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Vážená paní vedoucí,

zasíláme Vám vyjádrení územního samosprávného celku ve smyslu zákona C. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivuna životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu, v platném
znení, zámeru "Betonárna Treboradice".

Hlavní mesto Praha má k predloženému oznámení pripomínky z hlediska urbanistické
koncepce a funkcních systému, hospodarení s odpady a mestské zelene, zámer výstavby
betonárny je v rozporu s platným územním plánem a nelze jej akceptovat."

S predloženým zámerem nesouhlasíme, nebot predmetný zámer je v rozporu s platným
územním plánem i s konceptem nového územního plánu, ve kterém se na základe plánu
odpadového hospodárství a dalších pripomínek dotcených orgánu státní správy s plochou
pro nakládání dále nepocítá. Vznesené pripomínky a upozornení požadujeme zaradit do
záveru zjíštovacího rízení.

S pozdravem

/

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor oCMany prostredí
Vážená paní
Ing. Jana Cibulková
Vedoucí oddelení posuzování vlivu nazlvotní prostredí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1

tel. 236002811,236002847

e-mail josef.nosek@cityofprague.cz, www.praha-mesto.cz



Oznámení zámeru podle prílohy C. 3 k zákonu C. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých

..souvisejících zákonu, ve znení zákonu C. 93/2004 Sb., C. 163/2006 Sb.,
C. 186/2006 Sb., C. 216/2007 Sb., C. 124/2008 Sb., C. 436/2009 Sb., C.
223/2009 Sb. a zákona C.227/2009 Sb. "Betonárna Treboradice"

Charakteristika zámeru

Predložený zámer je zarazen dle zákona císlo 100/2001 Sb., do kategorie II, prílohy
c. 1 zákona, bodu 6.2 - Výroba stavebních hmot a výrobku neuvedených v kategorii I ani v
predchozím bode s kapacitou nad 25 000 t/rok; zarízení na výrobu azbestu a výrobku
obsahujících azbest (zámery neuvedené v kategorii I). Zámer byl zarazen do kategorie II,
zámery vyžadující zjištovací rízení. Oznámení je zpracováno podle prílohy c. 3 zákona o
posuzování vlivu na životní prostredí.

Predmetem posuzovaného zámeru je výstavba nové betonárny pri jihozápadním okraji
areálu stávající teplárny Treboradice. Zájmové území se nachází v katastrálním území
Treboradice, mestská cást Praha 9 - Cakovice..

Nová betonárna bude sloužit k výrobe transportbetonu s predpokládanou kapacitou
maximálne 15 000 m3cerstvého betonu za mesíc. Betonárna je navržena jako horizontální, s
válcovým zásobníkem kameniva - typ Stetter H2G. V areálu betonárnybudou umísteny
skládky pro kamenivo, recyklacní zarízení pro zpracování zbytkového betonu a také provozní
budova se zázemím pro zamestnance a obsluhu areálu. Predpokládá se automaticky
pocítacem rízený celorocní provoz, v zimním období s menší intenzitou výroby (cca 1/2
bežné produkce). Výstavba nebude etapizována. Soucástí navrhované stavby je celkem 24
parkovacích stání pro osobní automobily' zamestnancu v samostatne oploceném areálu pri
výclíodní cásti betonárny.

Veškeré pripomínky jsou rozvedeny dále.

Vviádrení hl. m. Prahy k oznámení zámeru dle zákona C. 100/2001 Sb.,
..Betonárna Treboradice"

Z hlediskaurbanistickékoncepce a funkcníchsystému je predmetnýzámerdle platného
ÚPn situován do funkcních ploch VN - nerušící výroby a služeb, TVO - odpadové
hospodárství a ZMK - zelen mestská a krajinná. Zámer není v souladu s platným územním
plánem. Betonárnu nelze charakterizovat jako nerušící výrobu a služby.

..
Pro informaci upozornujeme, že predmetný zámer není v souladu s konceptem nového
územního plánu, zámer by zasahoval do funkcních ploch SM, TI a ZN. V základní variante
konceptu územního plánu je plocha pro nakládání s odpady TI, ve speciálním výkresu TIN,
ve variante je to plocha ZN, která bude na základe pripomínek dotcených orgánu státní
správy dále sledována. V návrhu ÚPn bude uvedena plocha TI pouze pro Sberný dvur
Treboradice.
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Dále upozornujeme, že kód TI není zarízení pro prenos informací, jak je mylne uvedeno v
oznámení, ale jedná se o plochu Technické Infrastruktury.,

Z akustického hlediska upozornujeme, že merení hluku provádená v životním prostredí
musí provádet k tomu oprávnená osoba dle zákona C.258/2000 Sb. v platném znení.

Z hlediska ochrany ovzduší je v predložené rozptylové studii konstatováno, že v daném
území v soucasnosti nedochází k prekracování limitu pro kvalitu ovzduší.

Príspevky emisí škodlivin pri výstavbe betonárny a príspevky emisí z provozu betonárny byly
v rozptylové studii stanoveny metodikou SYMOS 97, verze 2003. Studie konstatuje, že ani
po pripoctení príspevku emisí k celkové imisní situace nebude v budoucnosti docházet
k prekracování limitu pro kvalitu ovzduší.

V rozptylové studii není uvedeno, jaký vliv na kvalitu ovzduší bude mít provoz na nedalekém
navrhovaném silnicním okruhu. Je treba vliv emisí z budoucího provozu silnicního okruhu
zahrnut do odhadu celkové imisní situace.

Z hlediska mestské zelene je dle ÚPn zámer umísten do funkcní plochy TVO, ZMK a VN-O.
Predmetný zámer není v souladu s platným územním plánem. Do monofunkcní plochy ZMK
nelze umistovat stavby, které jsou v rozporu s Regulativy ÚPn. V ploše VN-D je kódem míry
využití území uplatnen požadavek na rozsah zelene. Ten musí být doložen výpoctem,
prokazujícím splnení požadovaného rozsahu zelene. Z hlediska mestské zelene
s predloženým zámerem nesouhlasíme.

. '"

Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu jsou pozemky dotcené výstavbou
v katastru nemovitostí zarazeny jako orná puda. Zámer tedy vyžaduje vynetí ze ZPF.
Záborem bude dotceno 0,98 ha zemedelské pudy, BPEJ 2.01.00 - I. trída ochrany. Území je
doposud zemedelsky využíváno. Jedná se o významný negativní vliv, vzhledem
k neobnovitelnosti prírodního zdroje a nejvyšší tríde ochrany ZPF.

Území bylo v rámci pripomínkového rízení k ÚPn opatreno predbežným souhlasem MŽP CR
s odnetím ze ZPF podle § 5, odst. 2 zákona C.334/1992 Sb. o ochrane ZPF.

Z geologického hlediska je treba v dalších stupni projektové prípravy zámeru realizovat
podrobný inženýrsko-geologický a radonový pruzkum.

..

Z hlediska hospodarení s odpady je zámer výstavby betonárny mimo jiné situován do
plochy TVO, která je dle platného ÚPn urcena pro nakládání s odpady. V tomto pohledu je
zámer v rozporu s platným územním plánem. Výstavba recyklacní linky nevyužitého betonu
není hlavní náplní provozu, jedná se o doplnkové zarízení.
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Upozornujeme, že dle plánu odpadového hospodárství byl zámer zde vybudovat zarízení na
recyklaci stavebního odpadu.

.. Z hlediska hospodarení s odpady nelze s predloženým zámerem souhlasit.

Z dopravního hlediska k predloženému oznámení uvádíme:

Dovoz materiálu i distribuce vyrobených betonových smesí je orientován na nákladní
automobilovou dopravu. S ohledem na tuto skutecnost považujeme z hlediska dopravy
navrženou lokalizaci betonárny v soucasné dobe za nevhodnou z duvodu relativne velké
vzdálenosti betonárny od nadrazených komunikací celomestského významu.

Stávající komunikacní systém ve spádovém území není žádoucí dále pritežovat vyvolaným
rozsahem težké nákladní automobilové dopravy.

Doložené kartogramy výhledového zatížení komunikacní síte zahrnují logicky též
severovýchodní segment Pražského okruhu (Silnicní okruh kolem Prahy - stavbu c. 520),
tato cást Pražského okruhu však ješte dlouho nebude zrealizována. Dopady vyvolané
dopravy do území je proto treba posuzovat prioritne z pohledu soucasné situace.

Z hlediska zásobování vodou se ztotožnujeme s informací uvedenou v oznámení zámeru,
že není možné zásobovat vodou betonárnu Treboradice z prumyslového vodovodního radu,
protože tzv. "severní vetev" tohoto vodovodu je zrušena, v úseku od vodojemu Prosek
vcetne vodojemu Strížkov. Z výše uvedeného je treba navrhnout zásobování zámeru vodou
z jiného zdroje.

z hlediska odkanalizování konstatujeme, že zpusob likvidace vody z kalových jímek je
v oznámení nesrozumitelný. Upozornujeme, že s ohledem na obtížné vsakovací podmínky
v míste stavby není vhodné volit vsakovací podmok, ale navrhnout retencní nádrž, jejíž
obsah se bude dle potreby precerpávat do verejné kanalizace ci recipientu (za predpokladu
souhlasu správcu).

