
Ing. Aleš HANSLÍK 
Vladislava Vančury 424/44, 748 01 Hlučín, telefon: 739 064 455, email: A.Hanslik@seznam.cz; IČ: 761 98 928 
 

 

 

 

 

 

ROZŠÍŘENÍ PARKU NUPAKY 2015 

 

 

 

Posudek dle p řílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv ů na životní prost ředí 

v platném zn ění 

 

 

 

 
    

    

Zpracovatel posudkuZpracovatel posudkuZpracovatel posudkuZpracovatel posudku::::  Ing. Aleš Hanslík 

držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění; č.j. 58626/ENV/12 ze dne 11.7.2012 

 

Hlučín, únor 2015 



Rozšíření parku Nupaky 2015  Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

2 

Obsah 

Obsah ....................................................................................................................................................... 2 

Prohlášení ................................................................................................................................................ 3 

Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

Seznam a přehled zkratek a symbolů ...................................................................................................... 4 

I. Základní údaje ................................................................................................................................. 5 

I.1. Název záměru .......................................................................................................................... 5 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru) ....................................................................................................... 5 

I.3. Umístění záměru ..................................................................................................................... 6 

I.4. Obchodní firma oznamovatele ................................................................................................ 6 

I.5. IČ oznamovatele ...................................................................................................................... 6 

I.6. Sídlo oznamovatele ................................................................................................................. 6 

II. Posouzení Dokumentace ................................................................................................................. 7 

II.1. Úplnost Dokumentace ............................................................................................................. 7 

II.2. Správnost údajů uvedených v Dokumentaci včetně použitých metod hodnocení ................. 8 

II.2.1. Správnost uvedených údajů v jednotlivých kapitolách ....................................................... 8 

II.2.2. Posouzení metod hodnocení ............................................................................................. 13 

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí ....................... 14 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice ..... 14 

III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 

znečišťování životního prostředí ........................................................................................................... 15 

IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí .................................................................................................. 16 

V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k Dokumentaci ............................................................. 17 

VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí ................. 30 

VII. Návrh Stanoviska ....................................................................................................................... 32 

Přílohy .................................................................................................................................................... 41 

 

 



Rozšíření parku Nupaky 2015  Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

3 

Prohlášení 

Posudek o vlivech záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“ na životní prostředí a veřejné 
zdravé (dále též Posudek) jsem zpracoval jako držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, dle požadavků vyplývajících z § 9 zákona. 

Prohlašuji, že jsem se nepodílel na zpracování Dokumentace vlivů záměru „Rozšířená parku 
Nupaky 2015“ na životní prostředí, že jsem posuzovanou Dokumentaci nepřepracovával ani nedoplnil, 
a že jsem ji posoudil v plném rozsahu stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí v platném znění. 

Při zpracování Posudku jsem využil veřejně dostupné elektronické informační zdroje, dříve 
zpracované dokumenty procesu EIA pro záměry v okolí zájmové lokality, a také vlastního průzkumu 
in-situ. Na zpracování Posudku se nepodílely jiné osoby. 

 

Úvod 

Předložený posudek o vlivech záměru na životní prostředí hodnotí Dokumentaci vlivů záměru 
„Rozšíření parku Nupaky 2015“ na životní prostředí, podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí v platném znění. 

Hodnocená oblast se nachází v blízkosti dálnice D 1, v sousedství obytné zástavby obce 
Nupaky, od které bude oddělena zemními protihlukovými valy. V současné době jsou dokončovány 
poslední bytové domy, které jsou z části již protihlukovými valy chráněny. Výhodnost polohy zóny 
Nupaky tkví zejména v plánované výstavbě mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu s dálnicí 
D 1, a v dostupném dopravním napojení na dálnici D 1. 

Oznamovatel využil možnosti dané § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., a podal Krajskému 
úřadu Středočeského kraje přímo Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která je zpracována 
v rozsahu přílohy č. 4, zákona. Součástí tohoto Posudku proto je pouze vypořádání připomínek, které 
byly na Krajský úřad doručeny k Dokumentaci, nikoli vypořádání požadavků Závěru zjišťovacího 
řízení, jak bývá v procesu EIA běžné. 

Dokumentaci EIA zpracoval řešitelský tým vedený Ing. Pavlem Mitevem (držitel autorizace 
k posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 2881/414/OPVŽP/02, prodloužená rozhodnutím 
MŽP č.j. 7752/ENV/07 a č.j. 1639/ENV/12). Na zpracování Dokumentace se dále podíleli 
RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D., RNDr. Zuzana Flegrová, Ph.D., Mgr. et. Bc. Eliška Stofferová, a MUDr. 
Jaroslav Volf, Ph.D. Datum vydání Dokumentace je 25.9.2014. 

Zpracovatel Posudku obdržel od Krajského úřadu Středočeského kraje 1 tištěné pare 
Dokumentace. Předkládaný posudek vypořádává všechna obdržená vyjádření k Dokumentaci, 
a obsahuje návrh Stanoviska. 
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Seznam a přehled zkratek a symbolů 

ČOV   čistírna odpadních vod 

EIA  environmental impact assesment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

EVL   evropsky významná lokalita 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

k.ú.   katastrální území 

KÚSK  Krajský úřad Středočeského kraje 

ORP   obec s rozšířenou působností 

PUPFL  pozemek určený pro plnění funkcí lesa 

PÚR   Politika územního rozvoje 

SZ   stavební zákon 

TI   technická infrastruktura 

ÚAP   Územně analytické podklady 

ÚP   územní plán 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚPSÚ   územní plán sídelního útvaru 

ÚS   územní studie 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VKP   významný krajinný prvek 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR   Zásady územního rozvoje 
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I. Základní údaje 

I.1. Název záměru 

Rozšíření parku Nupaky 2015 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru) 

Předmětem záměru je rozšíření „Logistického areálu CZECH International“ sestávajícího 
ze dvou skladovacích hal, pětipodlažního kancelářského přístavku, odstavného parkoviště, myčky 
nákladních vozidel a autoservisu o sedm výrobně skladovacích objektů. 

Konkrétně se jedná o tři výrobně skladovací objekty označené jako NU 1, NU 2 a NU 3, dvě 
haly typu CTFlex označené jako CTFlex 1 a CTFlex 2 pro skladování, příp. lehkou výrobu a dva 
menší polyfunkční objekty typu CTBox označené jako CTBox 1 a CTBox 2, které mohou být 
využívány jako menší obchodní jednotky, showroomy, vzorkové prodejny nebo pro drobné služby 
živnostenského charakteru se skladováním a související administrativou. 

Objekty jsou navrženy typové dle standardů společnosti CTP Invest spol. s r.o., a budou 
nabízeny k pronájmu zájemcům z řad výrobních, distribučních a logistických společností. Nedílnou 
součástí záměru je i vybudování odpovídajících komunikací, parkovišť, odstavných a manipulačních 
ploch pro nákladní automobily a realizace příslušné technické infrastruktury a její napojení 
na infrastrukturu v území. 

V rámci záměru budou též dobudovány stávající zemní izolační valy. 

S ohledem na projekční připravenost záměru prozatím nebyl přesně stanoven způsob napojení 
na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci. V případě, že se oznamovateli nepodaří 
dohodnout na podmínkách připojení nových objektů se soukromým vlastníkem vodovodu, kanalizace 
a ČOV v obci Nupaky, případně areál napojit na stávající kanalizační řad a vodovod v areálu skladu 
BILLA na opačné straně dálnice a ČOV v obci Doubravice, je navrhována i realizace vrtů/studní pro 
zásobování nových objektů pitnou vodou a výstavba areálové čistírny odpadních vod. 

Tabulka č. 1: Rozsah ploch jednotlivých objektů 

navržený objekt plocha [m2] 
NU 1 32 603 
NU 2 30 279 
NU 3 11 415 

CTFlex 1 7 652 
CTFlex 2 7 652 
CTBox 1 4 432 
CTBox2 5 895 
Celkem 152 987 

Tabulka č. 2: Ostatní údaje o záměru 

počet parkovacích míst 
pro osobní vozidla 

840 

počet parkovacích míst 
pro nákladní vozidla 

244 

počet zaměstnanců 2 302 
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I.3. Umístění záměru 

Kraj:      Středočeský 

Obec s rozšířenou působností:   Říčany 

Obec:      Nupaky 

Katastrální území:   Nupaky 

Záměr je navrhován v rámci komerční zóny Nupaky, která je vymezena platným územním 
plánem obce. Plocha komerční zóny Nupaky je situována od severozápadu na jihovýchod podél 
dálnice D1, až k hranici stavební uzávěry pro silniční okruh kolem Prahy (úsek 511 Běchovice – D1). 

Nová zástavba areálu bude situována mezi již zrealizovanými objekty „Logistického areálu 
CZECH International“, resp. rozestavěným mimoúrovňovým křížením D1 se silničním okruhem 
kolem Prahy a stávající průmyslovou zástavbou západně od obce, která je též součástí komerční zóny 
Nupaky. Na severu řešený areál přiléhá k obytné zástavbě, od které bude oddělen zemními izolačními 
valy, které jsou již částečně realizovány a v rámci záměru budou dobudovány. Plánované haly 
CTBox 1 a CTBox 2 nahradí odstavné parkoviště stávajícího logistického centra. 

I.4. Obchodní firma oznamovatele 

CTP Invest, spol. s.r.o. 

Oprávněným zástupcem oznamovatele je Ing. Václav Horák. 

 

I.5. IČ oznamovatele 

261 66 453 

I.6. Sídlo oznamovatele 

Central Trade Park D1 1571 

396 01 Humpolec 
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II.  Posouzení Dokumentace 

II.1.  Úplnost Dokumentace 

Dokumentace vlivů záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“ na životní prostředí (dále také jen 
„Dokumentace“), je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům uvedeného zákona. 

Posuzovaná Dokumentace se skládá z vlastní textové části, a ze šesti příloh. Tři přílohy jsou 
samostatnými odbornými elaboráty, dalšími přílohami jsou zastavovací studie (zjednodušená situace 
záměru v katastrální mapě), Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje k možnosti ovlivnění 
soustavy Natura 2000, a Vyjádření Městského úřadu Říčany, stavebního úřadu. Samostatnými 
přílohami jsou: 

- Rozptylová studie, zpracovatel RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D., AMEC s.r.o., září 2014 

- Hluková studie, zpracovatelka RNDr. Zuzana Flegrová, Ph.D., AMEC s.r.o., září 2014 

- Hodnocení zdravotních rizik, zpracovatel MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., září 2014 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah hodnocené Dokumentace, je podle názoru zpracovatele 
Posudku vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na stupeň projektové přípravy 
záměru, dostačující k posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a umožňuje ukončit proces 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Rozsah o obsah Dokumentace je vcelku vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do přílohové 
části Dokumentace. Jako grafické přílohy je přiložen pouze jeden výkres (zastavovací studie), což 
odpovídá projekčnímu stupni záměru. 

Z metodického hlediska je proto možno konstatovat, že Dokumentace se vhodně soustřeďuje 
na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem. Předložená dokumentace odpovídá 
po metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivu na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 

Záležitosti, které byly předmětem vyjádření k Dokumentaci a týkaly se vlivu posuzovaného 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, jsou podle názoru zpracovatele Posudku standardně 
řešitelné v rámci další přípravy záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v příslušných následných 
správních řízeních k povolení předmětného záměru. Několik vyjádření zaslaných Krajskému úřadu 
k Dokumentaci obsahovalo i požadavky nesouvisející s procesem EIA, zejména řešení 
majetkoprávních vztahů oznamovatele s vlastníky pozemků. Zde zpracovatel Posudku jednoznačně 
konstatuje, že procesem EIA nevzniká právní nárok na realizaci záměru, resp. proces EIA není 
povolovacím procesem, na jehož základě by bylo možné posuzovaný záměr realizovat. Účelem 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je získat objektivní odborný podklad pro vydání 
rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů (viz. § 1, odst. 3, zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění). 
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II.2.  Správnost údajů uvedených v Dokumentaci včetně použitých metod 
hodnocení 

II.2.1. Správnost uvedených údajů v jednotlivých kapitolách 

Správnost údajů uvedených v Dokumentaci záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“ lze 
hodnotit následovně: 

Část A – údaje o oznamovateli 

Komentář zpracovatele Posudku: 

V části A.IV je jako oprávněný zástupce oznamovatele uveden Ing. Václav Horák. Ve veřejně dostupné 
databázi právnických osob (obchodní rejstřík, dostupný z www.justice.cz) není Ing. Václav Horák 
uveden jako osoba jednající jménem oznamovatele. Není rovněž dohledatelný na webových stránkách 
oznamovatele (www.ctp.eu). 

