požadavky závěru zjišťovacího řízení nebyly zcela splněny a že dokumentace
nadále obsahuje vady a nejasnosti. S ohledem na to podatel žádá, aby došlo k vydání nesouhlasného stanoviska
EIA nebo případně k přepracování dokumentace. Podatel dále níže uvádí konkrétní připomínky k předložené
dokumentaci EIA.
II. Připomínky k textu dokumentace a jejím přílohám
1. Řešení odvádění dešťových a odpadních vod
S plochami retenčních nádrží je v dokumentaci uvažováno jako se zelení. Ovšem vypočtená redukovaná plocha a
tak později i samotný výpočet požadovaného retenčního objemu nezohledňuje přímé plnění otevřených nádrží
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za deště.
Dokumentace neuvádí zdroj uvažované intenzity deště pro plnění RN. Intenzita neodpovídá srážkovým úhrnům
dle ČHMÚ. Výpočet je na 5-ti letou srážku poddimenzován.
Ve výpočtech objemů retenční nádrží chybí výpočet doby prázdnění nádrží. Dle TNV 75 9011 nemá přesáhnout
doba prázdnění objektu s regulovaným odtokem 24 hodin.
Ve stanovení celkového minimálního retenčního objemu v areálu v rámci návrhu ochranného valu je chybně
uveden retenční objem RN 08.
Předloženou dokumentaci, jejímž cílem je posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je třeba doplnit o
posouzení vlivu záměru na vydatnost studní v obci Úžice (a to včetně rozvojových ploch). Realizací záměru dojde
ke změně odtokových poměrů a související infiltrace srážkových vod, a to i při realizaci retenčních nádrží s
propustným dnem (dešťová voda se nebude celoplošně vsakovat a prakticky všechna bude postupně vypouštěna
do recipientu).
Realizací záměru dojde ke snížení účinnosti stávající RN u haly D8.2, resp. zachytí srážku s pravděpodobností
opakování jednou za 20 namísto 100 let (a tedy i ke změně podmínek stávajícího vodoprávního povolení).
Centrální čerpací stanici pro areál hal D8.3 - D8.6 je nezbytné navrhnout s dostatečným akumulačním objemem.
Dokumentace neuvádí aktuální a pravdivé informace. Odtok z areálové ČOV u stávající haly D8.2 je zaústěn do
vodního toku Černávka (výtlak vody z ČOV do recipientu je v současné době stavebně dokončen). Posouzení
znečištění vody a vlivu na recipient uvedený v dokumentaci tak není validní, vody totiž nejsou vypouštěny do
Vltavy, jak dokumentace uvádí. Vodní tok Černávka je v tomto profilu s ohledem na dlouhodobý výskyt sucha v
České republice již po dobu cca 2 let suchý po většinu roku a přítok vyčištěné vody z ČOV tak představuje v
podstatě jediný zdroj vody ve vodoteči. Voda vytékající z ČOV (která má stále charakter odpadní vody) tak buď
není nebo je pouze minimálně ředěna a bude tak docházet k hygienickým problémům a ke znečištění vodního
toku a jeho koryta (současně např. s eutrofizací). Jedinou možností pro nakládání s odpadními vodami tak, aby
nedocházelo k negativnímu vlivu na vodní toky, je v tomto případě vypouštění vyčištěných vod z ČOV výtlakem
do Vltavy. Toto řešení tak tvoří zásadní podmínku pro proveditelnost záměru.
Další podmínkou proveditelnosti navrhovaného systému pro nakládání s dešťovými vodami je realizace
obtokového koryta s dostatečnou kapacitou před nátokem Postřižínského potoka do intravilánu obce Úžice.