Z hlediska zásobování teplem není dodrženo pri návrhu umístení areálu betonárky
2,5 metrové ochranné pásmo tepelného rozvodu dle zákona C.458/2000 Sb. Návrh oplocení
a sadových úprav na východní strane betonárky se nachází v ochranném pásmu hlavního
tepelného napájece EME - Praha dimenze 2 x DN 1200, z tohoto duvodu je nutno umístení
stavby projednat s provozovatelem Pražskou teplárenskou a.s. K navrhovanému zpusobu
zásobování teplem z Pražské teplárenské soustavy CZT ve výtopne Treboradice nemáme
z hlediska životního prostredí pripomínek.

..

Z hlediska zásobování zemním plynem zasahuje areál betonárky na západní strane areálu
do bezpecnostního pásma nadrazeného VTL plynovodu DN 500 a dotýká se i jeho
ochranného pásma. Stavbu je proto nutné projednat s provozovatelem plynovodu Pražskou
plynárenskou Distribucí, a. s. ve smyslu § 68 a § 69 zákona C. 458/2000 Sb. v platném
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znení. Upozornujeme, že nesmí dojít ke zhoršení prístupnosti plynovodu ani k ohrožení jeho
bezpecností jak v dobe budování betonárky, tak v prubehu jejího provozu.

#

Z ostatních hledisek bez pripomínek.

. "

...
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HYGIENICIASTANICEHLAVNIHOMlsTAPRAHY
RVtírSká12,pošt schr.203,110 01 Praha1

Tel.: 296 336 755 Fax:224 212335
E-mail:podatelna@hygpraha.czWWW.HYGPRAHA.CZ

Pobocka Praha-sever, Mešická 646, 190 21 Praha 9
tel: 286883001-4, E-mail:sckrctariat-sever@hV2IJraha.cz

MAGISTRÁT hlavního mesta PRA.l-IY
Hlavnípodatelna- Jungmannova35/29

PI D uvedenýna samolepícímštítku pod cároV'imkódem

DOŠLOdne: - 3 -05-2011

Magistrát hlavního mesta Prahy
Odbor životního prostredí
Jungmannova 35/29
11121 Praha 1

Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu

Pocetpríloh

7T1J

Váš dopis znack~MP-028281O/2011100PNI/EIA/771-1/Nov

Praze dne 28.4.2011

Vec: "Betonárna Treboradice" -
vyjádreník oznámenío hodnocenívliv!Izámeruna životníprostredí.

Hygienická stanice hl. m.Prahy obdržela dne 18.4.2011 žádost OOP Magistrátu hl. m.
Prahy o vyjádrení k zámeru "Betonárna Treboradice" posuzovaného dle zákona c.
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících
zákonu, v platném znení.

Oznamovatelem zámeru je obchodní firma TBG Metrostav S.r.o.,ICO 63992990 se sídlem
Rohanskénábreží68, Praha8 - Karlín, d,okumentacizpracoval v breznu 2011 Ing. Jan Král
a BC. Jana Zubinová, K+K enviromentální pruzkum S.r.o.,Vyšehradská 320/49, Praha 2.

Zámerem je výstavba nové betonárny pri jihozápadním okraji areálu stávající teplárny
Treboradice, na parcelách c. 419/9, 12, 13, 14, 439/4, 131, 142, 144, 528/4, 5 v k.ú.
Treboradice, Praha 9. Predpokládá se celorocní provoz v denní dobe v dvousmenném
provozu, v areálu budou umísteny skládky kameniva, recyklacní zarízení pro zpracování
zbytkového betonu a provozní budova.
Je konstatováno, že stavba betonárny není v souladu s platným územnímplánem.

Zámer byl Hygienickou stanicí hl. m. Prahy posuzován z hledisek, které jsou chráneny
orgánem ochrany verejného zdraví dle zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví a
o zmene nekterých souvisejících zákonu.

Pri vydání tohoto vyjádrení vycházel orgán ochrany verejného zdraví z legislativne
stanovenýchlimitu s prihlédnutímk hodnocenía rízení rizik tak, jak ukládá § 77 zákonac.
2581200Sb.JakopodkladsloužilaAkustickástudie,kteroupro dokumentaciEIAvypracovala
Ing. Jana Barillová, a která byla samostatnou prílohou predložené dokumentace. výpocty
hluku z dopravy vc. dopravy vyvolaní a hluku ze stacionárních zdroju byly provedeny ve
sledovanýe--bbodech v chráneném venkovním prostoru stávající bytové zástavby a v bodech
umístených na hranici výhledové zástavby dle územního plánu SÚ hl. m. Prahy. výpocty
byly provedeny pro stávající hlukovou situaci v lokalite, pro provoz zámeru, pro výhled
v dané lokalite bez zámeru v roce 2020 (tzv. výhledová nulová varianta) a pro výhled v roce
2020 vcetne provozu zámeru (tzv. výhledová aktivní varianta).
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Výpoctem zjištené hodnoty LAeq,Tpro vlastní provoz zámeru v denní dobe jsou pod
.. hygienickým limitem LAeq,8= 50 dBpro den.

Pri hodnocení automobilového provozu je v predložené dokumentaci pocítáno s realizací
silnicního obchvatu kolem Prahy a jeho zprovoznením v úseku Brezineves - Satalice.

K tomuHS hl. m. Prahy konstatuje, že uvedenýúseknebylješte posuzován ani v územním
ci stavebnímrízení aje otázkoujeho dokoncenív dobezprovoznení betonárny.
Doprava na verejných komunikacích vyvolá zmeny pouze O- 0,4 dB.

Na základe predložených záveru považuje orgán ochrany verejného zdraví dokumentaci
doloženou dostatecne a nemá k ní pripomínky.

/
~~/

MUDr. Vladimíra tárubová
vedoucí oddelení hygie'nykomunální

pobocky Praha - sever

Hygienická stanice hl. m. Prahy
pobockaPraha-SEVER

Mešická646, 19021 Praha9
tel. 286883 001

..
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Oblastní inspektorát Praha

Oddelení integrace
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneé
tel.: 233066105, fax: 233066103
e-mail: odi@ph.cizp.cz. www.cizp.cz
C: 4169 32 05

Magistrát hl. m Prahy
Odbor ochrany prostredí

Jilllgmannova35/29
111 21 Praha 1

L .-J

V~dne:
-MHMP-0282810/2011/00PNI/E/A/771-1/Nov,

e 11.4.2011

.íslo jednací: Vyrizuje/linka/os.c. Místo a datum
'ŽP/41//PP/1105880.001/11IPPA Ing. M/adonický/6107/10327 Praha, 2.5.2011

Vec: Zahájení zjištovacího rízení zámeru .Betonárna Treboradice", podle zákona C. 100/2001 Sb.
Oznamovatelem je spolecnost TBG METROSTAV s.r.o., IC: 63992990. Zámer spadá pod bod
6.2 Výroba stavebních hmot a výrobku neuvedených v kategorii I ani v predchozím bode
s kapacitou nad 25 000 Urok; zarízení na výrobu azbestu a výrobku obsahujících azbest
(zámery neuvedené v kategorii 1).

Dopisem uvedené znacky byl požádán oblastní inspektorát Praha CIŽP o vyjádrení k oznámení.
K nemu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddelení odpadového hospodárství:

K predloženému zámeru z hlediska zákona C. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znení, nemáme
pripomínek.

Vyrizuje: Ing. Kubín

Oddelení ochrany ovzduší:

Z hlediska zákona C. 86/2002 Sb., o
k predloženému oznámení pripomínky.
Vyrizuje: Velen

ochrane ovzduší, ve znení pozdejších predpisu, nemáme

Oddelení ochrany vod:

Z hlediska zákona C. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých zákonu (vodní zákon), nemáme
k predloženému oznámení zámeru pripomínky. -
Vyrizuje: Schierová

Oddelení ochrany prírody

Z hlediska ochrany prírody a krajiny je oznámení zpf:racovanédostatecne pro zhodnocení vlivu zámeru
na životní prostredí. Protože navrhovaná stavba ne;lí v souladu s územním plánem, nelze souhlasit se
záverem hodnocení ve smyslu, že stavba je akceptí6vatelná.
Vyrizuje: Trávnícek

Záver:

CIŽP 01 Praha nemá k predloženému oznámení zámeru prípomínky a nepožaduje další
posuzování zámeru podle zákona c.100/200~ Sb. CIŽP 01 Praha považuje oznámení za
dostatecne zpracované, avšak upozornuje, že !navrhovaná stavba není v souladu s územním
plánem. .. ; ,. '.--....-........

Ing. Mlroslav,::..~~:.:a~
f '"",,,-"""22~_"""'''''''

Mareš" _=~P17"61.-
0""''''';'''.0215,1(''''''''''''

Ing. Miroslav Mareš
vedoucíoddeleníintegrace

CIŽP OI Praha
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HLAVNÍ MESTO PRAHA
MAGISTRÁT HLA VNÍHO MESTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTREDÍ

OOP MHMP
oddelení posuzování vlivu
na životní prostredí
- zde -

Váš dopis zn. SZn.
S-MHMP-0282810/2011/1/00PNI

Vyrizuje/linka Datum
09.05.2011

Vec: Vyjádrení odboru ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy jako dotceného
orgánu státní správy dle § 6 odst. 6 a odst. 7 zákona C. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon
o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném znení (dále jen zákon),
k oznámení pripravovaného zámeru

Betonárna Treboradice

Odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavníhe>mesta Prahy vydává pro úcely rízení dle
zákona ke shora uvedené akci vyjádrení dotcených orgánu:

1. Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu (ZPF): Ing.Nemecková
Zámerem je dotcen zemedelský pudní fond, pozemky náleží do trídy ochrany C. I, viz str. 21.
K oznámení nemáme z hlediska zájmu chránených zákonem C. 334/1992 Sb., o ochrane
zemedelského pudního fondu, v platném znení, pripomínky a nepožadujeme zpracování
dokumentace ve smyslu § 8 zákona.