 

Část B – údaje o záměru 

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru 

Komentář zpracovatele Posudku: 

V této kapitole autor Dokumentace zevrubně popisuje navrhované objekty. S ohledem na raný stupeň 
projektové dokumentace není uvedena přesná objektová skladba (Dokumentace byla zpracována 
na podkladu zastavovací studie, nikoli dokumentace pro územní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, jak je obvyklé). Tento stav není překážkou vydání Stanoviska 
EIA, ale poskytuje ne zcela exaktní údaje o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví, 
stejně jako o vstupech a výstupech ze záměru, popisovaných v kapitolách níže. Z hlediska hodnocení 
možných vlivů záměru by bylo jistě vhodnější znát přesné funkční využití jednotlivých 
modulů(definovat přesný typ výroby, přesný typ funkčního využití, ne jen popsat možné varianty). 
Hodnocení bylo provedeno na základě již provozovaných obdobných záměrů oznamovatele (CTPark 
Brno, CTPark Plzeň). 

 

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Komentář zpracovatele Posudku: 

S ohledem na datum zpracování Dokumentace, s přihlédnutím k projekční připravenosti záměru, a se 
znalostí lhůt procesu posuzování vlivů na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
zněn), a se znalostí lhůt územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění, je předpokládaný termín zahájení výstavby naprosto 
nereálný. Délka stavby (2 plné stavební sezóny) je přijatelná. 

 

B.II.2 Voda 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Uvedené hodnoty pravděpodobně odpovídají údajům z obdobných záměrů realizovaných 
(provozovaných) oznamovatelem v rámci ČR (viz. výše uvedené záměry CTPark Brno, CTPark Plzeň). 
Uvedené hodnoty odpovídají plánovaným způsobům využití areálu, a lze je považovat za dosažitelné. 
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V kapitole (ani jinde v textu Dokumentace) není uvedeno, zda jsou uvedené zdroje vody dostatečně 
kapacitní pro pokrytí poptávky, resp. zda je lokalita vhodná pro zřízení vrtů (studní). 

 

B.III.2 Odpadní voda 

Komentář zpracovatele Posudku: 

V posledním odstavci na str. 30 autor Dokumentace zmiňuje provedený inženýrskogeologický 
průzkum (ArtepGeo s.r.o., 2014), který prověřil možnost vsakování srážkových vod. Výsledky 
průzkumu, resp. průzkum jako takový není k Dokumentaci přiložen. 

Na straně 31 v prvním a druhém odstavci jsou zmiňovány retenční nádrže (resp. soustava 
retenčních nádrží) o celkovém objemu 4 732 m3, které umožní redukovat odtok dešťových vod 
do recipientu na 10 l.s-1. Jejich umístění ale není ze zastavovací studie (příloha č. 1 posuzovaného 
dokumentu) zřejmé. Zpracovatel posudku upozorňuje, že plocha nádrží (při hloubce 1 m) bude 
4 732m2, což je více než plocha navrhovaného objektu CTBox1. 

Svedení srážkových vod s rizikem kontaminace do samostatné retenční nádrže s usazovacím 
prostorem, jejich předčištění na odlučovači lehkých kapalin, a jejich následné vypuštění 
do Nupackého potoka (viz. odst. 2 na str. 31) lze považovat z koncepčního hlediska za přijatelné. 

Z hlediska nakládání se splaškovými vodami lze jako přijatelné považovat všechny uvedené 
alternativy, i jejich případné kombinace. 

 

B.III.3 Odpady 

Poslední odstavec, str. 31: Množství stavebních odpadů vzhledem k rozsahu stavebních prací 
nelze v této fázi rozpracovanosti projektu jednoznačným a doložitelným způsobem predikovat. V Tab. 
9 jsou proto uvedeny pouze předpokládané druhy odpadů bez jejich množství. Rozhodujícím 
dokladem pro určení skutečného množství odpadů budou údaje ze zákonné evidence vážních lístků ze 
zařízení pro využívání resp. odstranění odpadů, které budou předloženy orgánům státní správy ke 
kolaudaci. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

S odstavcem lze souhlasit pouze částečně, a to v otázce doložení vážních lístků. Ty bude nutné 
ke kolaudaci doložit. Jak již bylo uvedeno výše, byla Dokumentace zpracována na podkladu 
jednoduché zastavovací studie. I přesto je již nyní možné, alespoň částečně, odpady vznikající při 
výstavbě kvantifikovat.Navržené objekty CTBox 1 a CTBox 2 jsou navrženy v ploše stávajícího 
parkoviště logistického centra, které bude nutné zcela odstranit (včetně všech podložních vrstev pod 
konstrukčními vrstvami parkovací plochy). Objem takto vzniklých odpadů je možné kvantifikovat 
poměrně jednoduše. 

Jedná se o nepodstatný nedostatek, který nebrání posouzení záměru a vydání Stanoviska. 

B.III.4 Ostatní 

V kapitole popisující hluk, jsou v tabulce č. 12 uvedeny parametry stávajících stacionárních 
zdrojů hluku (technická zařízení budov) včetně jejich umístění, a také odkaz na vyvolanou 
automobilovou dopravu. Dále jsou uvedeny v tabulce č. 13 akustické charakteristiky navrhovaných 
(nových) zdrojů hluku včetně jejich schematického umístění (na obrázku č. 6). 

 



Rozšíření parku Nupaky 2015  Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

10 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Pro informaci o stávajícím akustickém klimatu v chráněných prostorech (definovaných v § 30 
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění) je průkaznější uvést výsledek autorizovaného měření 
hluku. Toto měření by značně zvýšilo vypovídací hodnotu zpracované hlukové studie. 

 

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Bez připomínek 

 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně-ekonomických vlivů 

V druhém odstavci shora na str. 49 jsou popsány sociální a ekonomické důsledky, kdy autor 
Dokumentace dovozuje, že nerealizací záměru může dojít ke ztrátě atraktivity stávajícího areálu pro 
stávající nájemníky, a může nastat jejich odchod a ztráta pracovních příležitostí, což může v krajním 
případě vyústit ve vznik brownfieldu. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Tvrzení je účelové, tendenční a vysoce nepravděpodobné. Stávající areál bude atraktivní i bez 
realizace hodnoceného záměru dalších několik desítek let. Význam území dále vzroste po kompletaci 
Pražského městského okruhu, který propojí dálnici D 1 s dálnicí D 11. 

D.I.3 Vlivy n hlukovou situaci ev. Na další fyzikální a biologické charakteristiky 

Na str. 55 v druhém odstavci shora je uvedeno, že „Hraniční hodnoty 40 dB (A) v referenčních 
bodech 3 a 7 v 9 m nad terénem jsou s ohledem na výšku zástavby rodinných domů, která je nižší, 
nepodstatné. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že výška bytových (nikoli rodinných) domů, 
reprezentovaných výpočtovými body č. 3, 4 a 7, u nichž zpracovatel Dokumentace uvádí, že je nižší než 
9 m, je v reálu pravděpodobně rovna 9 m, resp. 9 m mírně převyšuje. Jedná se totiž o třípodlažní 
bytové domy. Pro vyhodnocení akustické situace u jednotlivých obytných podlaží by bylo vhodnější 
zvolit výšku středu těchto podlaží, a uvažovat konstrukční výšku podlaží cca 2,85 m. Níže přikládám 
fotografie jednotlivých hodnocených objektů. 

Půdorys domů je poměrně složitý; zjednodušeně by se dal charakterizovat jako deformované 
písmeno „H“. Orientace domů vůči světovým stranám není jednotná; objekt reprezentovaný 
výpočtovým bodem je protažený směrem SZ-JV, objekty reprezentované výpočtovými body 2, 7, 8 a 9 
jsou protaženy směrem S-J, objekty reprezentované výpočtovými body 3, 4 a 5 jsou protaženy směrem 
V-Z. 
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Obrázek č. 1: Výpočtové body č. 3, 4 a 5 dle akustické studie 

 

Pozn: ve středu fotografie je objekt, jehož čelní fasáda je reprezentována výpočtovým bodem č. 4, 
boční fasáda pak výpočtovým bodem č. 3. Objekt vpravo je reprezentován výpočtovým bodem č. 5. 
Fotografie je pořízena ze stávající proluky mezi zemními valy; pohled severní. Při pravém okraji 
snímku je patrný zdvihající se zemí val 

Obrázek č. 2: Výpočtové body č. 7, 8 a 9 dle akustické studie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn: úplně vlevo je situován výpočtový bod č. 7, třetí dvojdům zleva je reprezentován výpočtovým 
bodem č. 8 a bod č. 9 je reprezentován druhým dvojdomem zprava. Pohled severní. 
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D.I.5 Vlivy na půdu 

V části popisující budoucí stav (po realizaci záměru) na str. 58, v odstavci druhém je uvedeno 
zatřídění BPEJ do tříd ochrany dle Metodického pokynu OOLP/1067/96. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Uvedené zatřídění dle metodického pokynu OOLP/1067/96 je neplatné. V současné době jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky zařazeny do tříd ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., 
o stanovení tříd ochrany. Jedná se pouze o formální chybu, protože zařazení BPEJ je provedeno 
do správných tříd ochrany. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Grafické přílohy 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Z názvu přílohy čtenář očekává přiložení alespoň svou výkresů. Je přiložena pouze 
zastavovací situace záměru v měřítku 1:2000. Ve výkrese není uvedena ±0,000, tedy není možné 
stanovit výškopisné řešení záměru. Výkres je tedy pouze 2D prospekcí, což může v konečném důsledku 
změnit interpretaci a výsledky provedených studií. Z rekognoskace in-situ je zřejmé, že terén pozvolna 
upadá od jihu k severu. Ve výkrese není uvedena legenda zakreslených čar a prvků, lze se tedy pouze 
domnívat, jaká je symbolika jednotlivých prvků. Zpracovatel posudku zde zdůrazňuje, že je vhodnější 
provést proces EIA na podkladě dokumentace pro územní řízení (dle zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění), kde je již objektová skladba jasně vymezena. 

V předmětném výkrese není vyznačena navrhovaná poloha retenční jímky. Z pohledu 
zpracovatele posudku se jedná o závažnou chybu, která může rozhodujícím způsobem změnit 
dispoziční řešení areálu. Plocha nádrže (resp. soustavy nádrží, jak je v Dokumentaci uváděno),bude 
při hloubce 1 m 4 732m2, což je více než plocha navrhovaného objektu CTBox1. Rovněž není 
naznačena zvažovaná poloha areálové ČOV. 

U objektu NU 1je šedou barvou vyčleněna část objektu o ploše 5 808m2, ale není uvedeno 
z jakého důvodu. 

Příloha č. 2 – Rozptylová studie 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek. Příloha je zpracována osobou s příslušnou 
autorizací. 

Příloha č. 3 – Hluková studie 

Komentář zpracovatele Posudku: Připomínky byly uvedeny v kapitolách výše. Pro zpracování přílohy 
není vyžadována autorizace. 

Příloha č. 4 – Hodnocení zdravotních rizik 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek. Příloha je zpracována osobou s příslušnou 
autorizací. 