S ohledem na mimořádně závažné nedostatky a nevalidní informace, které dokumentace v nyní zveřejněné
podobě obsahuje, podatel žádá její vrácení k přepracování a doplnění, a to zejména s ohledem na to, že
dokumentace vykazuje znaky neproveditelnosti. Podatel v podrobnostech odkazuje na Odborné vyjádření k
navrženému vodohospodářskému a dopravnímu řešení záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
(stupeň PD – EIA), červen 2020, VHS PROJEKT, s. r. o., které tvoří nedílnou přílohu tohoto podání.
2. Dopravní řešení záměru
Objem dopravy vyvolaný záměrem D8.3 – D8.6 byl již posuzován v dopravní studii záměru „Objekt D 8.7
(Mercedes Benz After- Sales Logistics Center)/Lord/ STC2101 na kumulativní vliv dopravy v lokalitě. Ačkoliv se
jedná o stejného oznamovatele, byla pro posouzení všech záměrů v lokalitě v dokumentaci STC2101 pro záměr
D8.3 – D8.6 uvažována dopravní zátěž u OA o 1,8x nižší, LNA 6,7x nižší, TNA 1,7x nižší. I tak bylo v dokumentaci
upozorňováno na nezbytnost důsledného kapacitního posouzení všech křižovatek dotčených všemi záměry v
dané lokalitě na reálné hodnoty dopravního zatížení. Taková manipulace s údaji, ve které stejný oznamovatel
používá pro shodné záměry různé hodnoty dopravního zatížení, povede s vysokou mírou pravděpodobnosti
k dopravnímu kolapsu v řešeném území.
V dopravní studii pro zjišťovací řízení bylo uvedeno jiné směřování dopravy TNA ze záměru „Obalovna
Chvatěruby“ STC2068 než je uváděno v nyní posuzované dokumentaci, bez vysvětlení důvodů.
Dokumentace ve výpočtech počítá se zkapacitněním křižovatky II/608 x III/0081 před rokem 2023. Přitom s jejím
dokončením v rámci stavby přeložky II/240 je reálně uvažováno až v roce 2023. Tím je zaveden do výpočtu
předpoklad, který nemusí být s jistotou splněn.
V přeložené dopravní studii zcela chybí kapacitní posouzení křižovatek, kterými se záměr napojuje na silniční
síť. Bez řádného posouzení kapacity křižovatek nelze potvrdit realizovatelnost záměru. Je nutno postavit
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napevno, zda záměr vyvolává potřeby zásahů do stávající dopravní infrastruktury nebo nikoliv. Pokud je nezbytné
provést úpravy stávajících křižovatek, pak uvedené podmiňující investice musí být definovány pro stanovení
podmínek závazného stanoviska EIA (týká se zejména stykové křižovatky II/608 – III/0081, kde dochází v
současném stavu k dopravním kolapsům. Podatel doporučuje Krajskému úřadu Středočeského kraje nechat si
předložit řádně autorizovaný dokument kapacitního posouzení křižovatek s uvedením konkrétních zpracovatelů,
nikoliv anonymizovaný. Anonymizovaný dokument je nepřezkoumatelný, zvlášť když obsahuje vadné a
nepravdivé údaje. Měla by být uplatněna zásada, že každý technický dokument by měl obsahovat identifikaci
zpracovatele a odpovědné osoby (projektanta), zvlášť při řešení takto extrémních dopadů záměru v území, který
může vyvolat navazující investice do dopravní infrastruktury (po dopravním kolapsu) a zprovoznění souboru hal
a dalších záměrů v území. Smyslem procesu EIA je mj. odpovědět na otázku proveditelnosti záměru při znalosti
veškerého známého zatížení stávající infrastruktury, uvedené posuzovaná dokumentace ani zdaleka
neumožňuje.