2. Z hlediska lesu a lesního hospodár~tví: Ing. Nemecková. ~ez pripomínek.

3. Z hlediska nakládání s odpady: Mgr. Wagner
Bez pripomínek.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Šipanová
Predmetem predloženého oznámení zámeru je výstavba nové betonárny pri jihozápadním
okraji areálu teplárny Treboradice. V areálu betonárny budou krome vlastní technologie
umísteny skládky kameniva, recyklacní zarízení pro zpracování zbytkového betonu, ohrev
zámesové vody a kameniva, sklad surovin a dvoupatrová provozní budova.
Betonárna je horizontální, typ Schwing Stetter H2G, se 4 válcovými zásobníky na cement
o celkové kapacite 400 t a dvouhrídelovou míchackou s hodinovým výkonem 120 m3
cerstvého betonu. Predpokládaná výroba betonárny je 15 000 m3 betonu za mesíc
pri dvousmenném provozu v 6 dnech v týdnu. Betonárna bude vybavena zarízením KROLL
pro ohrev zámesové vody a výrobu teplého vzduchu pro ohrev kruhového zásobníku
kameniva v zimním období. Pro ohrev bude využita elektrická energie.
Kamenivo bude priváženo ve vlhkém stavu a má být skladováno v železobetonových kójích,
odkud Q1Jdenakladaci dopravováno do prejímacího zásobníku umísteného pod úrovní
terénu. Následne bude kamenivo dopravováno do podzemní výsypky kameniva.
Predpokládána spotreba kameniva je 30 000 t za mesíc.
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Preprava cementu bude provádena pomocí autocisteren, z nichž je cement pneumaticky
prefukován do príslušného cementového zásobníku. Svislá dopravní potrubí cementu jsou
opatrena rychlouzáverem s pneumatickou klapkou pro zabránení zpetnému proudení
cementu z potrubí pri odpojení hadice autocisterny nebo pri výpadku tlakového vzduchu.
V rámci minimalizace prašnosti jsou cementové zásobníky opatreny tlakovými válcovými
filtry s úcinností 99,9 %. Prašnost vznikající pri doprave cementu a kameniva do jednotlivých
vah je eliminována pomocí airbagu na váze a nad samotnou míchackou. Celá technologie
je opláštena, ke snížení prašnosti je navrženo i pravidelné mytí zpevnených ploch a použití
samosberného zametacího stroje Dulevo 2000.
Recyklacní zarízení s kapacitou 15 m3 za hodinou bude sloužit ke zpracování zbytkových
betonu z automíchacu, cerpadel na beton a samotné betonárny. Recyklacní zarízení
se skládá ze sedimentacních jímek, splachovacího klínu a pracího bubnu s násypkou.
V míste splachovacího klínu budou zachyceny úkapy betonových smesí z prostoru
betonárny. Obsah jímky se pravidelne vybírá nakladacem a zpracovává v recyklacním
zarízen í.
Pri vjezdu do areálu má být umístena provozní budova. Bude ji tvorit 8 kontejneru
seskupených ve dvou patrech. Vytápení bude zajišteno elektrickými prímotopy. Zdrojem
tepla pro ohrev vody má být výmeníková stanice v prízemí objektu, která bude napojena
na stávající horkovod Pražské teplárenské a.s.
Pro rešení dopravy v klidu je navrženo 24 parkovacích stání (PS) pro osobní automobily
(OA). Navržený pocet PS je v souladu s požadavkem vyhlášky c. 26/1999 Sb. HMP.
Dopravne má být areál napojen na komunikaci Za Tratí.
V souvislosti s provozem betonárny je denní objem dopravy odhadován na 94 nákladních
automobilu (NA), 64 osobních automobilu (OA), o 150 automíchacu a 14 autocisteren.
Betonárna je situována do lokality na okraji Prahy, imisne mírne zatížené, charakterizované
dle modelových výpoctu ATEM (aktualizace 2010) prumernými rocními koncentracemi N02
pohybujícími se v rozmezí 14,9 - 16,8 IJg/m3a prumernými rocními koncentracemi PM10
v rozmezí 19,1 - 20,3 IJg/m3.
K posouzení vlivu provozu betonárny na ovzduší byla vypracována rozptylová studie
(RNDr. Marcela Zambojová), ve které byly v síti 4620 referencních bodu a v 5 referencních
bodech mimo sít, zvolených na nejbližší obytné zástavbe (ve 2 - 6 výškách), stanoveny
príspevky k imisním koncentracím NO~, PM10 a benzenu. Do modelových výpoctu byly

. zapracovány emise z technologie výroby betonu (odprášení cementových sil, manipulace se
sypkými materiály, dieselový pohon kolového nakladace) a dále emise z dopravy vareálu
a na verejné komunikaci.
Z výsledku modelových výpoctu vyplývá, že nejvyšší príspevky k imisním koncentracím
hodnocených znecištujících látek mají být dosahovány v areálu betonárny (príspevky k max.
krátkodobým koncentracím N02 lze ocekávat v úrovni 20 IJg/m3, k prumerným rocním
imisním koncentracímN02 v úrovni 0,2 - 0,4 IJg/m3,denní koncentrace PM1Qmají vzrust
o 8 - 10 IJg/m3a prumerné rocní koncentrace PM10až o 1,5 - 2 IJgim3). U nejbližší obytné
zástavby byly stanoveny príspevky nižší (k max. koncentracím N02 okolo 9 IJg/m3,
k prumerným rocním koncentracím N02 do 0,03 IJg/m3, k denním koncentracím PM10
do 5,1 IJg/m3,k prumerným rocním koncentracím PM1Qdo 0,24 IJg/m3).
Záverem rozptylové studie je konstatováno, že v daných místních podmínkách je zámer
prijatelný a vyhovující stávající legislative v ochrane ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší po prostudování rozptylové studie zpochybnuje výši vypoctených
imisních príspevku PM1o, nebot nezahrnuje emise vzniklé resuspenzí prachových cástic
z pojezdových ploch. Pri svém hodnocení však zohlednuje obecne známou skutecnost,
že kvantifikace resuspenze je velmi složitá a získané výsledky mají pro hodnocení malou
vypovídací hodnotu. Vzhledem k tomu, že veškeré navržené plochy jsou zpevnené,
betonové a v rámci provozu zámeru jsou navržena opatrení ke snížení prašnosti
(samosberný zametací stroj Dulevo 2000, zkrápení pojezdových ploch zejména v období
sucha), lze ocekávat výši skutecných imisních príspevku v takovém množství, které
nezpusobí prekrocení imisních limitu pro PM1Q.
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Záverem orgán ochrany ovzduší konstatuje, že na základe predpokládaných imisních
príspevku znecištujících látek se provoz betonárny bude na kvalite ovzduší podílet znacnou
merou. Avšak za predpokladu rádného dodržování technologické kázne a uplatnení všech
navržených postupu pro snížení prašnosti a dále s prihlédnutím k soucasnému imisne málo
zatíženému pozadí by vlivem provozu zámeru nemelo docházet k prekracování platných
imisních limitu u žádné z relevantních znecištujících látek. Provoz zámeru je tak z hlediska
ochrany ovzduší v zájmovém území možný.
Z hlediska námi chránených zájmu nepožadujeme zpracování dokumentace ve smyslu § 8
zákona.