Příloha č. 5 – Vyjádření k možnému ovlivnění soustavy Natura 2000 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek 

Příloha č. 6 – Vyjádření stavebního úřadu 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek 
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II.2.2. Posouzení metod hodnocení 

Hluk 

Za účelem posouzení akustické situace v důsledku provozu záměru byla zpracována firmou 
AMEC s r.o. akustická studie (RNDr. Zuzana Flegrová, Ph.D., 09/2014), která je v dokumentu 
zařazena jako příloha č. 3 

Pro zájmové území byl vytvořen pomocí programu HLUK+ verze 10.21 PROFI matematický 
model s výpočtovými body. Výpočet dopravního hluku je proveden dle Metodického pokynu pro 
výpočet hladin hluku z dopravy a jeho novel. Vliv hluku z technologických zdrojů je vyhodnocen na 
základě ČSN ISO 9613-2 Akustika-Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. 

Imise 

Za účelem posouzení imisní situace v důsledku provozu hodnoceného záměru byla firmou 
AMES s.r.o. zpracována rozptylová studie (RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D., držitel autorizace ke 
zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb., MŽP č.j. 1703/780/10/KS, 09/2014). 
Vlastní výpočet imisí byl proveden pomocí software Symos´97. Pro výpočet emisí vybraných 
škodlivin produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí programu 
MEFA 13, který je doporučený Ministerstvem životního prostředí. Ve výpočtu jsou (dle popisu na str. 
10 rozptylové studie) zahrnuty i emise ze studených startů a sekundární emise prašnosti z povrchu 
vozovek dle prediktivních vzorců U.S. EPA – emission factor documentation for AP-42, section 
13.2.1. 

Hodnocení zdravotních rizik 

Hodnocení zdravotních rizik je zařazeno jako příloha č. 4 Dokumentace. Hodnocení 
vypracovala odborně způsobilá osoba MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., držitel Osvědčení o odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., MZ č. 18894-OVZ-32.1-22.3.10. 

Ostatní 

Vliv posuzovaného záměru na soustavu NATURA 2000 nebyl hodnocen zpracováním 
posouzení dle § 45i odst. 1 zákona c. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť dle stanoviska 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, č.j. 145510/2014/KUSK ze dne 
10.10.2014 nemůže mít hodnocený záměr samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv 
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Z pohledu zpracovatele Posudku by bylo vhodné zařadit samostatnou přílohu – 
inženýrskogeologický průzkum, který je zpracovatelem Dokumentace zmiňován v textu (na str. 30 
a 57), a na který se odkazuje i obdržené vyjádření Povodí Vltavy s.p. Zařazeny nejsou ani bližší 
výstupy z tohoto posudku, tedy informace o provedených vrtech (počet, umístění, profily vrtů), ani 
údaje o rešeršní práci (z databáze Geofondu ČR). Význam těchto údajů spatřuje zpracovatel Posudku 
zejména v možnosti objektivněji posoudit, nakolik (a zda vůbec) je reálné pokrýt požadované objemy 
pitné vody z těchto zdrojů, a dále potvrdit nevhodnost podloží k zasakování vod srážkových. 

Použité metody hodnocení, a rozsah a obsah zpracovaných příloh lze v daném případě 
považovat za odpovídající. 
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II.3.  Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Z hlediska velikosti umisťovaných objektů a jejich funkčního využití, je záměr připraven 
v jedné aktivní variantě. Jako subvarianty uvádí zpracovatel Dokumentace návrh zásobování pitnou 
vodou a nakládáním s odpadními vodami. Zde jsou (v kapitole B.I.6) uvedeny tři varianty: 

1. Zásobování vodou z vlastních vrtů či studen, odvod splaškových vod na vlastní novou 
areálovou ČOV s odvodem vyčištěných vod do Pitkovického potoka 

2. Napojení areálu novou přípojkou na stávající vodovodní a kanalizační síť a ČOV v obci 
Nupaky 

3. Napojení areálu novou, cca 1500 m dlouhou přípojkou, na stávající vodovod a kanalizaci 
v distribučním areálu BILLA na protější straně dálnice D 1, a napojení na ČOV 
Doubravice 

O těchto třech variantách zpracovatel Dokumentace v části E na str. 65 Dokumentace, 
v odstavci druhém píše, že: „Z hlediska vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
všechny tyto tři varianty za předpokladu, že jejich řešení bude v souladu se složkovou legislativou, 
rovnocenné a akceptovatelné“. Zpracovatel Posudku k tomuto sdělení konstatuje, že v Dokumentaci 
nejsou nikde uvedeny přesnější technické parametry uvažovaných vrtů (vydatnost, poloha, údaj 
o možnosti tohoto využití zdroje vody), dále v přiložené situaci není naznačena možná poloha 
uvažované ČOV. Z hlediska technického, i s ohledem na snahu o neumisťování nových zdrojů hluku 
(provoz ČOV zdrojem hluku bezesporu může být), doporučuje zpracovatel Posudku spíše napojení 
areálu na kanalizační síť a ČOV v obci Nupaky. Pokud je v další fázi projektové přípravy ukáže toto 
řešení jako nereálné, lze souhlasit i s kombinací jednotlivých variant (např. zásobování vodou 
z vlastních vrtů či studen, a napojení na ČOV Doubravice); vždy je nutné věc projednat s příslušným 
vodoprávním úřadem, a také s provozovatelem ČOV. 

II.4.  Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahujících státní hranice 

Státní hranice je dostatečně vzdálena. Tato skutečnost spolu s charakterem stavby a možnými 
vlivy posuzované stavby na životní prostředí vytvářejí předpoklad, že navrhovaný záměr nebude 
negativně působit za státní hranicí České republiky. 
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III.  Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci 
dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající 
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní řízení 
k povolení předmětného záměru, a to i na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.  

Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky obsažené 
v návrhu stanoviska, zmírňují vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.  

V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, 
či rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické 
a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od 
standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale 
i v ostatních členských zemích Evropské unie. 

Oznamovatel již v České republice provozuje obdobné areály (např. v Brně či v Plzni), což je 
autorem Dokumentace v textu několikrát zmíněno. Vliv obdobných záměrů na životní prostředí je 
poměrně dobře zmapovaný, a lze jej organizačními opatřeními vhodně minimalizovat až eliminovat. 
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IV.  Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V hodnocené Dokumentaci jsou navržena opatření jak pro fázi přípravy a výstavby 
(12 opatření), tak pro fázi využívání záměru (5 opatření). Zpracovatel posudku s navrženými 
opatřeními souhlasí, s tím, že s ohledem na obdržená vyjádření je doplňuje o další podmínky, které 
vyplynuly nejen z vyjádření k Dokumentaci, ale také z celkového hodnocení posuzovaného záměru. 
Zpracovatel Posudku dále upozorňuje, že investor (oznamovatel) musí respektovat veškerá opatření, 
podmínky a omezení vyplývající z obecně závazných právních předpisů, a také podmínky, které mu 
budou uloženy v rámci navazujících správních řízení (územní řízení, stavební povolení). 

Z hlediska přípravy projektu je zásadní podmínkou dalšího vývoje jednoznačné stanovení 
způsobu dodávky pitné vody, a jednoznačného stanovení způsobu nakládání s vodami odpadními. 
Řešení, která navrhuje zpracovatel Dokumentace, jsou přijatelná, ale je nutné z nich vybrat pouze 
jednu variantu, a tu následně projednávat s cílem vydání územního rozhodnutí resp. stavebního 
povolení. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat 
zejména opatření související s minimalizací obtěžování okolí hlukem. Za významné je rovněž třeba 
označit zpracovatelem posudku navrhované kontrolní měření hluku, které může mít vliv na technické 
řešení (výšku, šířku) protihlukových valů. Podstatná jsou také opatření určená k minimalizaci vlivu na 
environmentálně cenné resp. chráněné části přírody (VKP, apod.), které je nutno dále projednat 
s orgánem ochrany přírody. 

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a veřejná zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu Stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad 
Středočeského kraje, který je kapitolou č. 7 tohoto Posudku. 
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V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k Dokumentaci 

Na Dokumentaci záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“, zpracovanou v září roku 2014 
týmem vedeným Ing. Pavlem Mitevem (společnost AMEC, s.r.o.) dle přílohy č. 4 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bylo reagováno 
následujícími stanovisky. Jednotlivá stanoviska jsou řazena chronologicky tak, jak byla doručena 
na Krajský úřad Středočeského kraje, a jak byla předána zpracovateli Posudku. Převážná většina 
stanovisek byla zpracovateli posudku předána osobně dne 17.12.2014, stanoviska došlá na Krajský 
úřad po tomto datu byla zaslána formou elektronické zprávy. Všechna obdržená stanoviska jsou 
zařazena jako příloha tohoto Posudku. Pro větší přehlednost dokumentu je každé obdržené vyjádření 
vyznačeno výrazným rámečkem, a jednotlivé body jsou komentovány postupně. 

 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, 
Masarykovo náměstí 53 
251 01 Říčany 
čj. 128201/2014-MURI/OŽP/00354 ze dne 24.11.2014 
odesláno prostřednictvím datové schránky 

 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 14 a § 15 zák. ČNR č. 334/1992 
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

Záměr bude projednán s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který 
stanoví podmínky umístění stavby. 

 

Orgán státní správy lesů příslušný dle ust.§ 48 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

Bez připomínek. 

 

Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust.§ 60 a § 67  zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů: 

Bez připomínek. 

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 a § 77 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Zatrubnění vodního toku 

Upozorňujeme investora stavby, že zatrubnění vodního toku – významného krajinného prvku 
ze zákona, v délce několika stovek metrů, je z hlediska ochrany přírody a krajiny nežádoucí. Vodní tok 
je významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona. Dle ust. § 3 odst. (1), písm. b), zák. ČNR 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je VKP ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability.  VKP jsou dále dle ust. § 4 odst. (2) zákona chráněny před poškozováním a ničením. 
Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabilizační funkce. 
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Zatrubněním vodního toku v délce 400 metrů dojde k totální likvidaci VKP, což je v rozporu 
se zákonem! Z těchto důvodů požadujeme dodržet zákon a celou situaci řešit jiným způsobem, např. 
přeložkou koryta vodního toku po obvodu areálu, příp. zástavbu v areálu umístit takovým způsobem, 
aby přírodní prvek zůstal zachován. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Poloha Nupackého potoka neumožňuje v případě realizace posuzovaného záměru jeho zachování 
v nezměněné podobě. Environmentální hodnota daného VKP není nijak zásadní, a ekologickou újmu 
vzniklou zatrubněním lze kompenzovat realizací sekundárních opatření (sanace koryta podél bytových 
domů, provedení managementu ploch v okolí koryta toku, apod.). Tato opatření jsou zařazena mezi 
podmínky pro projektovou přípravu záměru, a následně pro realizaci ve Stanovisku. 

2. Plochy pro zeleň, krajinný ráz: 

Z předložené dokumentace není zřejmá zastavěnost pozemků s ohledem na platná regulativa ÚP obce. 
Je sice zřejmé umístění jednotlivých logistických objektů a zpevněných ploch, nicméně záměr 
předpokládá umístění a stavbu dalších nezbytných objektů – retenčních nádrží s celkovým objemem 
4.732 m3, inženýrských sítí, případně i vlastní ČOV, které v předložené dokumentaci EIA, nejsou 
alespoň rámcově umístěné. 

Jen kapacita retenčních nádrží je obrovská a mohlo by se stát, že zeleně vyznačené plochy 
v předložené dokumentaci, budou bez jejího dalšího upřesnění, protkány vedením inženýrských sítí a 
umístěním retenčních nádrží, které v konečném důsledku budou jen v omezeném měřítku poskytovat 
prostor pro provedení výsadeb v areálu. 

Požadujeme proto upřesnění dokumentace. Plochy pro zeleň, které by měly eliminovat další negativní 
dopady na krajinu – odclonění areálu, zmírnění vlivu zástavby na krajinu (především preferujeme 
obvodovou zeleň okolo areálu) navrhnout a vyčlenit tak, aby plnila svoji krajinotvornou funkci. 