S ohledem na jiné intenzity dopravy uvažované dopravní studii např. záměru „Obalovna Chvatěruby“ než v
posuzované studii, doporučuje podatel Krajskému úřadu Středočeského kraje nechat provést nezávislé
kapacitní posouzení dopravního zatížení v celém dotčeném území:
• ve stavu k roku 2020 nechat zpracovat průzkum dopravních intenzit a kapacitní posouzení křižovatek
(prověření skutečných ÚKD na posuzovaných křižovatkách) při stávajícím stavu dopravy v dotčeném území
jako základní vstupní údaj pro ověření relevantnosti doposud publikovaných údajů a hodnot predikovaných
pro rok 2020 v dopravních studiích různých záměrů a pro porovnání těchto údajů s reálnými hodnotami,
• na základě reálně zjištěných hodnot dopravních intenzit a dopravních objemů vyvolaných dalšími
plánovanými záměry v území provést nezávislé kapacitní posouzení dopravního zatížení v celém dotčeném
území, tj. včetně kapacitního posouzení křižovatek.
Dopravní studie obsahuje nedostatky, na základě kterých, je nutné tuto dokumentaci zamítnout.
3. Hlukové zatížení území
Jedním z požadavků závěru zjišťovacího řízení byl také požadavek na vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci, a to
i vzhledem k případným překračovaným limitům a příslušným kumulacím, a doplnění adekvátních
kompenzačních opatření snižující negativní vlivy záměru na hlukovou situaci, tato opatření podrobně zpracovat
a vyhodnotit. Přílohou dokumentace je hluková studie zpracovaná v lednu 2020, k níž má podatel následující
připomínky.
V pasážích o směřování dopravy nejsou zahrnuty všechny druhy dopravy, které jsou v hlukové studii zmiňovány.
Nemůže být tedy řádně zhodnocen hluk z dopravy.
Největší dopad dopravy bude v obci Kozomín. Skladové areály jsou umísťovány a napojovány na místní
komunikace či komunikace II. třídy a ty nejsou na takovou dopravní zátěž (nákladní vozidla) připraveny.
V dokumentaci není obsaženo řešení těchto stavů.
2.2.2 Areálová doprava Objekt bude generovat denně (jednosměrně) 550 osobních, 249 nákladních a 134 lehkých
dodávkových vozidel, které budou využívat komunikace, parkovací stání a odstavné plochy navržené v rámci
areálu. Tyto pohyby vozidel jsou chápány dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. jako stacionární zdroje hluku a
posuzují se společně s technologickými zdroji hluku. Stacionární zdroje se hodnotí na 8 nejhlučnějších hodin ve
dne a 1 nejhlučnější hodinu v noci, doprava jako taková k záměru určitě nebude rovnoměrná. Z dokumentace
tedy není jasné, jak jsou tyto průjezdy vozidel ve studii zahrnuta a počítána.
Z naměřených výsledků v místě měření M1 vyplývá, že dochází k překračování hygienických limitů dopravního
hluku z provozu na dálnici D8 a místních komunikacích v noční době. Byť zde změna vyvolaným záměrem bude
malá, pak ji ovšem dle platné legislativy nelze považovat za zákonnou, viz ustanovení o hodnotitelných změnách
určujícího ukazatele v rámci hluku. (NV 272/20011 Sb. v platném znění § 20 odstavec (5) praví: „Při posuzování
změny hodnot určujícího ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru
a v chráněných vnitřních prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením, nelze považovat za hodnotitelnou
změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Věta první se nepoužije v případě hodnocení
naměřené hodnoty určujícího ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu.“ Totéž ustanovení je využito v
rámci hodnocení výpočtových akustických studií „Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v
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mimopracovním prostředí, částka 11/2017“ (viz příloha G bod 9): „Při hodnocení změny hodnot určujícího
ukazatele hluku stanovených výpočtem toutéž výpočtovou metodou, nelze považovat za hodnotitelnou změnu
jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB. Nepoužije se v případě hodnocení vypočtené hodnoty určujícího
ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu.“ Tzn. existuje-li v současnosti protiprávní stav (nadměrná
hluková zátěž) není možné tento stav dále zhoršovat, tj. i navýšení hluku o 0,1 dB je nepřípustné. Vlastní záměr
generuje novou dopravu v řádu tisíců vozidel denně. Je proto dle podmínek nutné provést skutečné
vyhodnocení záměru v širším vztahu k danému území, což provedeno není a nebylo. Současná dokumentace
není úplná a nutné ji dopracovat. Protihluková stěna ŘSD je navržena bez rezervy na hodnotu hluku v
chráněném venkovním prostoru stavby a neřeší hluk ze silnice III/0081, hluk z MUK nad dálnici D8 ani hluk z
dálnice D8 v úseku Odolena Voda-Exit 9. Tzn. dokumentaci záměru nelze schválit, dokud nebude realizována
nová protihluková stěna a nebudou provedena měření, které prokáží dostatečnou účinnost protihlukové
stěny.