5. Z hlediska ochrany prírody a krajiny: Ing. Nemecková
Zámerem je výstavba nové betonárny pri jihozápadním okraji areálu teplárny Treboradice
na území mestské cásti Praha - Cakovice. Vareálu betonárny budou krome vlastní
technologie umísteny skládky kameniva, recyklacní zarízení pro zpracování zbytkového
betonu, ohrev zámesové vody a kameniva, sklad surovin a dvoupatrová provozní budova.
Betonárna je horizontální, typ Schwing Stetter H2G s válcovitým zásobníkem.
Dle územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy jsou dotceny plochy rvo
(odpadové hospodárství), ZMK (zelen mestská a krajinná), VN-D (nerušící výroby a služeb),
TVE (energetika). Byla vznesena pripomínka ke konceptu územního plánu s žádostí
o zmenu návrhu funkcních ploch. Z duvodu výstavby betonárny je zde požadavek úpravy
na plochy produkce PR a rozšírení plochy prírodní nelesní ZN, viz str. 9 a dokument C. 4
v príloze.
Betonárna je navržena mimo obytnou zástavbu Treboradic, jak je již výše uvedeno,
pri jihozápadním okraji areálu stávající teplárny Treboradice. Dominantou této prumyslové
cásti jsou objekty teplárny a komín vcetne nadzemního vedení teplovodu. Vzhledem k temto
skutecnostem je zde predpoklad, že nav~hovaný objekt betonárny nebude vizuálne
narušovat okolí. Oznámení obsahuje kapitolu o krajine, vcetne vyhodnocení vlivu stavby
na krajinný ráz (str. 76 - 80, 92 - 98, fotografie stávajícího stavu, zákresy zámeru
do fotografií, vizualizace a príloha, Studie C. 4) se záverem, že navrhovaný zásah
do krajinného rázu lze hodnotit jako prijatelný a navrhovanou stavbu lze akceptovat. Orgán
ochrany prírody nemá k cásti oznámení týkající se krajiny a vyhodnocení vlivu stavby
na krajinný ráz pripomínky.
V rámci prípravy stavenište bude nutné provést kácení drevin, dle inventarizace se jedná
o dreviny náletového puvodu, prevážne solitérní kere, viz str. 16 a dendrologický pruzkum
(príloha, Studie C. 3). Soucástí zámeru je náhradní výsadba jako cástecná náhrada
~a pokácené dreviny. Uvnitr areálu budé zasazeno 5 stromu s vetšími korunami, dále bude
založen trávník na všech vhodných plochách vareálu (str. 17). K cásti oznámení týkající se
kácení a náhradní výsadby nemá orgán ochrany prírody pripomínky.
Zvlášte chránené druhy rostlin nebudou zámerem dotceny (str. 80 - 81). Oznámení obsahuje
kapitoly o faune (str.81 - 84), též byla zpracována Doc. Dr. Janem Farkacem, CSc. Studie
C. 5 (príloha oznámení) nazvaná "Odborný posudek - rešerše biologických dat a zhodnocení
vlivu plánované stavby na prírodní hodnoty území". Potencionálne by mohly být dotceny
zvlášte chránené druhy živocichu, a to prskavec menší (Brachinus explodens) , mravenec
(rod Formica), cmelák (rod Bambus) a ropucha obecná (Bufo Bufo). Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica) zalétá pouze za potravou. Vzhledem k charakteru území je zde predpoklad,
že se zde nebudou zvlášte chránené druhy živocichu vyskytovat, presto požadujeme
pred zapocetím prípravných prací ke stavbe, biologický pruzkum opakovat, aby byl zjišten
aktuální stav. Budou-Ii zámerem porušeny základní podmínky ochrany zvlášte chránených
živocichu dle § 50 zákona C. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, v platném znení
(dále jen zákon), je treba požádat o výjimku ve smyslu § 56 zákona.
Z hlediska zájmu chránených zákonem o ochrane prírody a krajiny nemáme k zpracování
oznámení pripomínky a nepožadujeme zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona.

6. Z hlediska myslivosti:
Bez pripomínek.

. .
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7. Z hlediska ochrany vod: Ing. Schinkmanová
Výše uvedený zámer navrhuje výstavbu nové betonárny pri jihozápadním okraji areálu
stávající teplárny Treboradice.
Nová betonárna bude sloužit k výrobe transportbetonu s kapacitou max. 15 000 m3za mesíc
cerstvého betonu. Vareálu betonárny budou umísteny: horizontální betonárna s válcovými
silovými zásobníky na cement a kamenivo vcetne výsypky kameniva s dopravním
elevátorem a ctyri zásobníky na cement. Sklad pro suroviny na výrobu betonové smesi je
navržen v blízkosti betonárny. Dále je navržena provozní budova. Pri odjezdu z areálu je
navrženo recyklacní zarízení složené ze sedimentacních jímek, splachovacího klínu
a pracího bubnu s násypkou.
Likvidace splaškových vod bude provedena tlakovou splaškovou kanalizací. V areálu budou
dve cerpací stanice odpadních vod, jedna na splaškovou vodu se zaústením do cerpací
stanice PVK, a.s. a druhá na prebytecné vody z kalových jímek se zaústením do výtlaku
splaškové kanalizace. Za cerpací jímkou na kalové vody bude vybudován vsakovací
podmok, který bude sloužit jako rezerva pro prípad výpadku cerpací stanice.
Deštové vody budou odvedeny klínem do odkalovacích nádrží a následne budou
recyklovány a zpracovány do procesu betonárny. Deštové vody z parkovacích stání
a z místa pod stácením betonové smesi budou predcišteny na odlucovaci lehkých látek.
Objekt betonárny bude napojen prípojkou DN 100 na prumyslový vodovod DN 300, pitná
voda bude pravdepodobne dovážena.
V dalším stupni projektové dokumentace bude doložen hydrogeologický posudek
na zasakování vod vsakovacím podmokem a bude specifikována kvalita zasakovaných vod.
Dále bude dorešeno zásobování objektu pitno~ vodou.
Povolení stavby vodních del podléhá projednání dle ust. § 15 zákona c. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmene nekterých zákonu (dále jen vodní zákon), ve znení pozdejších zmen
a doplnku, u príslušného vodoprávního úradu. Povolení k nakládání s vodami, tj. zasakování
odpadních vod do vod podzemních podléhá projednání dle ust. § 8 odst. 1 písmoc) vodního
zákona u príslušného vodoprávního úradu.
Vareálu se bude zacházet se závadnými látkami. Uživatel závadných látek má povinnost
podle ust. § 39 zákona c. 254/2001 Sb., o vodách, vypracovat plán opatrení pro prípady
havárie a nechat jej schválit vodoprávním úradem OOP MHMP.
Uživatel závadných látek je dále povinen pri zacházení s nimi ucinit odpovídající opatrení,
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod ci do kanalizace. Dále upozornujeme,
že dle ust. § 39 odst. 9 vodního zákona je zakázáno mytí motorových vozidel a provozních
mechanismu ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod.
Z hlediska námi chránených zájmu nepožadujeme zpracování dokumentace ve smyslu § 8
zákona.

Toto vyjádrení je vydáváno dle § 154 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor oGÍ1ranyprostredí

)Aariánské nám. 2
Praha 1

,~/
Ing. Jana C i b u I k o v á

vedoucí oddelení posuzování
vlivu na životní prostredí
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Rada/2087
Pocet Stran Datum 28.04.2011

PocetplOch

Vec: Zjištovací rízení "Betonárna Treboradice",
parc.c. 419/9,419/12-14,439/4,439/131,439/142,439/144, 528/4-5,
k.ú. Treboradice, Praha 9

Vážení,

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péce (dále jen MHMP OPP), jako orgán státní
památkové péce na území hlavního mesta Prahy vecne a místne príslušný podle zákona
C. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, ve znení pozdejších predpisu (dále zákona),
obdržel Váš dopis cj. S-MHMP-0282810/2011/00PNI/EIAl771-1Nov ze dne
11.04.2011,týkající se zjištovacího rízení zámeru ,,Betonárna Treboradice".

Ve výše uvedené veci Vám J\.1HMJ>OPP sdeluje následující:

Umístení stavby spocívající ve stavbe betonárny soužící k výrobe transportbetonu není
v rozporu se zájmy památkové péce.
Dotcené nemovitosti leží mimo památkove chránena území ve smyslu ustanovení § 14
odst. 2 zákona C.20/1987 Sb., o'Státní památkové péci, ve znení pozdejších predpisu.

Zámer je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již
od doby prípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona c. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péci, ve znení pozdejších predpisu, vuci Archeologickému ústavu.
Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávnené organizaci
provést na dotceném území zachranný archeologický výzkum. Jeho zajištení je nutno
projednat v dostatecném predstihu pred zahájením výkopových prací a stavební cinnosti.

S pozdravem
Hlavní mesto Praha
Magistrát h!.m. Prahy
'~~~~~~ail 35/29

1~'r

Jan KnežÍnek
poverenýrízenímodboru
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o k uložení
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O k vyrízení
O ke zpracování stanoviska
O ke zpracování návrhu odpovedi

o ke zpracování materiálu
O k prepracování
O do programu
O jednání
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Věc: stanovisko Komise RHMP pro cyklistickou dopravu k záměru 
„Betonárna Třeboradice“, který je posuzován v rámci EIA 
 
 
 
Na základě usnesení RHMP č. 0544 ze dne 29.4. 2003 (integrace cyklistické 
dopravy do staveb nových komunikací i oprav a úprav stávajících komunikací) a 
ve shodě se zásadami dalšího rozvoje cyklistiky na území hl. m. Prahy,  
formulovanými v přijaté Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační 
cyklistiky (Usnesení RHMP č. 1776/2010), především v oddílech II. A a III. A a 
v návaznosti na generel páteřních a hlavních cyklotras jako součást územního 
plánu hlavního města (Usnesení RHMP č. 1551/2006), požaduje Komise RHMP 
pro cyklistickou dopravu včlenit tuto integraci do nových staveb resp. oprav a 
úprav, posuzovaných v rámci EIA, a to v dikci novely vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
upravené vyhláškou č. 247/2010 Sb. 
 
Komise RHMP pro cyklistickou dopravu upozorňuje, že je nezbytné ve všech 
stupních přípravy a realizace tohoto záměru zohlednit stávající a navrhované 
prvky cyklistické infrastruktury, tedy cyklotrasy, cyklostezky a integrační 
dopravní opatření a řešit i nezbytná dopravní nebo rekreační napojení záměru 
na tyto prvky.  
Komise žádá, aby veškeré s městskou cyklistikou související části studií a 
projektů byly předem i v průběhu konzultovány s dopravními odborníky komise. 
Stejně tak žádá, aby s ní byla konzultována případná technologicky nezbytná 
dočasná narušení prvků cyklistické infrastruktury, a aby se podílela na návrzích 
opatření, která minimalizují negativní dopady na síť této infrastruktury a další 
integrační dopravní opatření pro cyklistickou dopravu a rekreační cyklistiku 
v Praze a to především s ohledem na bezpečnost cyklistů.  
 

