MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 7. 4. 2011
Č.j.: 26319/ENV/11

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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 zákona č. 124/2008 Sb. (dále
jen „zákon“) a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“)
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Logistics

park D1 Ostředek“

konaného dne 28. 3. 2011 v Kulturním domě Karlov ve městě Benešov
Na Karlově 2064, 256 01 Benešov u Prahy, 15:00 hod.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
•

Oznámení vlivů záměru bylo předloženo Krajskému úřadu Středočeského kraje dne
20. 7. 2009.

•

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 23. 7. 2009 rozesláním oznámení záměru
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům
ke zveřejnění a vyjádření.

•

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 24. 8. 2009 vydáním závěru zjišťovacího řízení,
s tím, že záměr bude dále posuzován podle zákona.

•

Dne 3. 12. 2009 si MŽP, na žádost oznamovatele, vyhradilo tento záměr k zajištění
dalšího průběhu posouzení.

•

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) byla MŽP
předložena dne 21. 6. 2010.

•

MŽP dne 28. 6. 2010 rozeslalo dokumentaci dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

•

MŽP zadalo zpracování oponentního posudku o vlivech záměru na životní prostředí
(dále jen „posudek“) dne 31. 8. 2010.

•

Na základě doporučení zpracovatele posudku byla dne 20. 10. 2010 dokumentace
vrácena zpět oznamovateli k doplnění.

•

Dne 19. 11. 2010 byl doplněk dokumentace předložen na MŽP.

•

Zpracovaný posudek MŽP obdrželo dne 7. 2. 2011.

•

Posudek společně s doplňkem dokumentace byl dne 9. 2. 2011 rozeslán dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření. Informace o posudku byla zveřejněna dne 22. 2. 2011.

•

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo dne 10. 3. 2011 pozvánku na veřejné
projednání dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním
úřadům ke zveřejnění.

•

Veřejné projednání k předmětnému záměru se konalo dne 28. 3. 2011.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona
se uskutečnilo dne 28. 3. 2011 v Kulturním domě Karlov ve městě Benešov, Na Karlově
2064, 256 01 Benešov u Prahy, 15:00 hod.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Radmil
Lehejček, pracovník oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence. Na jednání byla za MŽP přítomna Ing. Kateřina Špačková,
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, doplněk dokumentace, posudek,
vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a vyjádření
veřejnosti, občanských sdružení a iniciativ k posouzení vlivů záměru „Logistics park D1
Ostředek“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, akciová společnost Hlaváček & partner Ing. arch. Martin Hlaváček
Ing. Drahomír Stroupek
Ing. Evžen Bašta
Ing. Jiří Maděrka
zpracovatele dokumentace

Ing. Richard Kuk
Ing. Lenka Přívozníková

zpracovatele posudku

Ing. Pavel Varga

dotčené samosprávné celky:
Středočeský kraj
Obec Ostředek

nezúčastnil se
Ing. Jiří Škvor, starosta

dotčené úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
nezúčastnil se
Městský úřad Benešov
nezúčastnil se
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Mgr. Hana Jupová
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
nezúčastnil se
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ing. Vladimír Mikeš
Veřejného projednání se zúčastnili zástupci veřejnosti, celkem se veřejného projednání
zúčastnilo cca 15 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Lehejček (MŽP). V úvodu seznámil přítomné
s programem veřejného projednání, krátce zrekapituloval proces posuzování vlivů tohoto
záměru na životní prostředí a představil zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Ing. arch. Martin Hlaváček, jako zástupce oznamovatele, seznámil přítomné s důvody
plánované realizace záměru.
Zástupci zpracovatele dokumentace a tým řešitelů pod vedením Ing. Kuka seznámili
přítomné se způsobem zpracování dokumentace, s tím, jak zpracovatelé v dokumentaci
reagovali na jednotlivé připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení k záměru z hlediska
jednotlivých složek životního prostředí a dále popsali obsah dokumentace včetně jejích příloh.
Zpracovatel posudku, Ing. Varga, zhodnotil dokumentaci z hlediska požadavků zákona,
z hlediska jejího celkového rozsahu, úplnosti a kvality. Seznámil přítomné s obsahem
posudku a se způsobem vypořádání vyjádření doručených k dokumentaci, a závěrem
doporučil příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí s podmínkami pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.
Poté Ing. Lehejček požádal o vyjádření přítomné zástupce dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Při konání veřejného projednání uplatnili
připomínky zástupci obce Ostředek a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze.
Starosta obce Ostředek uvedl, že se záměrem souhlasí a nemá žádných připomínek.
Zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, uvedla,
že s realizací záměru souhlasí a nemá dalších připomínek.
V další části veřejného projednání zahájil Ing. Lehejček diskusi a vyzval přítomné
zástupce veřejnosti, aby uplatnili své připomínky z hlediska vlivů záměru na životní prostředí.
Zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zrekapituloval obsah vyjádření
k posudku tohoto záměru s tím, že se záměrem nesouhlasí, a to především z důvodu vlivu
záměru na krajinný ráz. Zpracovatel posudku, Ing. Varga a zástupce oznamovatele,
Ing. arch. Hlaváček okomentovali vliv záměru na krajinný ráz a Ing. Varga pohovořil o tom
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jak je tato problematika vypořádána v posudku včetně podmínek uvedených v návrhu
stanoviska MŽP.
Na závěr veřejného projednání bylo uvedeno Ing. Lehejčkem, že vlivy záměru
na životní prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek
s tím, že zápis z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům a že na základě oznámení, dokumentace, doplňku
dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných bude vydáno
stanovisko Ministerstva životní prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 28. 3. 2011 v cca 16:00 hodin.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo
zvukový záznam.
Vlivy záměru „Logistics park D1 Ostředek“ byly projednány ze všech podstatných
hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení
pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru „Logistics park D1
Ostředek“ podle zákona a vyhlášky.
Zapsal:

Ing. Radmil Lehejček
pracovník odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
pověřený řízením veřejného projednání

Schválila: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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