K hluku z dopravy jsou uvedeny pouze vypočtené hodnoty. Ve studii není doložena ŽÁDNÁ hluková mapa
(isofonová mapa) zobrazující které území je zatíženo. V dokumentaci je konstatováno značné navýšení hluku, ale
bez uvedení hlukové mapy. Mapu je nutné do dokumentace doplnit.
Z dokumentace není zřejmé, proč byla zvolena výška izofonu 5 m nad terénem. Standardně jsou hlukové studie
počítány ve 3 metrech. Strategické hlukové mapy se počítají v 4 metrech.
Dle grafického znázornění (Obrázek 1) nejsou některé komunikace v areálu zobrazeny (červené v Obrázku 2) a
spočítány jako stacionární zdroj hluku, jako by na nich žádný hluk nebyl. Obzvláště na hlavní příjezdové
komunikaci do celého areálu je tento stav zcela nesmyslný.

Obrázek 1
Obrázek 2

Vzhledem k výše uvedeným důvodům podatel trvá na vrácení hlukové studie k přepracování.
4. Znečištění ovzduší v daném území
V rozptylové studii je hodnocen kumulativní vliv záměru a nárůstu dopravy na dotčených komunikacích. Chybí
však provedení rozptylového modelování pro fázi výstavby záměru vč. prašných výkopových prací, úpravy
terénu a výstavby kruhového objezdu.
Rozptylová studie neobsahuje mapové podklady dle Metodického pokynu MŽP pro vypracování rozptylových
studií.
Při metodě výpočtu nejsou uvedeny některé významné limity použité metodiky (např. nemožnost aplikace
Gaussovských modelů na situace inverzí a bezvětří, deformace proudění v zastavěné oblasti). Neuvedení
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omezení a nedostatků modelu neumožňuje kritické posouzení výsledků RS. Je třeba doplnit kritické posouzení
použitého modelu.
Grafické zobrazení neobsahuje imisní situaci kolem záměru a zabývá se pouze malým zájmovým územím. Výpočet
příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek je nutné rozšířit i na oblast okolních obcí, jejichž katastry
budou kriticky zatíženy imisními limity (obzvláště benzo(a)pyrenem).
Dokumentace neobsahuje informace o výduších a výši emisí ze stacionárních zdrojů ostatních kumulativně
hodnocených záměrů v zájmovém území dle Metodického pokynu MŽP. Emisní faktor NO2 pro vytápění záměru
není uveden.
Informace o nutném nárustu autobusové dopravy si ve vztahu nulové a aktivní varianty odporují. Nárůst počtu
autobusů způsobený záměrem není v zahrnutých dopravních intenzitách uvažován. Zohledněné intenzity
dopravy je třeba popsat dle požadavků Metodického pokynu MŽP.
Výpočet příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek byl proveden také ve zvolených dvou výpočtových
bodech mimo síť reprezentujících nejbližší obytné objekty. Dále je třeba přidat výpočtové body pro budoucí
plánované obytné zástavby v Kozomíně a Postřižíně a specifické výpočtové body ve smyslu Metodického
pokynu MŽP.
