MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
91625/ENV/10

Vyřizuje:
Ing. Lehejček /l. 2434

PRAHA:
20.10.2010

Věc: Posuzování vlivů záměru „Logistics park D1 Ostředek“ na životní prostředí
- vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplnění
A/ REKAPITULACE PROCESU EIA
Dne 21. 6. 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“)
dokumentaci vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace
EIA“), zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dne 28. 6. 2010 byla
dokumentace EIA rozeslána dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům ke zveřejnění a k vyjádření. Ke dni 13. 9. 2010 převzal zpracovatel
posudku o vlivech výše uvedeného záměru na životní prostředí (dále jen „posudek EIA“)
veškeré potřebné podklady (dokumentaci EIA a veškerá obdržená vyjádření k ní).
K předložené dokumentaci EIA obdrželo MŽP množství vyjádření, podnětů
a připomínek, které obsahují oprávněné žádosti na informace, které je nezbytné
do dokumentace EIA doplnit. Dne 20. 10. 2010 obdrželo MŽP dopis od zpracovatele
posudku EIA s tím, že v předložené dokumentaci EIA byly identifikovány
problematické oblasti, na něž není dostatečným způsobem reagováno a které nelze
vypořádat pouze doplněním oznamovatelem v rámci zpracování posudku EIA,
a doporučuje proto dokumentaci EIA vrátit k doplnění. Ve vazbě na znění § 9 odst. 5
zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že zpracovatel posudku EIA nesmí posuzovanou
dokumentaci EIA přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci EIA
doplnit tak, aby zpracovatel posudku EIA měl k dispozici veškeré údaje, na základě
kterých vyhodnotí velikost a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí a aby
mohl následně navrhnout MŽP stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí.
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B/ POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE EIA
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování
vlivů na životní prostředí a na základě doporučení zpracovatele posudku EIA, MŽP
jako příslušný úřad vrací dle § 9 odst. 5 zákona dokumentaci EIA k doplnění.
Dokumentaci EIA je třeba doplnit na základě veškerých relevantních připomínek
a požadavků obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci EIA k tomuto záměru.
Vzhledem k environmentálním charakteristikám zájmového území, do kterého
je záměr situován a s ohledem na charakter záměru je třeba dokumentaci EIA doplnit
o následující aspekty:
1.

Doplnit dokumentaci o výkres se zákresem hranic areálu do pozemkové mapy
ve vhodném měřítku tak, aby byly jednoznačně zřejmé hranice areálu, hranice
dotčených pozemků a čitelně vyznačena parcelní čísla dotčených pozemků.

2.

Doplnit návrh řešení nakládání s odpadními (dešťovými a splaškovými) vodami, který
bude obsahovat zejména návrh zasakování alespoň části vypouštěných vod (např.
pomocí extenzivní zeleně na střechách hal, zálivkou zeleně v areálu během vegetačního
období nebo pomocí vsakovacích příkopů či vsakovací jímky).

3.

V rámci navrženého aktualizovaného řešení nakládání s dešťovými a splaškovými
vodami doplnit vyhodnocení ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod. Dále
doplnit výslednou kvalitu vypouštěných odpadních vod a provést porovnání s imisními
standardy dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění
pozdějších předpisů.

4.

Aktualizovat a doložit hydrotechnické posouzení s uvedením dopadu na hydraulické
poměry v recipientu a s posouzením kapacity retenčních schopností aktualizovaného
řešení nakládání s vodami. Při zpracování hydrotechnického posouzení zohlednit
i odtok ze sousedících plánovaných areálů.

5.

Aktualizovat a doložit projekt sadových úprav, který bude doplněn o výsadby účinných
vegetačních clon u plánovaných hal, navýšení výsadby stromů, keřů a popínavé zeleně.
Dále doložit vyjádření zpracovatele hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz,
zda navržené úpravy projektu sadových úprav jsou v souladu s opatřeními
k minimalizaci vlivu stavby na krajinný ráz navrženými v posouzení vlivu stavby
na krajinný ráz z prosince 2009.

6.

Doložit řez areálem (východ – západ), ze kterého bude patrné usazení areálu do profilu
kopce s vyznačením původního a nového terénu.

7.

Dále doložit vizualizaci areálu se zapracováním navrhované zeleně a zakreslením budov
do panoramatických pohledů ze vzdálených míst např. ze silnic Kozmice – Teplýšovice,
Čakov – Ostředek, Kaliště – Lensedly, Ondřejov – Chocerady.
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8.