Je nám známo, že obec Nupaky je silně urbanizovanou krajinou a její ekologická stabilita je nízká. 
Z druhé strany další suburbanizace území, která by vedla k likvidaci prvků VKP a negativním 
způsobem ovlivňovala krajinu, bez možnosti eliminace dopadu staveb na krajinu, je nežádoucí. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Zpracovatel Posudku souhlasí s tvrzením, že pro zpracování Dokumentace EIA je vhodné vycházet 
z projektové dokumentace pro územní řízení, kde je již stanovena objektová skladba. Zpracovatel 
Posudku v komentářích výše několikrát uvedl, že zastavovací situace není zpracována vhodným 
způsobem, a nezachycuje všechny plánované resp. uvažované součásti záměru (retenční 
nádrž/soustavu retenčních nádrží, ČOV, apod.). Požadavky jsou vypořádány v návrhu Stanoviska. 

3. Terénní úpravy: 

Z předložené PD není zřejmý aspoň rámcový rozsah terénních úprav. Požadujeme, aby umístění 
staveb respektovalo v maximálním měřítku stávající terén (mimo prostor navrhovaných terénních 
valů), tzn. aby nevznikly významné navážky a zářezy, které by výrazným způsobem ovlivnily 
konečnou výšku objektů. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Požadavek na minimalizaci zemních prací vychází z přirozené snahy investora/oznamovatele 
o minimalizaci finančních nákladů stavby. Zpracovatel Posudku zde znovu připomíná, že podklad pro 
zpracování Dokumentace EIA není ideální, a že ve výkrese není uvedena výšková hladina (resp. 
±0,000 a od ní odvozené kóty jednotlivých budov). Požadavky jsou vypořádány v návrhu Stanoviska. 
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Orgán  odpadového hospodářství příslušný podle ust.§ 79 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

Bez připomínek. 

 

Orgán ochrany ovzduší příslušný podle ust.§ 27 odst. 1, písm.(f)  zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší): 

Bez připomínek. 

Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých  zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

Zatrubnění vodního toku: 

Dle § 23a vodního zákona je cílem ochrany vody jako složky životního prostředí zamezit zhoršení 
stavu všech útvarů povrchových vod. Zatrubnění vodního toku se jeví jako nežádoucí, kdy dojde 
k úplnému znehodnocení jeho funkce. Dále upozorňujeme na § 50 vodního zákona, dle kterého jsou 
vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, povinni strpět na svém pozemku koryto 
vodního toku, jeho břehové porosty atp. Z hlediska § 9 Vyhl. Mze č. 590/2002 Sb., o technických 
požadavcích na vodní díla, je vedení trasy koryta vodního toku uzavřeným profilem navrhováno pouze 
výjimečně v zastavěném území nebo v souvislosti s inženýrskými objekty, pokud je toto řešení 
nezbytné z prostorových nebo provozních důvodů. Domníváme se, že novostavba skladové haly 
na kraji obce v dosud nezastavěném území nesplňuje podmínku výjimečnosti, uvedenou v § 9 Vyhl. 
MZe č. 590/2002 Sb. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Rozsah zatrubnění potoka není z předložené Dokumentace úplně zřejmý. Na základě průzkumu in-situ, 
a na základě porovnání s katastrální mapou lze konstatovat, že zatrubnění je navrhováno pouze v části 
toku. Poloha koryta Nupackého potoka bude v kolizi s jakýmkoli záměrem, navrženým do předmětného 
území. Záležitost je vypořádána ve Stanovisku, a to podmínkami pro fázi přípravy i realizace záměru. 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 
Wolkerova 40/11. 160 00 Praha 6 – Bubeneč 
Čj.: ČIŽP/41/IPP/1417840.001/14/PVZ ze dne 24.11.2014 
odesláno prostřednictvím datové schránky 

 

Oddělení odpadového hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nemáme k předloženému záměru „Rozšíření parku 
Nupaky 2015“  připomínky. 

 

Oddělení ochrany ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nemáme k předložené dokumentaci 
připomínky. 

Oddělení ochrany vod: 



Rozšíření parku Nupaky 2015  Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

20 

 Z hlediska zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), nemáme k předloženému záměru „Rozšíření parku Nupaky“ ani k předložené 
dokumentaci připomínky. Problematika odpadních splaškových vod bude řešena patrně výstavbou 
nové ČOV. ČIŽP nemá rovněž námitek proti odvedení splaškových vod na kapacitní ČOV Doubravice 
-  kde bude probíhat zprovoznění 2. linky. Problematika odvedení srážkových vod bude řešena 
výstavbou systému retenčních nádrží o celkovém objemu 4732 m3 – přičemž je potřebné zajistit řízené 
odpouštění a přepouštění vod v jednotlivých stupních retence, tak aby kapacita objemu odpovídala 
výpočtovým parametrům (bude obsaženo v provozním řádu). Srážkové vody s odstavných ploch a 
parkovišť budou vedeny přes oddělovač ropných látek. V případě využití vlastních zdrojů pitné a 
užitkové vody je nutno mít na zřeteli hranici zpoplatnění odběru podzemní vody. Další posuzování 
vlivu na životní prostředí dle výše citovaného zákona ČIŽP OOV nepožaduje. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Požadavky jsou obsaženy ve Stanovisku, v podmínkách pro fázi přípravy a realizace. 

 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bez 
připomínek. 

 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 
Čj.: 106215/2014-242/Má/SP-2014/13811  ze dne 20.11.2014 
Doručeno dne 25.11.2014, čj.: 161689/2014/KUSK 

 

Jako správce drobných vodních toků Nupacký a Pitkovický potok a jako příslušný správce povodí, 
který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy podle ust. § 54, odst.1  zák. č.254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), máme k uvedenému záměru tyto připomínky: 

1. K možnosti vypouštění dešťových vod do Nupackého potoka a vypouštění vyčištěných vod 
z areálové ČOV do Pitkovického potoka jsme vydali vyjádření zn.: 102325/2014-242/Má ze 
dne 30.10.2014. Podmínky dané tímto vyjádřením zůstávají v platnosti. 

2. K možnosti zatrubnění Nupackého potoka uvádíme, že na vodním toku se nachází stavba 
v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. V rámci následného povolování stavby je třeba 
vyřešit příslušné majetkoprávní vztahy. 

3. Zatrubnění Nupackého potoka bude provedeno s kapacitou min. Q 100. 

4. Zatrubnění a další úpravy koryta toků v areálu zůstanou v majetku a správě investora stavby, 
který je bude na své vlastní náklady udržovat v řádném technickém stavu. 

5. Povodí Vltavy, státní podnik, neodpovídá za případné škody vzniklé na stavbě v důsledku 
činnosti vody či ledových jevů. 

6. Projektová dokumentace k územnímu řízení, která bude řešit detailně úpravy Nupackého 
potoka v plánovaném rozšíření areálu, nám bude předložena v předstihu před zahájením 
územního řízení ke stanovisku. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Požadavky jsou vypořádány v návrhu Stanoviska. 
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Advokátní kancelář JUDr. Petra Olmrová Nykodýmová Ph.D 
17. listopadu 230, 251 01 Říčany 
Doručeno na KÚSK dne 1.12.2014, čj.: 164101/2014/KUSK 
Na vědomí: Městský úřad Říčany, odbor -  Stavební úřad 

 

VĚC: Vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí  k záměru  „Rozšíření parku Nupaky 2015“ 
oznamovatele CTP Ivest, spol. s r.o., IČ: 261664453, Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec  

 

Ve výše uvedené věci se tímto v zastoupení mých klientů Josefa Olmra, Františka Olmra, Marty 
Olmrové, Rostislava Olmra, Tomáše Olmra, Soni Klímové, Jitky Aronové a Václava Rambouska, 
jakožto podílových vlastníků většiny pozemků dotčených výše citovaným záměrem CTP Invest, spol. 
s r.o., vyjadřují k tomuto záměru a k předložené dokumentaci. 

Především sděluji, že moji klienti nesouhlasí s předmětným záměrem CTP Invest, spol. s r.o., neboť 
tato skutečnost s nimi, jakožto podílovými spoluvlastníky většiny pozemků, které jsou dotčeny tímto 
záměrem, nebyla projednána a ani nebyli ze strany CTP Invest, spol. s r.o. jakkoli upozorněni, že tato 
společnost takovýto záměr hodlá Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství předložit. Dále moji klienti namítají, že nesouhlasí a nikdy CTP Invest, spol. s r.o. nedali 
souhlas s umístěním a rozložením staveb na jejich pozemcích tak, jak je navrhováno v předložené 
studii. CTP Invest, spol. s r.o. předmětný záměr předkládá za situace, kdy není majitelem pozemků, 
jejichž podílovými spoluvlastníky jsou moji klienti a ani není zřejmé, zda předmětné pozemky 
v budoucnu bude vlastnit. V současné době probíhají jednání mezi mými klienty a jinými investory o 
možném prodeji předmětným záměrem dotčených pozemků jiným subjektům než je CTP  spol. s r.o. 
Kromě této skutečnosti je třeba uvést, že již došlo k prodeji pozemků č.kat. 81/400 a č.kat. 81/408 
v k.ú. Nupaky, které původně vlastnili moji klienti a které jsou dotčené předmětným záměrem, 
novému vlastníkovi a to společnosti COMERC Invest s.r.o., která na těchto pozemcích hodlá 
realizovat svůj komerční záměr, přičemž z předložené dokumentace vyplývá, že je zde navrhovaná 
zelená plocha. Je třeba zdůraznit, že tyto pozemky byly prodány v dobré víře a rovněž byly v dobré 
víře nabyty, že v souladu s územním plánem obce Nupaky z celkové plochy těchto pozemků může být 
zastavěno 40% plochy, 25% zpevněných ploch a pouze na 35% plochy musí být zeleň. Nelze tedy 
dodatečně podmínky stanovené územním plánem obce Nupaky měnit tak, že celá plocha těchto 
pozemků bude tvořit zelenou zónu. 

Závěrem moji klienti zdůrazňují, že z předložené dokumentace je zřejmé, že koeficienty zastavěnosti 
neodpovídají územnímu plánu obce Nupaky a rovněž navržená komunikace není umístěná v ploše 
k využití pro komunikace podle územního plánu a také komunikace na výjezdu z komerčního areálu 
nenavazuje na komunikace navrhované územním plánem k propojení komerční zóny na výjezd z obce. 
Z těchto skutečností tedy vyplývá, že předmětný záměr CTP Invest s r.o. je v rozporu s územním 
plánem.  

Přiložen seznam pozemků a Plná moc. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Na úvod je nutno poznamenat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 
také EIA) není schvalovacím řízením, na základě kterého by bylo možné záměr realizovat. Výstupem 
z procesu EIA je podklad, který je dále začleňován do návazných rozhodnutí (uzemní rozhodnutí, 
stavební povolení). V rámci procesu EIA nejsou v žádném případě řešeny majetkoprávní záležitosti, 
a pro vydání Stanoviska tedy není podstatné, kdo je vlastníkem pozemků, na nichž má být záměr 
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realizován. Vlastnické vztahy jsou relevantně řešeny až v územním a stavebním řízení (dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). 

V komentářích zpracovatele Posudku výše jsou uvedeny připomínky ke stávajícímu zpracování 
zastavovací studie, zejména absence plošně významné retenční nádrže, absence situování uvažované 
ČOV. Lze tedy důvodně předpokládat, že záměr bude dále upravován a přepracováván, než bude 
vydána definitivní verze Dokumentace pro územní řízení, dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
Aby bylo možné vydat územní rozhodnutí dle uvedeného zákona, bude nutné nejen získat souhlasy 
vlastníků dotčených parcel, ale také zajistit soulad s územním plánem, zejména s jeho závaznou částí 
v podobě regulativů využití území (tedy zajistit požadované % podíl plošné výměry jednotlivých 
segmentů záměru). V podmínkách Stanoviska jsou definovány požadavky pro fázi projektové přípravy i 
pro fázi realizace, které reagují na výše uvedené vyjádření. 