Rozptylová studie nebyla provedena pro výstavbu.
V rozptylové studii byl prokázán nezanedbatelný imisní příspěvek z provozu záměru v zájmovém území, kde
jsou imisní koncentrace benzo(a)pyrenu a PM2,5 v současnosti na hranici imisního limitu nebo jej překračují, a
to místy i velmi významně. V území, kde je již dnes nevyhovující imisní situace, nelze žádný nový imisní
příspěvek způsobený záměrem považovat za nevýznamný. Kumulativní hodnocení nadto prokázalo, že je do
budoucna vysoká pravděpodobnost dalšího zhoršování imisní situace prostřednictvím nárůstu intenzity
dopravy a realizace dalších plánovaných záměrů, zatímco úvahy o snižování imisní zátěže prostřednictvím
modernizace vytápění domácností zůstávají v úrovni spekulací (nebyly nikterak konkrétně prokázány, a navíc
nejsou povinné ani závazné).
Podatel v podrobnostech odkazuje na Vyjádření k rozptylové studii pro záměr: „CTPark Prague North D8.3, D8.4,
D8.5, D8.6“, zpracované RNDr. Alicí Dvorskou, Ph. D. dne 21. 5. 2020, které tvoří nedílnou přílohu tohoto podání.
5. Rozpor se strategickým územním plánem celého kraje
Celková plocha záměru je cca 281 051 m2. Plocha zeleně je cca 69 241 m2, což se rovná 24,6 %. Ovšem do plochy
zeleně je zahrnuto i sedm retenčních nádrží o rozloze cca 19 tis. m 2. Skutečná plocha zeleně v areálu bude tedy
méně než 18 %. Tento poměr je tedy zcela v rozporu se strategickým územním plánem celého kraje a to článkem
191i Zásad územního rozvoje Středočeského kraje „i) 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.“
6. Vliv záměru na ZPF
V lokalitě již kvůli předchozí developerské výstavbě došlo k záboru půdy cca 82 ha z toho na 34 ha k záboru
zemědělské půdy s třídou ochrany II. Což je jeden z nejkvalitnějších typů půdy.
Tento záměr předpokládá zábor cca 28 ha zemědělské půdy z toho 9,2 ha záboru zemědělské půdy s třídou
ochrany II. Podatel trvá na připomínce uplatněné již v rámci svého vyjádření k oznámení záměru, a sice že realizací
záměru v předložené podobě by došlo ke znehodnocení velkého množství kvalitní zemědělské půdy,
s nadprůměrnou produkční schopností. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu, je nutno především odnímat zemědělskou půdu méně kvalitní, co nejméně
narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských
účelových komunikací, odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu apod. Výše uvedené
principy plošné ochrany zemědělského půdního fondu nejsou v nyní zveřejněné dokumentaci nijak reflektovány,
proto má podatel za to, že záměr v předloženém rozsahu výše uvedené podmínky pro odnětí ze zemědělského
půdního fondu nesplňuje.
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V loňském a opakovaně v letošním roce vydalo Ministerstvo životního prostředí pro sousední záměr STC2101
stejného investora nesouhlasné stanovisko s odnětím zemědělské půdy, s odůvodněním: „Na odnětí zemědělské
půdy není právní nárok….. Při posuzování každého záměru stojí na jedné straně veřejný zájem na zachování
zemědělské půdy, která je pod ochranou ZPfZ, na druhé straně je pak v různé intenzitě protichůdný veřejný či
soukromý zájem na realizaci záměru. …. Vybudování a provoz logistického areálu je tak primárně soukromým
zájmem, bez doloženého významného pozitivního dopadu na veřejné zájmy, jedná se ryze o rozvoj
podnikatelské aktivity žadatele. …. Tím však není spolehlivě deklarována a prokázána jakákoli objektivní
potřeba vymezovat a budovat další logistická centra v řešeném regionu resp. koridoru přináležejícím k dálnici
D8.“ Nyní projednávaný záměr požaduje srovnatelný rozsah záboru zemědělské půdy s třídou ochrany II, jako
záměr STC2101. To považuje podatel za nepřípustný zásah do krajiny s nadměrnou a nenávratnou ztrátou půdy.