Přepracovat rozptylovou studii ve smyslu požadavků vyplývajících z vyjádření MŽP,
odboru ochrany ovzduší, č.j.: 3089/780/10 ze dne 9. 7. 2010. Především zohlednit
následující:
- uvést aktuálně platné imisní limity pro hodnocené škodlivé látky,
- uvést, jak byla získána data o stávající imisní situaci za rok 2010,
- uvést krátkodobé koncentrace znečišťujících látek (především PM10 a NO2),
- zhodnotit změny imisní zátěže pro fázi výstavby,
- popsat a vysvětlit použitý výpočet emisních faktorů pro časové horizonty 2015
a 2020,
- při výpočtech zohlednit prašnost,
- vysvětlit, jaká byla zdrojová data vstupující do imisního modelování (intenzity
dopravy, emisní faktory, aj.),
- aktualizovat závěry rozptylové studie.

9.

Aktualizované výsledky rozptylové studie předložit zpracovateli studie hodnocení vlivů
na veřejné zdraví k vyjádření a aktualizovat závěry této studie.

10.

Doplnit dokumentaci o posouzení možné kumulace vlivů posuzovaného záměru
ve vazbě na záměr „Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění“, k němuž bylo
dne 19. 3. 2010 vydáno pod č.j.: 10217/ENV/10 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.

C/ ZÁVĚR
Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad dle § 9 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, doplnění dokumentace EIA. Doplnění dokumentace EIA musí zohlednit
a vypořádat veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních
k dokumentaci EIA (viz příloha) a zejména se musí zaměřit na výše zmíněné aspekty, tak aby
byl dotčeným subjektům a veřejnosti poskytnut dostatečný podklad pro připomínkování
v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
Doplnění dokumentace EIA je nutné předložit
v 8 vyhotoveních a dále 1 x v elektronické podobě.

na MŽP

v tištěné podobě

Doplnění dokumentace EIA bude po jeho předložení na MŽP předáno
zpracovateli posudku EIA, který mimo jiné i na jeho základě zpracuje ve smyslu § 9
odst. 2 zákona posudek EIA. Doplnění dokumentace EIA bude ve smyslu § 8 odst. 6
zákona zasláno ke zveřejnění a vyjádření dotčeným subjektům až současně s posudkem
EIA. Doplnění bude navazovat na již rozeslanou dokumentaci EIA, proto je třeba si
ponechat paré stávající dokumentace EIA.
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Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace EIA k doplnění na úředních
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním
tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů
a zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky
o zaslání písemné, elektronické datové nebo e-mailové (radmil.lehejcek@mzp.cz) zprávy
s vyrozuměním o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace EIA k doplnění
na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Kopie obdržených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního
prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem
záměru MZP307, v sekci Dokumentace, řádku Oznámení o vrácení dokumentace.

Ing. Jaroslava HONOVÁ v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Přílohy: - pouze v elektronické podobě v Informačním systému EIA (viz výše)
Seznam všech obdržených vyjádření k dokumentaci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Středočeský kraj, Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana ze dne 17. 8. 2010,
KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 16. 8. 2010,
Městský úřad Benešov ze dne 4. 8. 2010,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 3. 8. 2010,
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha ze dne 2. 8. 2010,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 11. 8. 2010,
MŽP, odbor ochrany ovzduší ze dne 9. 7. 2010,
MŽP, odbor ochrany vod ze dne 21. 7. 2010,
Český svaz ochránců přírody Sázava ze dne 24. 7. 2010.
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Rozdělovník pod č.j.: 91625/ENV/10/ENV/06
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Ostředek
starosta, Ostředek 60, 257 24 Ostředek
Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o vrácení dokumentace rovněž v místní části Bělčice.

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
ředitel úřadu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Městský úřad Benešov (obec s rozšířenou působností)
Masarykovo náměstí 100, 256 27 Benešov
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6
Oznamovatel:
Hlaváček & partner, s.r.o., Ing. arch. Martin Hlaváček
Vokovická 685, 160 00 Praha 6
Zpracovatel oznámení a dokumentace:
RICHEKO s.r.o., Ing. Richard Kuk
Hrabákova 1969, 148 00 Praha 4
Zpracovatel posudku:
Vážený pan, Ing. Pavel Varga
Českodubská 121, 463 52 Osečná
Odbory MŽP: (odesláno IS pod č.j.: 91632/ENV/10)
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor péče o krajinu
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
odbor výkonu státní správy I
Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 21, Praha 5
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany
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