 

KOMER ČNÍ ZÓNA NUPAKY s.r.o., I ČO 25619802, 
se sídlem Staropramenná 221/25, 150 00 Praha 5 Smíchov  
doručeno na KÚSK dne 2.12.2014  čj.: 164962/2014/KUSK 

 

Vydává nesouhlasné vyjádření k předložené dokumentaci, neboť záměr v dokumentaci je zcela 
v rozporu a nesouladu s územně plánovací dokumentací obce  Nupaky v řešení dopravy, to je, že trasa 
páteřní -  obslužné komunikace v komerční zóně Nupaky je uváděná mimo schválenou trasu, není 
počítáno s místní hromadnou dopravou a dále záměr v dokumentaci vykazuje evidentní nesoulad 
se závaznými regulativy územně plánovací dokumentace obce Nupaky, neboť je stanoveno, že 
minimální plocha zeleně na pozemcích je 35 % a maximální zastavěná plocha areálu objekty je 40 %. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Zpracovatel Posudku nesouhlasí s tvrzením, že je záměr zcela v rozporu a nesouladu s územně 
plánovací dokumentací obce Nupaky. Z hlediska funkčního využití ploch je záměr v souladu s ÚPD, 
nesoulad je zřejmý se závaznými regulativy pro dané funkční využití ploch. 

V komentářích zpracovatele Posudku výše jsou uvedeny připomínky ke stávajícímu zpracování 
zastavovací studie, kterou nelze považovat za relevantní podklad pro následná správní řízení. Lze 
proto důvodně předpokládat, že záměr bude dále upravován a přepracováván, i s ohledem na trasu 
páteřní komunikace předmětnou lokalitou, pro kterou bylo vydáno stavební povolení (kterému byla 
v roce 2014 prodloužena platnost). 

Rovněž nesoulad s regulativy využití území, které stanovuji 35% plochy záměru pro zeleň, bude dále 
projekčně řešen. V návrhu Stanoviska jsou uvedeny podmínky zejména pro fázi přípravy projektu, 
které je nutné před podáním žádosti o územní rozhodnutí (dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění) splnit. 

  

Advokátní kancelář SLOMKOVÁ - SLOMEK 
Novomlýnská 5, 110 11 Praha 1 
Doručeno na KÚSK dne 2.12.2014 čj.: 164714/2014/KUSK 

 

Ing. Vladimír Polonský, bytem Nupaky, Za Hotelem 217, zastoupen JUDr. Martinem Slomkem, 
advokátem na základě plné moci: 
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Ing. Vladimír Polonský, jako výlučný vlastník dotčených pozemků parc.č. 91/1 a 92/2 v katastrálním 
území Nupaky podává tímto ve stanovené třicetidenní lhůtě námitky ke zveřejněné informaci o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Připomíná rovněž, že oznámení o zveřejnění má v záhlaví 
uvedeno jiné číslo jednací, a to 15243/2014/KUSK, ale zřejmě se jedná pouze o chybu v psaní. 

Odůvodnění: Zveřejněný záměr není v souladu s územním plánem obce Nupaky, protože nedodržuje 
koeficienty územního plánu. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Na úvod je nutno poznamenat, že v rámci procesu EIA nejsou v žádném případě řešeny majetkoprávní 
záležitosti, a pro vydání Stanoviska tedy není podstatné, kdo je vlastníkem pozemků, na nichž má být 
záměr realizován. Vlastnické vztahy jsou relevantně řešeny až v územním a stavebním řízení (dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). 

Zpracovatel Posudku souhlasí s názorem, že stávající zastavovací studie není v souladu se závaznými 
regulativy definovanými pro daní funkční využití ploch. Pokud bude oznamovatel/investor dále 
pokračovat v projekční přípravě záměru, bude nutné zajistit soulad záměru s těmito regulativy, a dále 
do projektu zahrnout veškeré stavební objekty, které jsou nyní ve fázi projednávání (způsob 
zásobování vodou, způsob odvádění splaškových vod, případné vybudování ČOV, apod.). 

V návrhu Stanoviska jsou obsaženy podmínky zejména pro fázi projektové přípravy, které reagují 
na požadavky Ing. Vladimíra Polonského. 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
Čj.: KHSSC 52212/2014  ze dne 2.12.2014 

 

S dokumentací EIA „Rozšíření parku Nupaky 2015“ se souhlasí. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Bez připomínek 

 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Čj.: 164638/2014/KUSK ze dne 2.12.2014 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán 
k posouzení záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“ ve smyslu § 8 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí) sděluje následující stanovisko: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 
přírody, příslušný podle ustanovení  § 77a   zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, konstatuje z hlediska svých kompetencí k EIA dokumentaci záměru 
„Rozšíření parku Nupaky 2015“ , následující: 

1. Na základě dostupných podkladů nepředpokládáme, že by předmětným záměrem byla dotčena 
ochrana zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. Záměrem rovněž nedojde k narušení 
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regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních 
památek. 

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné 
lokality a na ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,  již bylo k tomuto záměru 
KÚSK vydáno dne 10.10.2014 (pod čj.145510/2014/KUSK/OŽP/JSTEP) a byl v něm 
vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Bez připomínek 

 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změnách některých dalších zákonů 

K předložené dokumentaci připomíná, že pro původce odpadu se při shromažďování a soustřeďování 
odpadů v místě vzniku v současné době souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nevyžaduje. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Bez připomínek 

 

Z hlediska zákona  č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Sděluje, že v případě, že by realizací záměru došlo ke vzniku nového zdroje znečišťování ovzduší 
uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, je provozovatel povinen požádat krajský úřad dle 
§ 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší o vydání příslušného závazného stanoviska. Žadatel nemusí 
k žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 8, 9 zákona o ochraně ovzduší předložit 
odborný posudek ani rozptylovou studii, jedná-li se o spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. 
– 1.4. v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o  celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu do 5 MW. 

U zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší je dle § 11 odst. 
3 kompetentním orgánem k vydání příslušných závazných stanovisek obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.  

Komentář zpracovatele Posudku: 

Bez připomínek 

 

Městský úřad Říčany 
Odbor – Stavební úřad 
Melantrichova 2000, 251 01 Říčany 
Čj.: 132664/2014-MURI/OSÚ/00496 ze dne 2.12.2014 

 

Vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“ předané 
k vyjádření oznámením ze dne 30.10.2014 pod č.j. 152447/2014/KUSK, spis. zn. 
SZ_149594/2014/KUSK (doručeno 6.11.2014) 

Stavební úřad MěÚ Říčany vydal dne 16.10.2014 pod č.j. 125363/2014-MURI/OSÚ/00496, spis. zn.: 
122360/2014/Vř vyjádření o souladu výše uvedeného záměru s územním plánem Obce Nupaky. 
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Dne 27.11.2014, resp. dne 1.12.2014 obdržel stavební úřad na vědomí vyjádření vlastníků dotčených 
pozemků Josefa Olmra, Františka Olmra, Marty Olmrové, Tomáše Olmra, Soni Klímové, Jitky 
Aronové a Václava Rambouska (všichni zastoupeni JUDr. Petrou Olmrovou Nykodýmovou Ph.D), 
resp. Ing. Vladimíra Polonského k této dokumentaci vlivů na životní prostředí předávané Krajskému 
úřadu, odboru životního prostředí a v reakci na tato vyjádření uvádí následující: 

Stavební úřad posuzuje soulad stavebního záměru s územním plánem pro účely posuzování vlivů 
stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
pouze z hlediska funkčního využití ploch, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. 
Konkrétní prostorové řešení stavby je stavební úřad povinen posuzovat až v územním řízení v souladu 
s § 90 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Před 
samotným řízením se všemi podklady nelze předjímat soulad stavby s územním plánem, proto se 
k němu stavební úřad ani vyjadřovat předem nesmí.  

Vyjádření stavebního úřadu pro účely posuzování vlivů stavby na životní prostředí je předběžnou 
informací, která je vydávána pro účely jiného řízení než řízení podle stavebního zákona a tato 
předběžná informace je poskytována každému, bez ohledu na vlastnictví záměrem dotčených 
nemovitostí. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s názorem stavebního úřadu městského úřadu Říčany. Je nutné mít 
napaměti, že nelze do území (dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) umístit záměr, který by byl 
v nesouladu s územním plánem, zejména se závaznými regulativy funkčního využití ploch. Stejně tak je 
nutné předloženou zastavovací situaci záměru dále dopracovat, a pro územní řízení dle zákona o 
územním plánování a stavebním řádu předložit projektovou dokumentaci v rozsahu a podrobnostech 
stanovených prováděcím právním předpisem. Podmínky jsou zahrnuty ve Stanovisku, zejména v části 
pro fázi projektové přípravy. 

 

Ing. Vladimír Polonský 
Doručeno na KÚSK dne 3.12.2014 čj.: 165273/2014/KUSK 
Na vědomí: Městský úřad Říčany, odbor -  Stavební úřad 
                    Obecní úřad Nupaky 

 

Nesouhlasím s předmětným záměrem CTP Invest, spol. s r.o., neboť tato skutečnost se mnou, jakožto 
vlastníkem pozemků, které jsou dotčeny tímto záměrem, nebyla projednána a ani nebyl jsem ze strany 
CTP Invest, spol. s r.o. jakkoli upozorněn, že tato společnost takovýto záměr hodlá Krajskému úřadu 
Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství předložit. 

Dále nesouhlasím a nikdy jsem CTP Invest, spol. s r.o. nedal souhlas s umístěním a rozložením staveb 
na mých pozemcích tak, jak je navrhováno v předložené studii. CTP Invest, spol. s r.o. předmětný 
záměr předkládá za situace, kdy není majitelem pozemků, jejichž vlastníkem jsem a ani není zřejmé, 
zda předmětné pozemky v budoucnu bude vlastnit. Je třeba zdůraznit, že jsem tyto pozemky koupil 
v dobré víře a rovněž tyto pozemky byly nabyty v dobré víře, že v souladu s územním plánem obce 
Nupaky z celkové plochy těchto pozemků může být zastavěno 40% plochy, 25% zpevněných ploch 
a pouze  na 35% plochy musí být zeleň. 

Závěrem zdůrazňuji, že z předložené dokumentace je zřejmé, že koeficienty zastavěnosti  
neodpovídají územnímu plánu obce Nupaky a rovněž navržená komunikace není umístěna v ploše 
k využití pro komunikace podle územního plánu a také komunikace na výjezdu z komerčního areálu 
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nenavazuje na komunikace navrhované územním plánem k propojení komerční zóny na výjezd z obce. 
Z těchto skutečností tedy vyplývá, že předmětný záměr je v rozporu s územním plánem. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Na úvod je nutno poznamenat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 
také EIA) není schvalovacím řízením, na základě kterého by bylo možné záměr realizovat. Výstupem 
z procesu EIA je podklad, který je dále začleňován do návazných rozhodnutí (územní rozhodnutí, 
stavební povolení). V rámci procesu EIA nejsou v žádném případě řešeny majetkoprávní záležitosti, 
a pro vydání Stanoviska tedy není podstatné, kdo je vlastníkem pozemků, na nichž má být záměr 
realizován. Vlastnické vztahy jsou relevantně řešeny až v územním a stavebním řízení (dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). 