Vaše značka Naše značka Vyřizuje/Telefon Datum 
  Polák/2138 15.4. 2011 

Odbor ochrany prostředí 
 
 
 

  



 

Komise  Rady  hl .  m.  Prahy  pro  cykl i s t ickou dopravu 
Ing .  Pavel  Polák  (odbor  Kance lá ř  p r imátora ) ,  předseda  
pracoviš tě :  Mar iánské  nám.  2 ,  110  00 Praha  1  
t e l .  605 287  269  
e-mai l :  cyklo@ci tyofprague .cz  
web:  www.praha -mesto .cz /cyklo  

V případě obytných a funkčních objektů, komplexů a areálů a stejně tak při 
dopravních investicích (tratě, linky a stanice integrované veřejné dopravy) je 
nutné brát zřetel na potřebu bezpečného uložení jízdních kol obyvatel, 
zaměstnanců, návštěvníků, nakupujících, žáků a studentů a cestujících a 
vybavit tato místa dostatečným počtem bezpečných a technicky vhodných 
cyklistických stojanů nebo jiných úložišť jízdních kol. 
 
Splněním těchto požadavků a doporučení komise podpoří takto uskutečněný 
záměr bezpečnou a pro životní prostředí šetrnou cyklistickou dopravu a 
rekreační cyklistiku a naplní tak základní  záměr EIA, tedy příznivý dopad na 
životní prostředí hlavního města Prahy. 
 
S pozdravem 
 
                                                                       Ing. Pavel Polák 
                                               předseda Komise RHMP pro cyklistickou dopravu 
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Hlavní město Praha 
Magistrát hlavního města Prahy 
odbor ochrany prostředí 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1      V Praze dne 2. května 2011 
_________________________________ 
ev.č. OOP 1113/2011, kód záměru PHA 771 
 
 
Občanské sdružení Zámecký park Čakovice, IČ: 227 31 423, se sídlem Praha 9 – 
Čakovice, Marie Podvalové 924/1, PSČ 196 00, jednající Jiřím Slavíkem, předsedou 
sdružení  
 
ID datové schránky: u4eysdu 
 
 

Vyjádření k oznámení záměru Betonárna Třeboradice, ev.č. 
OOP 1113/2011, kód záměru PHA 771 

 
 
 
Zpracovatel vyjádření předkládá ve lhůtě stanovené v informaci o obdržení oznámení 
k záměru Betonárna Třeboradice, ev.č. 1113/2011, kód záměru PHA 771 (dále jen jako 
„Oznámení“), zveřejněné dne 11. dubna 2011, toto vyjádření: 
 
1. OBECNÉ ZÁVĚRY 
 
Zpracovatel vyjádření má z důvodů rozebraných níže za to, že  

a) záměr má významný vliv na životní prostředí, a to zejména s přihlédnutím k jeho 
velikosti, umístění, kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných realizovaných, připravovaných a 

uvažovaných záměrů, znečišťování životního prostředí a jeho vlivům na veřejné 
zdraví a k jeho umístění;  

b) záměr má být posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon“); a 

c) Oznámení je neúplné, nepřesné, v některých ohledech účelové, neobsahuje údaje 
rozhodné pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí a jako takové věcně 
nesplňuje náležitosti dokumentace ve smyslu Zákona. 

 
2. ZÁKLADNÍ OKRUHY NÁMITEK 
 
Zpracovatel vyjádření shrnuje své námitky k projektu, pokud jde o vlivy na veřejné zdraví a 
životní prostředí ve smyslu ust. § 2 Zákona, do těchto základních okruhů: 
 
2.1. Umístění záměru  
Záměr je umístěn v bezprostřední blízkosti obytného území Třeboradic a Čakovic. Nelze 
souhlasit s oznamovatelem (čl. B.I.5.a Oznámení), že zájmové území se nachází 
v průmyslové oblasti. Právě naopak, zájmové území těsně sousedí s oblastí ryze rezidenční 
(stará i nová zástavba Třeboradic, nová i budoucí zástavba Čakovic). Oznámení neobsahuje 
relevantní údaje, ze kterých by bylo možno posoudit vliv na životní prostředí obyvatel 
přilehlých rezidenčních území, zejména pak pokud jde o vlivy na ovzduší a dopravu (viz 
dále).    
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2.2. Doprava  
Dopravní situace v dotčeném území je již v současné době kritická. Ulice Kostelecká, 
kruhová křižovatka ulic Tupolevova a Kostelecká, křižovatka ulic Kostelecká a Za Tratí, ulice 
Cukrovarská s železničním přejezdem jsou dlouhodobě přetížené. Záměr předpokládá 
intenzitu vyvolané dopravy cca 260 jízd různých typů nákladních vozů denně v obou 
směrech. Je přitom nutno vycházet z toho, že stavba SOKP (stavba 520) nebude 
v předpokládané podobě realizována, popř. nebude realizována v dohledné době.  
Oproti stavu roku 2009 (se kterým Oznámení pracuje) tak doprava vyvolaná záměrem 
přinese 15 % nárůst v ulici Kostelecká v úseku Tupolevova – Za Tratí a cca o 50 % v ulici Za 
Tratí, a to v průměru (doprava vyvolaná provozem se na rozdíl od dopravy ostatní bude 
projevovat výlučně v denní době). Nelze přehlédnout, že 260 jízd při předpokládané 14 
hodinové provozní době činí 18 – 19 jízd za hodinu v obou směrech, tedy jeden průjezd 
nákladního vozidla každé cca 3 minuty. 
Intenzity dopravy uvedené v Oznámení nezahrnují pravidelnou hromadnou dopravu, která 
ovšem představuje např. v ulici Kostelecká cca 1000 jízd/24 hod. obousměrně. V Oznámení 
zcela chybí jakákoliv dopravní studie, Oznámení pracuje s výhledy zahrnujícími dokončený 
Silniční okruh kolem Prahy (stavba 520) již v roce 2014, což je vzhledem k aktuálnímu stavu 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nereálné.  
 
2.3. Rozpor s územním plánem 
Záměr je v rozporu s platným územním plánem i s projednávaným konceptem nového 
územního plánu hlavního města Prahy. V dotčeném území nebylo nikdy počítáno s využitím, 
které by odpovídalo záměru. Změna funkčního využití dotčeného území pro účely 
konkrétního záměru není s ohledem na povahu a rozsah předpokládaného provozu možná 
bez úplného posouzení vlivu záměru na životní prostředí.  
 
2.4. Nedostatečné zhodnocení kumulace s jinými záměry 
Oznamovatel konstatuje, že pozemky pro realizaci záměru se nacházejí mimo obydlenou 
oblast a že kromě stávající teplárny se v okolí dotčeného území nenachází žádný objekt či 
záměr, který by bylo možné ve spojení se záměrem hodnotit jako sociálně, ekonomicky, či 
environmentálně nepříznivý. S tímto tvrzením nelze souhlasit. Objekty a záměry, jejichž vliv 
je nutno posuzovat společně se záměrem, jsou především provoz výroby suchých maltových 
směsí v ulici Za Tratí a také Silniční okruh kolem Prahy (stavba 520).  
 
2.5. Nesprávné zařazení záměru podle přílohy č. 1 Zákona 
Záměr zahrnuje jak výrobu stavebních hmot, tak recyklační zařízení o kapacitě 15 m3 betonu 
za hodinu, což odpovídá při 14 hodinové provozní době cca 10.000 tunám recyklovaného 
materiálu měsíčně. Jde o zařízení se samostatným funkčním využitím, kterému se 
oznamovatel v Oznámení věnuje jen minimálně. Záměr vybudování takového zařízení sám o 
sobě vždy vyžaduje posouzení podle Zákona (kategorie I bod 6.2). 
 
 
3. VYJÁDŘENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM OZNÁMENÍ 
 
K jednotlivým bodům Oznámení se Zpracovatelé vyjádření v nejdůležitějších ohledech 
vyjadřují takto: 
 
k bodu B.I.5.a Zdůvodnění potřeby záměru a umístění 
Citovaný bod ve skutečnosti nijak nezdůvodňuje potřebu záměru, neuvádí (jak to vyžaduje 
příloha č. 3 Zákona) hlavní důvody pro volby tzv. aktivní varianty. Oznamovatel v uvedeném 
bodě popisuje záměr co do jeho zcela obecných charakteristik a pokud jde o hodnocení, 
omezuje se pouze na zavádějící a nepravdivé konstatování, že „Navržené řešení vyhovuje 
z důvodu vhodného umístění záměru navazujícího na průmyslovou zónu Třeboradic“. Ve 
skutečnosti neexistuje žádná průmyslová zóna Třeboradic. Třeboradice jsou ryze rezidenční 
oblastí, z níž existence teplárny nečiní průmyslovou oblast. Platný i připravovaný územní 
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plán předpokládají v bezprostředním okolí území dotčeného záměrem zeleň a další obytné 
plochy, které v současné době ještě nejsou zastavěny. Označení dotčeného území za 
průmyslové je zjevně účelové, a to jak z hlediska územního plánování, tak z hlediska 
skutečného stavu. 
 
k bodu B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Jak řečeno výše, popis záměru prakticky pomíjí recyklační zařízení, které přitom samo o 
sobě má zcela zásadní vliv na životní prostředí. 
 
k bodu B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Stávající situace je nedostatečně a nepřesně popsána, chybí dopravní studie hodnotící 
nároky na dopravní infrastrukturu. Záměr (a to včetně připojených kartogramů) nerealisticky 
počítá s dokončením stavbu SOKP (stavba 520) v roce 2014.  
 
k bodu B.III.1. Ovzduší 
Připojená rozptylová studie pracuje s nerelevantními údaji měřící stanice Kobylisy, jejíž údaje 
nelze pro dotčené území použít ani přibližně. Výpočty modelu ATEM jsou relativizovány 
především skutečností, že záměr není posuzován v kumulaci s ostatními relevantními vlivy a 
záměry (především pak záměr SOKP). Při výpočtech emisních toků pracuje rozptylová 
studie s některými parametry, které neodpovídají záměru (např. projektovaná provozní doba, 
délka úseku pro výpočet emisí z navazující dopravy na veřejných komunikacích apod.) 
 
k bodu D.I.1.  Charakteristika  a  odhad  velikosti  vlivu  na  obyvatelstvo  a  veřejné 
zdraví  
Sám oznamovatel poukazuje na skutečnost, že realizací záměru dojde ke zdvojnásobení 
míry karcinogenního rizika u exponovaných osob. Navýšení průměrných ročních imisí PM 10 
bude spojeno s navýšením počtu dní s omezenou aktivitou či s respirační nemocností 
exponovaných osob (předpoklad cca 2500 osob). Bez významu není ani konstatování 
narušení faktorů pohody obyvatel dotčeného území. Tvrzené vytvoření cca dvou desítek 
pracovních míst je ve srovnání s tím samozřejmě zcela bez významu. 
 