7. Zásobování pitnou a požární vodou
Veřejný vodovod provozovaný společností Středočeské vodárny, a. s. je napájený z jímacího území Mělnická
Vrutice, Řepínský důl a Zahájí (vodovod KSKM). Předpokládaný odběr vody za rok 2017 byl ve výši 93 %
povoleného množství. Již před třemi lety tak byla téměř vyčerpána kapacita tohoto vodního zdroje určeného pro
zásobování min. 250 tis. obyvatel pitnou vodou. Od roku 2015 dochází navíc v České republice k opakovanému
výskytu sucha, což má negativní vliv na doplňování zásoby podzemní vody. Dokumentace neřeší tento problém
na zdroji pitné vody pro záměr. Postupně jsou vlastníkem (Vodárny Kladno - Mělník, a. s.) a provozovatelem
vodovodu vydávány přísliby rozvojovým záměrům k napojení a přitom ani vlastník či provozovatel vodovodu není
schopen provést sumarizaci již vydaných příslibů pro odběry vody a ty porovnat s kapacitou vodního zdroje. Dle
logiky materiální pravdy a principů udržitelného rozvoje území musí být v rámci tohoto řízení (proces posuzování
EIA) postaveno napevno, zda je vodní zdroj dostatečně kapacitní i pro napojení řešeného záměru.
8. Mikroklima
Střechy hal budou ploché a budou rozčleněny na několik částí (pásů). Na střechách se předpokládá umístění
fotovoltaických panelů, které se budou střídat se světlíky a pásy extenzivní zeleně. Plochy zeleně přímo souvisí se
snížením vlivu záměrů na zvyšování okolní teploty způsobené rozšiřováním zástavby a zpevněných ploch (resp.
tvorbu tepelného ostrovu). Dokumentace nedokládá posouzení účinnosti a vlivu opatření s ohledem na nižší
plochu zeleně a na vliv okolní teploty.
III. Závěr
Podatel závěrem shrnuje, že celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení obsažené od str. 139 dokumentace je zcela spekulativní. Předložená dokumentace obsahuje
mnoho chyb, nejasností a nesrovnalostí, které musí být doplněny a opraveny. Záměr je navržen v rozporu se
Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Adekvátní kompenzační opatření požadovaná ve zjišťovacím
řízení nebyla dokumentací navržena. Nelze se tedy ztotožnit s názorem, že výstavba i provoz záměru nemá
významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Veškeré výše uvedené vady je nezbytné
vypořádat. Dokumentace v předložené podobě navrhuje dílo, které je z vodohospodářského hlediska
proveditelné a provozovatelné pouze při realizaci dvou podmiňujících investic, a to ČOV v sousedním areálu
haly D8.2 zaústěná do Vltavy a obtokové koryto před nátokem Postřižínského potoka do obce Úžice. Dále je
nezbytné doplnit posouzení uvažovaného vodního zdroje s ohledem na vydané přísliby k napojení vzhledem k
jeho stávající kapacitě. V rámci bezpečnosti provozu je nutné zajištění pěších a cyklistických tras z okolních
obcí k záměru. Dokumentaci záměru nelze schválit před realizací podmiňující investice zajišťující zkapacitnění
křižovatky II/608 a III/0081. Do doby realizace podmíněných investic a posouzení skutečné volné kapacity
vodního zdroje, nemůže být řešený záměr kladně posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti podatel navrhuje, aby Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle zákona EIA vydal nesouhlasné závazné stanovisko
EIA. eventuálně vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování dle § 8 odst. 5 zákona EIA.

JUDr. Eva Slavíková

Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková, starostka
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