V komentářích zpracovatele Posudku výše jsou uvedeny připomínky ke stávajícímu zpracování 
zastavovací studie, zejména absence plošně významné retenční nádrže, absence situování uvažované 
ČOV. Lze tedy důvodně předpokládat, že záměr bude dále upravován a přepracováván, než bude 
vydána definitivní verze projektové dokumentace pro územní řízení, dle zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění. Aby bylo možné vydat územní rozhodnutí dle uvedeného zákona, bude nutné nejen 
získat souhlasy vlastníků dotčených parcel, ale také zajistit soulad s územním plánem, zejména s jeho 
závaznou částí v podobě regulativů využití území (tedy zajistit požadované % podíl plošné výměry 
jednotlivých segmentů záměru). V podmínkách Stanoviska jsou definovány požadavky pro fázi 
projektové přípravy i pro fázi realizace, které reagují na výše uvedené vyjádření. 

 

Advokátní kancelář JUDr. Petra Olmrová Nykodýmová Ph.D 
17. listopadu 230, 251 01 Říčany 
Doručeno na KÚSK dne 3.12.2014, čj.: 165268/2014/KUSK 
Na vědomí: Městský úřad Říčany, odbor -  Stavební úřad 
                     Obecní úřad Nupaky, Nupaky 106, PSČ 251 01 

 

Oprava písařské chyby 

Opravuji písařskou chybu, která se  vyskytla v úvodní části Vyjádření mých klientů ze dne 
26.1.2014, kdy v části označené: „VĚC“, kde má být místo slova „Ivest“ správně uvedeno „Invest“ a u 
identifikačního čísla společnosti má být místo „IČ: 261664453“ má být správně uvedeno „IČ: 
26166453“. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Jedná se pouze o formální záležitost, která nemá vliv na výslednou podobu a obsah Stanoviska. 
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COMERC INVEST s.r.o., IČ 03395413, 
Cimburkova 730/27, 130 00 Praha 3 -Žižkov 
Doručeno dne 3.12.2014, čj.: 165259/2014/KUSK 
Na vědomí: Městský úřad Říčany, odbor - Stavební úřad 
       Obec Nupaky, Nupaky 106, 251 01 Říčany 

 

Jako majitelka pozemků v k.ú. Nupaky, parc.č. 81/403 a 81/408 chci vznést námitku k EIA 
předloženou společností CTP, o které jsem se dozvěděla až z vývěsky na obecním úřadě. Pozemky 
jsem koupila v dobré víře, kde záměrem společnosti COMERC INVEST s.r.o. je vybudování 
logistického areálu v souladu s územním plánem a regulativami obce Nupaky. 

Nesouhlasím, aby moje pozemky byly zahrnuty do zeleně CTP (jejich koeficientů), protože tyto 
pozemky nevlastní a ani o tom s nimi nejednám. 

S přeložením plánované obecní komunikace, (na kterou již bylo vydáno SP a je v územním plánu) 
zásadně nesouhlasím, protože plánovanou komunikaci využijeme pro příjezd na naše pozemky parc.č. 
81/403 a 81/408 v k.ú. Nupaky. Obáváme se, že CTP chce tyto komunikace mít na vlastním pozemku 
a tudíž je znepřístupnit veřejné obslužnosti. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Na úvod je nutno poznamenat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 
také EIA) není schvalovacím řízením, na základě kterého by bylo možné záměr realizovat. Výstupem 
z procesu EIA je podklad, který je dále začleňován do návazných rozhodnutí (územní rozhodnutí, 
stavební povolení). V rámci procesu EIA nejsou v žádném případě řešeny majetkoprávní záležitosti, 
a pro vydání Stanoviska tedy není podstatné, kdo je vlastníkem pozemků, na nichž má být záměr 
realizován. Vlastnické vztahy jsou relevantně řešeny až v územním a stavebním řízení (dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). 

Zpracovatel Posudku nemůže jakkoli předjímat zájmy investora nad rámec předložené Dokumentace. 
Z hlediska možné přeložky stavebně povolené, avšak dosud nerealizované páteřní komunikace 
zpracovatel Posudku upozorňuje, že stavební povolení nelze „posunout“ či „p řeložit“. Stejně tak není 
z hlediska stavebního zákona možné vydat v území, na identickém místě 2 územní rozhodnutí (resp. 
stavební povolení) ve dvou různých věcech. 

Předmětné koeficienty, které jsou uvedeny v regulativech funkčního využití ploch, jsou vždy hodnoceny 
za celý umisťovaný záměr. Při zmínce o nesouhlasu s tím, „aby moje pozemky byly zahrnuty do zeleně 
CTP (jejich koeficientů), protože tyto pozemky nevlastní a ani o tom s nimi nejednám“ je míněna 
zejména výkupní cena pozemků. Jak již bylo výše několikrát uvedeno, je majetkoprávní stránka 
projektů zcela mimo rámec procesu posuzování vlivů. Případné majetkoprávní vypořádání je 
podmínkou navazujících správních řízení. 

V podmínkách Stanoviska jsou definovány požadavky pro fázi projektové přípravy i pro fázi realizace, 
které reagují na výše uvedené vyjádření. 
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Obecní úřad Nupaky 
Nepacká 106, 251 01 Nupaky 
Čj.: 172/14/Ch ze dne 15.12.2014 

Vyjádření k „Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí Rozšíření parku Nupaky 2015“, 
oznamovatel firma CTP Incest spol. s r.o., IČO 26166453 se sídlem Central Trade Park Di 1571 396 
01 Humpolec  

Na základě ustanovení § 8 odst. 3, v případě dokumentace zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podáváme tímto v zákonné lhůtě k dokumentaci 
následující nesouhlasné vyjádření. 

Navržená stavba páteřní obslužné komunikace je mimo schválenou trasu páteřní-obslužné 
komunikace, v komerční zóně Nupaky a tedy není v souladu s Územním plánem obce Nupaky.  

Ve schváleném Územním plánu obce Nupaky, v závazné části ve formě regulativů, jsou stanoveny 
následující regulativy pro komerční zónu: 

- max. zastavěná plocha areálu objekty 40%¨ 

- min. plocha zeleně na jednotlivých pozemcích 35% 

Předložená dokumentace tyto regulativy nesplňuje. 

Závěr: 

Na základě výše uvedeného vydáváme nesouhlasné vyjádření k předložené dokumentaci, neboť 
projednávaný záměr je zcela v rozporu a nesouladu s Územně plánovací dokumentací obce Nupaky, 
v řešení dopravy, dále je zde nesoulad se závaznými regulativy Územně plánovací dokumentace. 

 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Zpracovatel Posudku nesouhlasí s tvrzením, že je záměr zcela v rozporu a nesouladu s územně 
plánovací dokumentací obce Nupaky. Z hlediska funkčního využití ploch je záměr v souladu s ÚPD, 
nesoulad je zřejmý se závaznými regulativy pro dané funkční využití ploch. 

Poloha páteřní-obslužné komunikace, pro kterou bylo vydáno (a následně prodloužena platnost) 
stavební povolení, nebyla do zastavovací studie zahrnuta, a projekt s ní v této fázi nepočítá. Tento fakt 
ovšem nebrání vydání Stanoviska, ale je nutné se s ním vypořádat v rámci přípravy projektové 
dokumentace pro územní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (viz. také komentáře výše). 

Dále lze důvodně očekávat, že se hodnocený záměr bude upravovat a měnit, zejména s ohledem 
na splnění závazných regulativů pro funkční využití ploch vymezených v územním plánu, i s ohledem 
na nutnost vymezení plochy retenční nádrže, případného umístění ČOV, vrtů apod. 

V podmínkách Stanoviska jsou definovány požadavky pro fázi projektové přípravy i pro fázi realizace, 
které na výše uvedené vyjádření reagují. 
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Ing. Václav Řezáč 
Nupacká 115, 251 01 Nupaky 
Doručeno dne 22.12.2014, čj.: 171946/2014/KUSK 

Vyjádření zahrnuje průvodní dopis a 3 výpisy z dálkového přístupu do Katastru nemovitostí (parcely č. 
81/416, 81/434, 81/432) 

Věc: Vyjádření l „Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí Rozšíření parku Nupaky 
2015“, oznamovatel firma CTP Incest spol. s r.o., IČO: 26166453 se sídlem Central Trade Park 
D1 1571, 396 01 Humpolec 

Jako vlastník pozemků p.č. 81/416, 81/434 a 81/432 v obci a k.ú. Nupaky nesouhlasím 
s projednáváním výše uvedené dokumentace na mých pozemcích. 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Jak již bylo výše mnohokrát zmíněno, nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
v žádném případě řešeny majetkoprávní záležitosti, a pro vydání Stanoviska tedy není podstatné, kdo 
je vlastníkem pozemků, na nichž má být záměr realizován. Vlastnické vztahy jsou relevantně řešeny 
až v územním a stavebním řízení (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění). 

Vyjádření Ing. Václava Řezáče neobsahuje věcné připomínky, které by bylo možné vypořádávat 
ve Stanovisku. Vyjádření nesouhlasu vlastníka pozemku s projednáváním záměru nelze brát jako 
překážku ve vydání Stanoviska, a k ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
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VI.  Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Posuzovaný záměr „Rozšíření parku Nupaky 2015“ představuje rozšíření stávajícího 
„Logistického areálu CZECH International“, který se skládá ze dvou skladovacích hal, pětipodlažního 
kancelářského přístavku, odstavného parkoviště, myčky nákladních vozidel a autoservisu, o sedm 
výrobně-skladovacích objektů. Z uvedených sedmi hal jsou tři určeny pro výrobu a skladování 
(objekty NU 1, NU 2 a NU 3), dvě haly jsou určeny pro lehkou výrobu a skladování (haly CTFlex 1 
a CTFlex 2), a dva menší polyfunkční objekty CTBox 1 a CTBox 2 navržené k využití jako menší 
obchodní jednotky (showroomy, vzorkové prodejny, drobné služby živnostenského charakteru 
se skladováním a související administrativou). Technické řešení jednotlivých objektů je navrženo dle 
již realizovaných projektů v Brně a Plzni. Při popisu vlivů záměru se zpracovatel Dokumentace na tyto 
projekty odvolává, což přispívá ke zvýšení vypovídací hodnoty zpracované Dokumentace. Součástí 
záměru jsou i parkovací stání pro osobní a nákladní vozidla, pozemní komunikace, odstavné a 
manipulační plochy, a také přípojky technické infrastruktury. 

S ohledem na charakter záměru, na jeho technologické a stavebně-technické řešení lze 
konstatovat, že potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví byly v předložené Dokumentaci 
dostatečně odborně a věcně popsány. 

Na základě provedeného posouzení vlivů na ŽP a za předpokladu realizace navržených 
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, které vyplývají z procesu posuzování vlivů 
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví akceptovatelné.  

Výstavba a využívání záměru neovlivní resp. minimálně (nepatrně) ovlivní ekosystémy, 
krajinu a hlukové klima. Významnější vliv záměru je možno spatřovat pouze v záboru ploch 
chráněných v ZPF, které jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany. Záměr bude mít pouze minimální vliv 
na kvalitu ovzduší v zájmovém území, což bylo prověřeno numerickým modelem zpracovaným 
v rámci rozptylové studie. Záměr v žádném případě neovlivní kulturní památky, a bude mít pozitivní 
vliv na sociálně-demografické ukazatele. 

Záměr je umisťován do území, které je již v současné době značně ovlivněno činností člověka. 
Nejvýznamnějším zdrojem ovlivňujícím životní prostředí (a působícím na zdraví obyvatel), je dálnice 
D 1. Na dálnici v dohledné době naváže další významná silniční stavba  -Pražský okruh, úsek 511 
Běchovice-D 1, která se napojí na mimoúrovňovou křižovatku situovanou při jižním okraji hodnocené 
lokality. V blízkosti místa realizaci záměru jsou v současné době dokončovány bytové domy (jižní 
a jihozápadní okraj zástavby obce Nupaky), které jsou již dnes částečně odstíněny zemními hlukovými 
valy.  

Jak je patrné z obdržených vyjádření, lze v případě realizace záměru souhlasit s několika 
variantami zásobováním pitnou vodou, i s likvidací vod odpadních. V rámci navazující projektové 
přípravy bude nutné vypořádat se nejen s technickými záležitostmi (napojení na infrastrukturu), ale 
projekt upravit dle závazných regulativů územního plánu, a dle záměrů, pro které bylo vydáno 
povolení umožňující jejich realizaci podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, zákon o 
pozemních komunikacích, apod.). 