4. NÁVRH 

 
Zpracovatel vyjádření ze všech výše uvedených důvodů navrhuje, aby správní orgán 
stanovil, že záměr podléhá posuzování podle Zákona. 
 
 
 
            
        …………………………………….. 
           OS Zámecký park Čakovice 
               Jiří Slavík 
         předseda sdružení 
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> Original Message-----
> From: Osadnisdruzenitreboradice@seznam.cz
> [mailto:Osadnisdruzenitreboradice@seznam.cz]
> Sent: Monday, May 02, 2011 11:55 AM
> To: SEK OOP MHMP
> Subject: K EIA PHA 771
>
>
> Vážený úrade, ctení odborníci,
>

> v príloze - ve formátu PDF oznacené 1 a 2 - K OOP EIA betonárna

> posílámeza dotcenouverejnostnámitku k ~ohlednení.
>
> Soucasne si dovoluji požádat o potvrzení jejího prevzetí dnes, -
> 2.5.201l.
>
> Velmi dekuji
>
> MiroslavHrubý Babiccina217, Praha 196 00
>
>
>

DOŠLOdne: -4 -05- 2011
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Treboradice 2. kvetna 2011
Magistrát hl.m. Prahy
Odbor ochrany prostredí
vedoucí oddelení posuzováni vlivu na ŽP
paní Ing. Jane Cibulkové
a panu Ing. T. Novotnému

Vec: Stanovisko, námitka proti zámeru výstavby betonárny omámenému MHMP 11.4.
2011 pod kódem 771; terminované do 2.5.2011.

Vážení odborníci,

v rámci zjištovaeího rízení podle zákona o posuzování vlivu na ŽP budete hodnotit
zámer výstavby betonárny ve stejné lokalite, do níž v r. 2006 melo být umísteno Recyklacní
stredisko, drticka odpadních betonu, ze svozové oblasti (okruhu) 10 km. V breznu 2006 vydal
OOP MHMP záver hodnocení, v nemž zohlednil soubežné vlivy na ŽP a zpracovaný zámer
pro neúplnost odmítl.

Víme, že se na OOP sejdou odborne kvalifikovanejší námitky. Dovoláváme se vašeho
odborného, rozhodujícího názoru, a k posouzení zámeru stavby Betonárna Treboradice si
dovolujeme upozornit na mnohonásobné zvýšení nepríznivých vlivu v postižcné oblasti a to
nejen vlivem dopravy. Omezíme se tedy na pripomenutí faktu, která se nezmenila. V císlech
jen na ta, která dnes desí víc, než jen v zámeru zmínených/ohrožených 2500 obcanu žijících
v okolí. Veríme, že pro územní plánovaní I potažmo posuzování vlivu stále platí zákonem
nastavená pravidla k zabezpecení trvalého souladu všech hodnot v území. zejména se
zretelem na péci o životní prostredí a ochranu jeho hlavních složek, pudy, vody a ovzduší. . .

Zásadní námitky se týkají zejména dusledku z produkce betonárny. Z predstav investora
verejnost v desu vnímá obrovský nánist dopravy, presuny hmot a to v prubehu celého roku,
vyjma nedelí. Zámer prináší oproti ~S I drticce 200512006 6x delší cas provozu betonárny s
výrobním programem, v nemž recyklace odpadových betonu nechybí. Recyklacní zarízení
k betonárne príslušné má mit výkon 15m3, tj. víc než 30 tunlhod. A protože k recyklaci nic
bližšího zámer neuvádí, lze soudit na provoz mnohonásobne presahující cinnost dríve
uvažovaného recyklacního strediska I drticky, které melo mít max. rocní kapaeitu zpracování
30.000 tun odpadu a melo být provozováno jen 50 dnu. Toto množství dokáže posuzovaná
betonárna s recyklacní linkou zpracovat za 53 dnu provozu. Za celý rok pak toto zarízení
dokáže recyklovat témer 6 násobek odpadu oproti nekdejšímu RS (drticce) a to mimo vlastní
výrobní cinnost. V zámeru betonámy uvedený míchaeí výkon 120 m31 hod, - tj. cca 275 tun
/hod pri 16 hod provozu znamená pres 4000 tun denne. Za rok jde o produkci pres I milion
300.000 tun. Takový výkon predpokládá/vyžaduje nejméne dvojnásobný pohyb materiálu,
dovoz komponentu a rozvor konecného produktu. Jen produkce betonových smesí, mimo
recyklacní provoz tak prestavuje víc než 40 násobný pohyb hmot proti Vámi posuzovanému
nekdejšímu recyklacnímu stredisku.

Vám, odborníkum jiste není treba tato císla predkládat. Tento jednoduchý výpocet dopravního
zatížení soucasne slouží k orientaci verejnosti. Za podstatné však považujeme dokumentovat.
že minulé vedení cakovické samosprávy evidentní ohrožení z vlivu dopravy nezodpovednc
tolerovalo. Vyloucilo, omezilo prujezd težké techniky pouze v obydlené oblasti Cakovic.

..
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Treboradic se, jak i posuzovaný zámer dokládá ochrana netýká. Veríme, že OOP MHMP tuto
selekci vezme v úvahu jako zásadní. Vezme v úvahu i fakt, 'J.csoucasná samospráva se staví
k zámeru jednoznacne odmítave. V hodnocení vlivu RS v r. 2006 OOP MHMP zrejme vnímal
neexistenci verejného zájmu na realizaci zámeru. Bohužel pokracuje de facto utajování
informací o pripravované výstavbe a tedy i omezení práva širší verejnosti na vyjádrení. lJfad
MC znovu nedostál povinnosti seznámit se zámerem treboradické obcany. jak ukládá kupr.
Aarhuská úmluva ES. Verejnost již neverí studiím a pri mnohonásobném nárustu produkce sc
lidé právem obávají karciogenního prachu, zvlášte kvuli -v zámeru nezohlednenému silnému
proudení severozápadních vetru. A že z provozu automobilu nejde jen o prachové složky PM
lOvíte mnohem lépe. Stejne tak Vám jiste není neznámo, že v severní cá.<;tiPrahy na pravém
brehu Vltavy chybí práve recyklacní zarízení. Nejbližší betonárna ZAP A v Neratovicích. zc
zrejmých duvodu recyklaci ve výrobním programu nemá.

Odpor verejnosti jste, coby úcastníci vnímali pri besede v Treboradicích v dubnu 2006. Vezte.
že dnes neoslabil, spíše naopak. Duvodem je urcite i nová bytová výstavba. a s ní pricházejicí
mladé rodiny s malými detmi. Nejen pro tyto, v zámeru priznané ohrožení "stredním stupncm
znecištení s prijatelným rizikem..." zcela jiste pripustit, ani obhájit nelze.

A protože, nejméne do rozhodnutí o trase a realizací obchvatu Prahy zámer pocítá s provozem
na mistních komunikacích pres obydlenou oblast Treboradic i Miškovic. v níž fungují
materské školy máme zato, že pro hodnocení OOP muže mít svou váhu i signatura námitky
paní reditelky obou MŠ.

Zásadní zmena stanoviska mestské cásti Praha Cakovice - ze souhlasu s výstavbou
betonárny, dokoncejako výjimecneprípustnéješte pred zmenou ÚPn v r. 2008 - na velmi
cerstvéjednohlasné odmítnutí usnesením ZMC dne 20. dubna 2011 Vásjistc presvedcío
tom, že se nebude opakovat praxe, kdy vyjádrení MC -" nebylo príslušnému úradu v zákonné
lhute doruceno"!

Toto vyjádrení - námitku posíláme s duverou, že po zkušenostech pred 5 lety ani dnes tzv.
nespadne pod stul. Soucasne si dovolujeme pripomenout požadavek OS Cakovice z 2009 na
zmenu ÚPn, tj. jiné využití predmetrifch pozemku. Byl, na verejnou výzvu adresovaný k OÚP
MHMP a k jeho vyrízení by melo v soucasné dobe dojít.