Výstavba a provoz záměru, včetně navrhovaných opatření vyplývajících z posuzování vlivů 
pole zákona č. 100/2001 Sb., vylučují závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.  

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. je 
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zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě 
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  

Dokumentace byla posouzena podle požadavků § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí v platném znění, v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zákona.  

Po zvážení všech výše uvedených skutečností konstatuji, že záměr „rozšíření parku Nupaky 
2015“ je možné realizovat a provozovat, za dodržení všech opatření uvedených v návrhu stanoviska. 
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VII.  Návrh Stanoviska 

Na základě výše uvedeného zpracovatel Posudku doporučuje, aby k předloženému záměru 
vydal Krajský úřad Středočeského kraje ve smyslu ustanovení §10 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v souladu s přílohou č. 6, citovaného zákona, 
níže uvedené Stanovisko: 

Praha:  Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: /2015/KUSK 

Spisová značka: /KUSK 

Vyřizuje / Linka: Bc. Hana Křížová 

Značka: OŽP/Pr 

  

 

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIV Ů  PROVEDENÍ  ZÁM ĚRU 

NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

podle § 10 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. 

 

I.   IDENTIFIKA ČNÍ  ÚDAJE 

1. Název záměru               Rozšíření parku Nupaky 2015 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je rozšíření „Logistického areálu CZECH International“ sestávajícího 
ze dvou skladovacích hal, pětipodlažního kancelářského přístavku, odstavného parkoviště, myčky 
nákladních vozidel a autoservisu o sedm výrobně skladovacích objektů. 

Konkrétně se jedná o tři výrobně skladovací objekty označené jako NU 1, NU 2 a NU 3, dvě 
haly typu CTFlex označené jako CTFlex 1 a CTFlex 2 pro skladování, příp. lehkou výrobu a dva 
menší polyfunkční objekty typu CTBox označené jako CTBox 1 a CTBox 2, které mohou být 
využívány jako menší obchodní jednotky, showroomy, vzorkové prodejny nebo pro drobné služby 
živnostenského charakteru se skladováním a související administrativou. 

Objekty jsou navrženy typové dle standardů společnosti CTP Invest spol. s r.o., a budou 
nabízeny k pronájmu zájemcům z řad výrobních, distribučních a logistických společností. Nedílnou 
součástí záměru je i vybudování odpovídajících komunikací, parkovišť, odstavných a manipulačních 
ploch pro nákladní automobily a realizace příslušné technické infrastruktury a její napojení 
na infrastrukturu v území. 

V rámci záměru budou též dobudovány stávající zemní izolační valy. 

S ohledem na projekční připravenost záměru prozatím nebyl přesně stanoven způsob napojení 
na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci. V případě, že se oznamovateli nepodaří 
dohodnout na podmínkách připojení nových objektů se soukromým vlastníkem vodovodu, kanalizace 
a ČOV v obci Nupaky, případně areál napojit na stávající kanalizační řad a vodovod v areálu skladu 
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BILLA na opačné straně dálnice a ČOV v obci Doubravice, je navrhována i realizace vrtů/studní pro 
zásobování nových objektů pitnou vodou a výstavba areálové čistírny odpadních vod. 

Orientační údaje záměru jsou tyto: 

Celková zastavená plocha:   152 987 m2 

 Z toho: 

  Objekt NU 1   32 603 m2 

  Objekt NU 2   30 279 m2 

  Objekt NU 3   11 415 m2 

  Objekt CTFlex 1  7 652 m2 

  Objekt CTFlex 2  7 652 m2 

  Objekt CTBox 1  4 432 m2 

  Objekt CTBox 2  5 895 m2 

V areálu je navrženo 840 parkovacích míst pro osobní vozidla, a 244 míst pro nákladní vozidla. 

Parkovací stání jsou uvažována jako pozemní.  

3. Umístění záměru 

Kraj:      Středočeský 

Obec s rozšířenou působností:   Říčany 

Obec:      Nupaky 

Katastrální území:   Nupaky 

4. Obchodní firma oznamovatele : CTP Invest, spol. s.r.o. 

5. IČ oznamovatele :  261 66 453 

6. Sídlo oznamovatele : Central Trade Park D 1 1571, 396 01 Humpolec 

7. Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Václav Horák 

 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Dokumentace 

Oznamovatel využil možnosti dané § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., a podal Krajskému 
úřadu Středočeského kraje přímo Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která je zpracována 
v rozsahu přílohy č. 4, zákona. 

Zpracovatel:  AMEC s.r.o. 

  Křenová 58 

  602 00 Brno 

  Ing. Pavel Mitev 

držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP 

č.j. 2881/414/OPVŽ/02, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 7752/ENV/07 

a č.j. 1639/ENV/12. 
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2. Posudek 

Zpracovatel:  Ing. Aleš Hanslík 

   Vladislava Vančury 424/44 

   748 01 Hlučín 

držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP 
č.j. 58626/ENV/12 ze dne 11.7.2012 

3. Veřejné projednání 

Místo: 

Datum: 

Čas: 

Průběh: 

4. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů včetně účasti veřejnosti 

Krajský úřad Středočeského kraje rozeslal dne 30.10.2014 dopisem č.j. 152447/2014/KUSK 
Dokumentaci záměru spolu s informací o zahájení procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a tuto zveřejnil na internetu (http://www.cenia.cz/eia 
pod kódem STC1830). Ve výše uvedeném dopise Krajský úřad požádal Středočeský kraj a obec 
Nupaky o zveřejnění informace o dokumentaci, a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, 
vyvěšením na úřední desce a o zveřejnění ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. 
místní tisk a rozhlas), s minimální dobou zveřejnění 15 dní (a s doporučením prodloužení na 30 dnů). 
Obec a Středočeský kraj byli zároveň požádáni o písemném vyrozumění o vyvěšení této informace. 

Vyjádření obdržená Krajským úřadem Středočeského kraje byla zpracovateli Posudku předána 
osobně dne 19.12.2014, později obdržená vyjádření byla zaslána formou emailové zprávy. 

Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a dotčené 
subjekty a veřejnost byli vyzváni k podávání připomínek v zákonné lhůtě. 

Vlivy záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech 
podstatných hledisek.  

Podrobně jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání 
č.j.: ……… ze dne ……… 

5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta 

K Dokumentaci byla Krajskému úřadu Středočeského kraje doručena tato vyjádření (řazeno 
chronologicky, obdobně jako výše v textu Posudku): 

1. Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, čj. 128201/2014-MURI/OŽP/00354 ze 
dne 24.11.2014 

2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, 
č.j.: ČIŽP/41/IPP/1417840.001/14/PVZ ze dne 24.11.2014 

3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, 
č.j.: 106215/2014-242/Má/SP-2014/13811  ze dne 20.11.2014 

4. Advokátní kancelář JUDr. Petra Olmrová Nykodýmová Ph.D, doručeno dne 1.12.2014 
5. KOMERČNÍ ZÓNA NUPAKY s.r.o., IČO 25619802, doručeno dne 2.12.2014 
6. Advokátní kancelář SLOMKOVÁ – SLOMEK, doručeno dne 2.12.2014 
7. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j.: KHSSC 52212/2014 

ze dne 2.12.2014 
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8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j. 164638/2014/KUSK ze dne 2.12.2014 

9. Městský úřad Říčany, Odbor – Stavební úřad, č.j.: 132664/2014-MURI/OSÚ/00496 ze dne 
2.12.2014 

10. Ing. Vladimír Polonský, doručeno dne 3.12.2014 čj.: 165273/2014/KUSK 
11. Advokátní kancelář JUDr. Petra Olmrová Nykodýmová Ph.D, doručeno dne 3.12.2014, 

čj.: 165268/2014/KUSK 
12. COMERC INVEST s.r.o., doručeno dne 3.12.2014, čj.: 165259/2014/KUSK 
13. Obecní úřad Nupaky, č.j.: 172/14/Ch ze dne 15.12.2014 
14. Ing. Václav Řezáč, doručeno dne 22.12.2014, čj.: 171946/2014/KUSK 

 

III. HODNOCENÍ ZÁM ĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 

Pro hodnocení vlivů záměru „Rozšíření parku Nupaky 2015“ na životní prostředí a veřejné 
zdraví, byly zpracovány odborné průzkumy a studie (hluková studie, rozptylová studie, hodnocení 
zdravotních rizik). Výsledky těchto studií vypovídají o tom, že vliv předmětného záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví bude v souladu s požadavky platné legislativy na úseku životního prostředí a 
veřejného zdraví. 

V průzkumech a studiích bylo konstatováno, že záměr může ovlivnit hlukovou situaci 
v bezprostředním okolí místa plánované realizace. Dále bylo konstatováno, a výpočtovým modelem 
prověřeno, že záměr může mít vliv na imisní situaci v území. Uvedené vlivy byly porovnány 
s legislativou stanovenými parametry, a bylo konstatováno, že nedojde k překročení zákonem 
stanovených hodnot. 

Z hlediska dalších vlivů záměru na životní prostředí byly vyhodnoceny vlivy na zemědělský 
půdní fond, které byly klasifikovány jako výrazné, ale kompenzačními opatřeními řešitelné. Rovněž vliv 
na VKP „ze zákona“ (Nupacký potok) byly hodnoceny jako negativní, ale kompenzačními opatřeními 
řešitelné. 

Pozitivně byly vyhodnoceny vlivy záměru na sociálně-demografické ukazatele, kdy je 
očekáváno vytvoření nových pracovních míst. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí 

Výstavba a provoz hodnoceného záměru, včetně navrhovaných opatření vyplývajících 
z procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., vylučují závažné ovlivnění životního prostředí 
nebo veřejného zdraví. 

V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace byly shledány dílčí nepřesnosti 
resp. nedostatky, které odpovídají připravenému stupni projektové dokumentace (studie). 
Ve zpracování projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či rozpory s příslušnými zákony, 
vyhláškami, normami a předpisy, které by vyvolaly nutnost přepracování dokumentace. 

Navržené koncepční, technické a technologické řešení záměru odpovídá současnému stavu 
technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen 
na území České republiky, ale i v jiných členských státech Evropské unie. 
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3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 
na životní prostředí 

Posuzovaný záměr „Rozšíření parku Nupaky 2015“ je záměrem, jehož vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví je možno poměrně přesně kvantifikovat, a následně pomocí kompenzačních 
opatření vhodně eliminovat.  

V dokumentaci jsou navržena opatření pro omezení, případně vyloučení nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí. Zpracovatel posudku tato opatření doplnil a rozčlenil pro fázi přípravy, 
realizace, a provozu (viz dále) a specifikoval je jako podmínky tohoto stanoviska včetně povinností 
a podmínek pro sledování a rozbor vlivu na životní prostředí. 

V podmínkách není zmínka o majetkoprávním vypořádání s vlastníky dotčených parcel, 
protože tato záležitost je mimo rámec procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Požadavek 
na majetkoprávní vypořádání však vychází ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., v platném 
znění), a je proto nedílnou součásti projektové přípravy. 