S pozdravem

r~leH1t 'i,Za Osadní sdružení Treboradice
P 196 00 V Pacátkách 225 František Kazda predseda Komise RMC pro Treboradice

Za MŠ Cakovice II
P- 196 00 Slaviborské nám. 21 Mgr. Hana Králová reditelka MŠ (ms.cako2@seznam.cz)

,I '/,'""- "'-- ;''''"",-

Zpracoval: MiroslavHrubýzs. MC P- Cakovice(osadnisdruzenitreboradice@se7.nam.cz)
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Obcanské sdružení Cakovice 2007

Trtinová 6/201, 19600 Praha 9 - Cakovice
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MAGISTRÁT hlavního mesta PRAHY
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29

Hlavní mesto Praha
Magístrát hlavního mesta Prahy
Odbor ochrany prostredí
Mariánské nám. 2
Praha 1

DOŠLOdne: - 4 -05-2011

Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu

Pocetpríloh

V Praze dne 1. kvetna 2011

Vec: Uplatnení pripomínek k zámeru PHA771ke zjištovacímu rízení stavby betonárny v MC
Cakovice , v katastru Treboradice - oznamovatel stavby TBG Metrostav s.r.o. dle § 7 zákona
100/2001 Sb o posuzování vlivu na životní prostredí.

Vážení,
Obcanské sdružení Cakovice 2007 posílá nekolik pripomínek k zámeru PHA771 - betonárna
Treboradice z techto duvodu:

1) Jedná se o stavbu na kvalitní orné pude, která je takto stále používána a na katastru obce
stále vedena. V ÚPnje uvedeno na cásti pozemku TVO a TI. Ke konceptu ÚPn byla za
obcany MC Cakovice podána žádost (více jak 500 podpisu) na zmenu z TVO a TI na ZN
(zelen), ješte jsme neobdrželi vyhodnocení konceptu. Domníváme s~, že by mely být
dodrženy zásady trvale udržitelného rozvoje mesta, péce o životní prostredí obyvatel a
verejné zdraví.

2) ÚPn HMP predpokládal ve svých prvních verzích z 90.let využití tohoto území pro odpadové
hospodárství (kompostárna, skladište a recyklace odpadu). I když se tehdy jednalo o relativne
odlehlou a isolovanou enklávu, místní obcané proti tomu protestovali a nesouhlasili s tím.
Nicméne v druhé polovine 90. let a predevším v prvním desetiletí 21. století se tato oblast
rozvinula a premenila do oblasti residencního bydlení a tento zámer ucinila neprijatelným.
V soucasnosti v bezprostrední blízkosti lokality, ve vzdálenosti od 300-1.000 metru (navíc ve
smeru hlavního vzdušného proudení, tedy JV smerem od sporné lokality zámeru, je již
vystaveno, nebo práve budováno rezidencní bydlení pro více jak 5.000 obyvatel. Prevažují
zde mladé rodiny s detmi, které si koupily drahé byty v této lokalite, aby žily ve zdravém
prostredí. Takto prašné zarízení a pruvodní težká nákladní dqprava navíc zhorší životní
prostredí nejen jim, ale i celé MC, nebot zanedbaný rozvoj dopravních cest umožnuje
v soucasnosti dopravní prístupnost na stavbu pouze z ulice Za tratí, resp. ulicí Kostelecká.
Toto je v popisu zámeru stavby pominuto. Zhoršení ŽP sníží i hodnotu nemovitostí v naší MC.

3) V tesné blízkosti betonárnyje také plánován dálnicní okruh SOKP 520, ten se stane soucástí
transevropské dálnicní síte TEN-T , takže bude zároven využíván i transevropskou osobní i
kamionovou dopravou. Posuzování EIA na tuto stavbu ješte neprobehlo. Budoucí silnicní
okruh v naší MC bude také vykazovat mimo hluk i další vysoké koncentrace suspendovaných
cástic frakce PM10 a oxidu NOx. (Tím se dá predpokládat porušování následujících zákonu a
narízení: Zákon c.86/2002 Sb. o ochrane ovzduší. narízení vlády c.146/2007 a 615/2006 Sb.,
kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích a ostatních
st~ionárních zdroju znecištování ovzduší, vyhláška C.205/2009 Sb. zjištování emisí ze
stacionárních zdroju a o provedení nekterých dalších ustanovení zákona o ochrane ovzduší).
V soucasné dobe se neví, kdy bude dálnicní okruh realizován - zatím je pozastaven.

4) Navícje nedaleko provozována dáblická skládka, která již vykazuje zvýšený obsah arzénu a
niklu v ovzduší a chloridu v podzemních vodách. Nachází se také západne od MC Cakovice.

5) Ve zpráve k posouzeni vlivu na životni prostredí EIA se konstatuji vlivy zámeru ve vztahu
k životnímu prostredí jako stredne závažná, nicméne se hodnotí jako s prijatelným rizikem pro
zdravotní stav obyvatelstva. Tyto závery nicméne nejsou jakkoli blíže specifikovány z hlediska
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soucasných poznatku komunální hygieny a nelze s nimi jakkoli odborne polemizovat, resp.
jsou neprezkoumatelná.

.. Pripomínky k vlastnímu zámeru

a) Plocha betonárny je 11.395 m2 - v soucasné dobe má LB IMMO také podanou žádost na
zmenu ÚPn na plochu 25.975,- m2 (z OP na PR - plochy produkce a plochy nelesní) z duvodu
rozšírení produkce - je to více jak 2x soucasná plocha zámeru - pritom na plánu presahuje rozmer
betonárny jen o malou cást oznacené TVO, zrejme plánují své provozy do budoucna ješte rozšírit
Na prezentaci ke konceptu nového ÚPn na Mariánském nám., mluvili architekti o této oblasti
pouze jako o zeleném kruhu.

b) Nevíme z jakého duvodu se na zacátku v ruzných kapitolách studie píše, že se projekt
nachází mimo obydlenou cást a mluví se pri tom jen o ohrožených 2.500 lidech, pritom se staví
dalších 770 bytu - tj.cca dalších 2.000 nových lidí. Vetšina porízenýchfotek ve studii je s volným
prostorem okolo zámeru, celé nové sídlište, které se nachází ve smeru nejcastejších vetru je tam jen
sporadicky (viz. foto)

c) Nakreslená vetrná ružice a zamorená kruhová plocha prachu (PM10 z cementu, z
manipulace s kamenivem a z recyklacního zarízení atd.) a NOx (z dieslového motoru kolového
nakladace a z pruvodní težké dopravy) odpovídá témer bezvetrí - kruhová plocha se stredem
nejvetšího znecištení má prumer cca 2-3 km pritom minimálne 179 dni v roce vane vítr ze
smeru od betonárny at již na Treboradice nebo více na Cakovice (záleží na smeru vetru JZ, Z nebo
SZ), každopjdne vž~y na pomerne huste obydlenou oblast Pri vetrech od západu dojde k zamorení
prakticky celé MC - tj více jak 10.000 lidí. Také je mnoho dní v roce inverze - to bude mít podobný
efekt Realizace takovéto stavby betonárny by prakticky odkázalo obcany Cakovic (hlavne 5.000
lidí vc. malých detí ze sídlišt) zustávat pri západních vetrech nebo inverzích doma.

Citaceze studie: "Vprípade suspendovaných cástic PM10lze konstatovat, že v soucasné dobe
jsou v rešené lokalite prekracovány max. smernicové hodnoty Svetové zdrav. Organizace WHO
pro denní imise".
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Citace ze studie: ,,8 nejvyšším hmotnostním tokem budou emitovány prachové cástice PM10 a to
2,2 t I rok a emise oxidu dusíku ciní necelé 2 t I rok (dieselový motor kolového nakladace a doprava
NA). Emise benzenu z navazující dopravy 1 kg I rok" - konstatuje se, že je to nevýznamné.

Tato hodnota u benzenu a NOx je neobjektivni, protože prakticky všechna nákladní auta budou
jezdit ul. Za Tratí, tj podél nových sídlišt. V projektu je uveden smer jízdy vetšiny NA na okruh 80KP
520, který se ale zatím realizovat nebude -soud zrušil celý návrh jižní varianty na severu Prahy-
neodpovídal evropským smernicím, práve kvuli neúmernému zatížení ŽP.

d) Doprava - v zime bude produkce cca o Yzmenší - tzn. když se má dodržet prumer všech
hodnot uvedených ve studii, denní produkce bude vyšší v ostatních 9 mesících a všechny uvedené
hodnotyzamorení území se také úmerne zvýší i díky poctu NA projíždejících ul. Za Tratí smer
Tupolevova. Již nyní tam projede denne 22.000 aut - kapacita silnice je na samé hranici. Když k tomu
pripocítáme cca 300 NA za den (1auto / 3-4min), z poloviny plne naložených, které budou stehovat
tisíce tun materiálu sem a tam 16 hod denne, je to nad možnosti techto starých komunikací, které
nejsou na takovouto zátež stavené. Tento úsek se stane zcela neprujezdný, také stav techto silnic se
ješte zhorší. Doprava pres Hovorcovice (z opacného smeru) není možná - mají omezený prujezd pro
težká NA práve proto, aby nedošlo k poškozování povrchu silnice.
Je treba doplnit studii o analýzu prujezdnosti komunikacíz ulice Za Tratí smer Tupolevova a
Kostelecká, dále uvést objektivní hodnoty benzenu, NOx a PM10 na techto komunikacích.

e) Biokoridor Treboradského potoka (viz obr. níže)
Betonárna je naplánována v tesné blízkosti záplavové oblasti Treboradského potoka, který pramení v
Brezinevsi a má dva krátké prítoky, podél železnice bude propojen s Mratínským regionálním
biokoridorem. Soucasné vedení MC Cakovice má zájem revitalizovat potoky i biokoridory a
vytvorit príjemné prostredí pro chodce i cyklistY1podél potoku do sousedních obcí.
Nedovedeme si predstavit realizaci betonárny, která by celé toto území znehodnotila prachem,
emisemi a hlukem.

Výtopna Treboradice dnes slouží pouze jako dálkový privadec tepla z Melníka, horká voda vytápí
velkou cást Prahy. Tím se uskutecnil zásadní úkol Pražské teplárenské spolecnosti v oblasti ochrany
ŽP na území hl.m. Prahy. - - - - "-~~~ ~~- ~ -
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f) Orná puda - projekt betonárny je naplánován na poli, které je tvoreno ornicí o mocnosti
kolem 0,4m. Jedná se o cernozemne na spraši, stredne težké s príznivým vodním režimem.
Zemedelská puda je zarazena do I. trídy ochrany, tedy výrazne prekracuje prumerné

,. celorepublikové hodnoty. VZÚR se hovorí, že orná puda by se nemela znehodnocovat, pouze
menit na zelen, louky nebo les, pro udržitelný rozvoj území s ohledem na dalši generace.
Projekty s tak širokým záberem znecištení okolí by se nemely vubec na orné pude stavet. V ZÚR se
také konstatuje, že pro takovéto provozyje treba využít bývalé továrny aj. provozovny na odlehlejším
míste, kde by nedošlo k tak výraznému zhoršení ŽP.
Na severu Prahy je ~nován zelený kruh pro aktivní odpocinek Pražanu, plochy zelene v okolí
Cakovic chybí (zatím je všude kvalitní OP). Obcané MC Cakovice poslali pripomínku ke konceptu
ÚPn, kterou podepsalo 535 lidí a žádají mimo jiné zmenit OP (vc. ploch TVO a TI) pouze na zelen.
Dve plochy oznacené TVO a TI vedle teplárny Treboradice se dostaly do ÚPn v 90. letech min. století
pres odpor místních obcanu, kterí stále vyjadrují nesouhlas pri každé príležitosti. Jsme presvedceni
že betonárna ani drticka stavebních odpadu vedle sídlište ani na ornou pudu nepatrí.

g) Odvedení znecištené vody z areálu
V projektunenídostatecnevysvetleno,kamse budeodvádetprebytecnávodaze skrápeníprašných
materiáluv boxechajindev areálu,podlepopisubysejí melospotrebovatza 16hod.dennevelmi
mnoho.Je tamjenjednodušenapsáno,že byse melavracetdovýroby.Je zde obava, aby to
nemelo negativní vliv na kanalizaci, na Treboradský potok nebo na podzemní vody v okolí.

h) Hluková studie
Opet se zde mylne konstatuje Uakoi nekolikrát na jiném míste), že je betonárna navržena mimo
obytnou zástavbu Treboradic. Jestliže se nachází západne 300 m od nejbližšího domu, který se
bude stavet a 400 - 500 m od sídlište, kde se práve staví jeho druhá cást (dohromady bude mít 1.600
bytu, tj cca 5000 obyvatel), tak je to s hlukem úplne stejný prípad jako s PM1Oa NOx - tzn. po vetšinu
roku (pri SZ, Z a JZ vetrech a inverzi) bude hluk slyšet 16 hod. denne (uvádí se 50 dB pri provozu a
65dB pri stavbe betonárny). O projíždející nákladní auta (1 NA / 3-4 min) je treba tuto hodnotu navýšit.

i) Další betonárna je v této lokalite nadbytecná (vizpríloha) -vyjádrení si vyžádalo OS
Treboradice - - --- - - J - - -- - --" -~ -
V príloze posíláme vyjádrení firmy SKANSKA Transbeton, s.r.o. Toužimská 664, Praha 9 - Letnany Ue
vzdálená od zámeru v Treboradicích cca 4-5 km), kde se konstatuje, že jsou schopní bez jakýchkoli
problému pokrýt uvažovaný objem výroby na plánované betonárne. Dodávají cerstvou betonovou
smes do celé této lokality již radu roku. V prípade potreby mají ješte další betonárnu v Holešovicích.
Konstatují také, že v naší oblasti zatežují komunikace pouze NA (mixy) jednosmerne na stavbu,
vstúpní materiály (desítky tisíc tun) se pres naši MC nevozí.

j) Verejne prospešná stavba
Stavbabetonárnyv Treboradicíchsedostalameziverejneprospešnéstavby.Nevímezjakého
duvodua kdoji tammohlzaradit,kdyžje v podstate nepotrebná a navíc pro ŽP velmizatežující.O
prospešnosti lze hovorit snad pouze u investora, pro obcany Cakovic a širší verejnost je tento
zámer neprijatelný.

Již z listiny základních práva svobod vyplývá,že nelze porušovat právo obyvatel Prahy na príznivé
životní prostredí, a že pri výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostredí
nad míru stanovenou zákonem. Není tudíž ve verejném zájmu ani v souladu s ústavním porádkem,
aby se zde legálne zdroje znecištení povolovaly- územní plán by tudíž nemel jejich možnou existenci
vubec pripouštet. Jsme presvedceni, že tato stavba nepatrí do blízkosti rezidencních oblastí Prahyani
na ornou pudu.

Požadujeme také, aby byla betonárna, SOKP 520 a další plánované stavby pusobící negativne
na ŽP v naší obci posouzeny komplexne s "Vyhodnocením jejich vlivu na trvale udržitelný
rozvoj". ..
Dále žádáme o posouzení a vyhodnocení vlivu v souladu se zákonem 100/2001 Sb., §2
rozsah posuzování: "Posuzují se vlivy na verejné zdraví a vlivy na životní prostredí, zahrnující
vlivy na živocichy a rostliny, ".

Právo na ochranu pred nadmerným prachem, hlukem a jinými emisemi je mimo jiné zakotveno v:
a. Listine základních práva svobod (LZPS) v cI. 31 - Právo na ochranu zdraví, v cI. 11 -

4

li!. --



-
Právo na ochranu výkonu vlastnického práva, v cI. 10- Právo na ochranu soukromého a
rodinného života a v cI. 35 - Právo na príznivé životní prostredí.
b. Obcanském zákoníku (OZ) je v §127, odst. 1) stanoveno, že vlastník veci se musí zdržet

.. všeho, cím by nad míru primerenou pomerum obtežovaljiného, nebo cím by vážne
ohrožoval výkon jeho práv (v tomto -prípademajitel a provozovatel betonárny)

V okolí této stavby vznikne hygienicky závadná oblast, která zasáhne stávající i budoucí
nemovitosti a toto místo se stane nevhodné k další obytné nebo rekreacní zóne. Dojde také
k trvalému znehodnocení sousedních pozemku. Pritom je na severu Prahy plánován zelený
okruh, který by mel sloužit Pražanum k rekreaci.

Obcanské sdružení Cakovice 2007 je presvedceno, že výstavba a udržitelný rozvoj
území spocívají ve vyváženém vztahu podmínek pro príznivé životní prostredí, pro
hospodárský rozvoj a soudržnost spolecenství obyvatel území, který uspokojuje
potreby soucasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Za Obcanské sdružení Cakovice 2007
..-

afl~:%LQ I
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Hana Antošíková , Mgr. Alena Cerná

1 príloha - Vyjádrení firmy SKANSKA-Letnany k plánované betonárne v MC Cakovice
--- -~- -. - c-~--~~-~"-- -~--~-~---~----------
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SKANSKA Skanska Transbeton, s.r.o.
Adresa Toužimská 664

199 00 Praha 9 . Letnany
Telefon +420 286 922 863
Fax +420 286 922 863

E-mail
Web

info@transbeton.cz
www.transbeton.cz

Osadní sdružení Treboradice

Miroslav Hrubý
V pocátkách 225
19600 Praha 9 -Treboradice

Datum Našeznacka Primy telefon

73725679112.5.2008
Vyrizuje

Ing. Dopita
Váš dopis ze dne

e-mail z 8.5.2008
Znacky

Vec: Vyjádrení k žádosti

Vážený pane Hrubý,

na základe Vaší žádosti Vám sdelujeme, že naše betonárna v Letnanech
(Toužimská ulice) je schopná bez jaKýchkoliv problému pokrýt uvažovaný
objem výroby na plánované betonárne. Požadavky zákazníku na dodávky cerstvé
betonové smesi a souvisej íCÍchslužeb v oblasti Cakovic, Treboradic a dalších již
plníme radu roku. V prípade potreby jsme schopni ješte vozit betonovou smes do

--této oblasti z naši další betúlfáIIlYv Holešovicíclr. Dopravd l.,dulluvé smesi lla;illl;
mixy zatíží komunikace v této oblasti pouze jednosmerne pri dovozu na stavbu.
Jak správne píšete, v prípade výstavby betonárny by došlo k zatížení komunikací
o dovoz vstupních materiálu pro výrobu ( kameniva, cementy, plastifikátory-
predstavovalo by to pro plánovanou výrobu 25.000 m3 betonové smesi dovést cca
57.500 t materiálu).

~--~

S pozdravem

/lj--
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Ing. Ladislav Dopita

prokurista a reditel spolecnosti
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