Opatření pro fázi projektové přípravy 
- Jednoznačně definovat způsob dodávky pitné vody, a jednoznačně definovat způsob 

nakládání s odpadními vodami, 

- Navrhnout prostorové řešení areálu tak, aby byly splněny závazné regulativy funkčního 
využití ploch definované v územním plánu obce Nupaky, 

- Při projektové přípravě respektovat platná územní rozhodnutí a stavební povolení vydaná 
v zájmovém území, 

- Provést měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (minimálně 3 měřící 
body); na základě výsledků měření aktualizovat hlukovou studii a tuto následně předložit 
Krajské hygienické stanici Středočeského kraje k posouzení, 

- V případě změny funkčního využití jednotlivých objektů (oproti aktuálně navrženému 
funkčnímu využití), které odpovídá kategoriím přílohy č. 1 tabulky II, zákona 
č. 100/2001 Sb., a které splňuje příslušné hodnoty pro jednotlivé kategorie, podat 
Krajskému úřadu Středočeského kraje Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3, 
zákona, 

- Provést pedologický průzkum včetně odběru vzorků pro stanovení přítomnost 
chemických polutantů dle vyhlášky č. 13/1994 Sb.; zpracovat Plán bilance ornice, a tento 
předložit ke schválení orgánu ochrany ZPF, 

- Zpracovat Plán organizace výstavby včetně tras dopravy tak, aby nákladní doprava 
neprojížděla residentními oblastmi (obce Kuří, Nupaky, Čestlice), 

- Do plánu organizace výstavby bude zahrnuto preventivní a kontrolní opatření proti úniku 
ropných látek na staveništi, 

- Zpracovat projekt vegetačních a sadových úprav areálu (samostatný stavební objekt 
v projektové dokumentaci), včetně návrhu přírodě blízkých opatření na nezatrubněné 
části Nupackého potoka, jako kompenzaci na možnou environmentální újmu vzniklou 
zatrubněním části potoka, v rozpočtu stavebního díla zahrnout povinnost pětileté péče 
o vysazené dřeviny; do projektu zahrnout i péči o zemní protihlukové valy, 
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- Prověřit a případně projekčně vyřešit výšku zemních protihlukových valů (na základě 
geodetického zaměření zájmového území, a v rámci přípravy projektové dokumentace 
pro území řízení). 

 

Opatření pro fázi výstavby záměru 
Ochrana veřejného zdraví a pohody bydlení: 

- Stavební práce budou prováděny pouze v denní dobu, v čase od 7:00 hod. do 21:00 hod. 

- Návoz stavebních materiálů nebude prováděn přes zastavěné (residenční) části přilehlých 
obcí (Nupaky, Kuří, Čestlice), 

- V rámci zkušebního provozu provést měření hluku v referenčních bodech (viz. podmínky 
pro fázi projektové přípravy) 

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond 

- Bude řádně provedena skrývka svrchní půdní vrstvy (ornice), a případně zůrodnění 
schopného podorničí, se kterým bude nakládáno dle Plánu bilance ornice schváleného 
příslušným orgánem ochrany ZPF. Ke kolaudaci záměru budou předloženy doklady 
prokazující dodržení podmínek Souhlasu s vynětím půdy ze ZPF, dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění, skrývku ornice provést v době 
vegetačního klidu, tzn. od 1.11. od 31.3. kalendářního roku, 

Odpadové hospodářství, chemické látky, ochrana vod 

- Doplňování PHM do stavební mechanizace provádět pouze na plochách zpevněných, 
s využitím úkapových van a zabezpečovacích prostředků (sorbenty, apod.); v případě 
úniku závadných látek ihned provést opatření k minimalizaci škod, 

- Dlouhodobější odstavování stavební mechanizace provádět pouze na plochách 
zpevněných; využívat úkapové vany pro zachycení případných úniků provozních kapalin, 

- Odpady, které budou vznikat v průběhu realizace, budou shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech podle 
kategorií a druhů, 

- Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy 
nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem dle vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a budou viditelně označeny 
grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti, 

- Odpady budou předávány ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním 
ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění, 

- Při nakládání s přípravky klasifikovanými ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách a chemických směsích v prostoru skladu ADR, který bude součástí 
objektu NU1, budou striktně dodržovány pokyny uvedené v bezpečnostních listech 
k těmto látkám a formou interního předpisu budou přijaty příslušné pracovní postupy, 

- Nebezpečné chemické látky budou vybaveny bezpečnostními listy v předepsané úpravě, 
bude vedena jejich evidence a bude zajištěna příslušná kvalifikace odpovědných 
pracovníků (školení), 
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- Při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami budou dodržovány a kontrolovány 
předepsané pracovní postupy, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. 

Ochrana ovzduší 

- Při stavebních pracích minimalizovat skládky sypkých materiálů, 

- V letních dnech bude pravidelně prováděno zkrápění staveniště, které zamezí sekundární 
prašnosti, 

- Bude pravidelně prováděna očista pozemních komunikací přiléhajících ke staveništi 
(ručně, strojně-samosběrným vozem), před výjezdem ze staveniště budou kola nákladních 
vozidel očištěna např. na roštech 

- Důsledně dbát na vypínání motorů strojů v době nečinnosti (mezi výkony) 

 

Opatření pro fázi využívání záměru 
- Udržovat všechna zařízení, zejména ta, která jsou zdrojem hluku, v řádném technickém 

stavu, 

- Retenční nádrž pro řízené odtékání dešťových vod bude pravidelně kontrolována, 
zejména s ohledem na funkčnost výustního objektu, a na dodržení maximální hodnoty 
odtoku stanovené správcem toku, 

- Srážkové vody z komunikací, parkovacích a manipulačních ploch budou přečišťovány 
v odlučovači lehkých kapalin, 

- V zimním období minimalizovat údržbu povrchů solením, provádět zejména 
mechanickou údržbu (včasné odhrabování či odmetání sněhu) s ohledem na snížení 
solnosti odváděných srážkových vod, 

- Pro odlučovače lehkých kapalin vypracovat provozní řád a jeho dodržování pravidelně 
kontrolovat, 

- Řádně pečovat o zeleň realizovanou v rámci projektu Vegetačních a sadových úprav 

- Vypracovat místní provozní řády skladu 1, 

- Vypracovat havarijní plán ADR skladu v souladu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném znění a vyhláškou č. 450/2005 Sb. 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

V rámci Dokumentace nebylo navrženo variantní umístění jednotlivých budov. Variantnost 
řešení lze chápat v dosud nevyřešeném zásobování areálu pitnou vodou, a v nakládání s vodami 
odpadními. Zde oznamovatel nabízí celkem 3 varianty, a zároveň nevylučuje jejich kombinaci. Pořadí 
variant není zpracovatelem Dokumentace stanoveno, a rovněž zpracovatel Posudku pořadí nestanovuje. 
Varianty jsou z hlediska vlivů na životní prostředí, při zachování souladu s požadavky legislativy, 
rovnocenné. V rámci následujících stupňů projektové dokumentace bude nutné projednat a zvolit 
jednoznačné řešení. Dále je nutné upřesnit polohu retenční nádrže (resp. soustavy retenčních nádrží). 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a posudku 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření k dokumentaci jsou uvedena 
v V. kapitole posudku. Požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku 
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odpovídajícím způsobem komentovány, resp. ve formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného 
úřadu. 

Vypořádání vyjádření k posudku bude doplněno po uplynutí zákonné lhůty ve smyslu § 9 odst. 
8 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí, 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti 
záměru 

Na základě „Dokumentace“, „Posudku“ a „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření 
k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k záměru 

„Rozšíření parku Nupaky 2015“ 

Zdůvodnění: 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví, vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
lze konstatovat, že realizace záměru je možná za dodržení kompenzačních a minimalizačních 
opatření uvedených v tomto stanovisku.  

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že navrhovaný záměr včetně kompenzačních 
opatření se svým rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů. 

 

Datum vydání stanoviska: 

 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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Datum zpracování posudku:  16.2.2015 

 

Posudek zpracoval:   Ing. Aleš Hanslík 

Vladislava Vančury 424/44 

748 01 Hlučín 

tel: 739 064 455 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

     ……………………..………………………………. 

Ing. Aleš Hanslík 

 

Autorizace ke zpracování posudku: Rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování 
Dokumentace a Posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění č.j. 58626/ENV/12 ze dne 11.7.2012 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování Dokumentace a Posudku 

Příloha č. 2: Fotokopie vyjádření zaslaných k Dokumentaci: 

2.1: Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, čj. 128201/2014-MURI/OŽP/00354 
ze dne 24.11.2014 

2.2: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/1417840.001/14/PVZ ze dne 24.11.2014 

2.3: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, č.j. 106215/2014-242/Má/SP-
2014/13811 ze dne 20.11.2014 

2.4: Advokátní kancelář JUDr. Petra Olmrová Nykodýmová Ph.D., č.j. 164101/2014/KUSK 

2.5: KOMERČNÍ ZÓNA NUPAKY s.r.o., doručeno na KÚSK dne 2.12.2014 
č.j. 164962/2014/KUSK 

2.6: Advokátní kancelář SLOMKOVÁ – SLOMEK, doručeno na KÚSK dne 2.12.2014 
č.j. 164714/2014/KUSK 

2.7: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 
52212/2014  ze dne 2.12.2014 

2.8: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j.: 164638/2014/KUSK ze dne 2.12.2014 

2.9: Městský úřad Říčany, Odbor – Stavební úřad, č.j.: 132664/2014-MURI/OSÚ/00496 ze dne 
2.12.2014 

2.10: Ing. Vladimír Polonský, doručeno na KÚSK dne 3.12.2014 č.j.: 165273/2014/KUSK 

2.11: Advokátní kancelář JUDr. Petra Olmrová Nykodýmová Ph.D., doručeno na KÚSK dne 
3.12.2014, č.j.: 165268/2014/KUSK 

2.12: COMERC INVEST s.r.o, doručeno dne 3.12.2014, č.j.: 165259/2014/KUSK 

2.13: Obecní úřad Nupaky, č.j.: 172/14/Ch ze dne 15.12.2014 

2.14: Ing. Václav Řezáč, doručeno dne 22.12.2014, č.j.: 171946/2014/KUSK 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2.1: Vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, 
čj. 128201/2014-MURI/OŽP/00354 ze dne 24.11.2014 
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Příloha č. 2.2: Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu 
Praha, č.j. ČIŽP/41/IPP/1417840.001/14/PVZ ze dne 24.11.2014 
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Příloha č. 2.3: Vyjádření Povodí Vltavy, s.p., závodu Dolní Vltava, č.j. 106215/2014-
242/Má/SP-2014/13811 ze dne 20.11.2014 
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Příloha č. 2.4: Vyjádření Advokátní kanceláře JUDr. Petry Olmrové 
Nykodýmové, Ph.D., č.j. 164101/2014/KUSK 
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Příloha č. 2.5: Vyjádření společnosti KOMERČNÍ ZÓNA NUPAKY s.r.o., doru čeno 
na KÚSK dne 2.12.2014 č.j. 164962/2014/KUSK 
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Příloha č. 2.6: Vyjádření Advokátní kanceláře SLOMKOVÁ – SLOMEK, doru čeno 
na KÚSK dne 2.12.2014 č.j. 164714/2014/KUSK 
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Příloha č. 2.7: Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 
v Praze, č.j. KHSSC 52212/2014  ze dne 2.12.2014 
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Příloha č. 2.8: Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, č.j.: 164638/2014/KUSK ze dne 2.12.2014 
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Příloha č. 2.9: Vyjádření Městského úřadu Říčany, Odboru – Stavební úřad, 
č.j.: 132664/2014-MURI/OSÚ/00496 ze dne 2.12.2014 
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Příloha č. 2.10: Vyjádření Ing. Vladimíra Polonského, doručeno na KÚSK dne 3.12.2014 
č.j.: 165273/2014/KUSK 
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Příloha č. 2.11: Vyjádření Advokátní kanceláře JUDr. Petry Olmrové 
Nykodýmové, Ph.D., doručeno na KÚSK dne 3.12.2014, č.j.: 165268/2014/KUSK 
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Příloha č. 2.12: Vyjádření společnosti COMERC INVEST s.r.o, doručeno dne 3.12.2014, 
č.j.: 165259/2014/KUSK 
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Příloha č. 2.13: Vyjádření Obecního úřadu Nupaky, č.j.: 172/14/Ch ze dne 15.12.2014 
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Příloha č. 2.14: Vyjádření Ing. Václava Řezáče, doručeno dne 22.12.2014, 
č.j.: 171946/2014/KUSK 

 

 


