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Z Á P I S 

z  veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb.  

v rámci posuzování záměru 

„Stavba pro skladování produktů rostlinné výroby Polerady – přístavba dvou obilních 

skladovacích sil“ 

konaného dne 13. 08. 2015  

na adrese Polerady 30, 250 63 Mratín 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním 

Při posuzování vlivů záměru „Stavba pro skladování produktů rostlinné výroby Polerady 

– přístavba dvou obilních skladovacích sil“ na ţivotní prostředí byly dodrţeny stanovené 

lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Dosavadní průběh posuzování vlivů na ţivotní prostředí je patrný z následujícího přehledu: 

 29. 10. 2014 bylo zveřejněno oznámení záměru předloţené dle § 6 odst. 1. 

 28. 11.2014 (zveřejněno 09.12.2014) vydal Krajský úřad Středočeského kraje závěr 

zjišťovacího řízení s tím, ţe je nutno záměr posoudit v celém rozsahu ve smyslu zákona 

č. 100/2001 Sb. 

 09. 03. 2015 KÚSK obdrţel dokumentaci vlivů záměru na ţivotní prostředí zpracovanou 

autorizovanou osobou panem Ing. Miroslavem Nešporem. 

 23. 03. 2015 byla dokumentace zveřejněna a rozeslána dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření. 
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 30. 04. 2015 předal KÚSK veškeré podklady nutné pro zpracování posudku 

autorizované osobě Ing. Pavle Ţídkové, pověřené zpracováním posudku. 

 01. 07. 2015 obdrţel KÚSK zpracovaný posudek. 

 14. 07. 2015 byl posudek zveřejněn a rozeslán dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření. 

 03. 08. 2015 byla KÚSK zveřejněna informace o konání veřejného projednání, které  

bylo svoláno na den 13.08.2015 na adrese Polerady 30, 250 63 Mratín. 

 

2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona 

č. 100/2001Sb.,se uskutečnilo dne 13. 08. 2015 od 17.00  na adrese Polerady 30, 250 63 

Mratín. 

 

3. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byl Krajským úřadem Středočeského kraje pověřen v souladu 

s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb. Ing. Ondřej Černý, referent Odboru ţivotního prostředí 

a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 

 

4. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dopracovaná dokumentace, posudek a vyjádření k nim 

obdrţená ve smyslu § 8 a § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v platném znění 

 

5. Účastníci veřejného projednání 

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

Krajský úřad Středočeského kraje (příslušný úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.):  

Ing. Ondřej Černý, Ing Jan Šefl 

Oznamovatel záměru: Václav Černý 

Zpracovatel oznámení: Zdeněk Komárek 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Miroslav Nešpor 

Zpracovatel posudku: Ing. Pavla Ţídková  

 

Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 18 osob (viz. přiloţená prezenční listina). 

 

6. Program veřejného projednání 

1.          Úvod  

2. Rekapitulace dosavadního průběhu procesu EIA 



strana 3 / 5 

3. Vystoupení zástupců jednotlivých stran  

4. Diskuze  

5. Závěr  

 

 

II. PRŮBĚH  VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ 

1. Úvod  

Veřejné projednání zahájil Ing Ondřej Černý, (dále jen vedoucí VP), pověřený Krajským 

úřadem Středočeského kraje řízením veřejného projednání. V úvodu seznámil přítomné s cílem 

veřejného projednání a jeho programem, představil zástupce jednotlivých stran a dále uvedl 

základní údaje o procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

2.  Rekapitulace procesu EIA 

V úvodu vedoucí VP stručně seznámil účastníky s předmětem a dosavadním průběhem 

procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona  č. 100/2001 Sb.  

 

3. Vystoupení zpracovatele dokumentace a zpracovatele posudku 

Ing. Miroslav Nešpor (zpracovatel dokumentace): seznámil účastníky s obsahem záměru a 

zpracovanou dokumentací. Věnoval se především problematice hluku, dopravy a stavu místní 

komunikace.  

Ing. Pavla Ţídková (zpracovatelka posudku): Seznámila účastníky s cíli posudku a zhodnotila 

předloţenou dokumentaci. Dále uvedla , ţe v posudku bylo navrţeno souhlasné stanovisko 

s podmínkami pro fázi výstavby a provozu, upozornila, ţe nelze stanovit podmínku ohledně 

dohody oznamovatele s obcí na opravě komunikace, která byla uvedena v návrhu stanoviska, 

nicméně má za to ţe obec má dostatečné moţnosti na to, aby se s investorem na opravě 

komunikace dohodla. Dále bude doplněna podmínka ohledně hluku – nejpozději před vydáním 

souhlasu s uţíváním stavby, bude ve zkušebním provozu provedeno měření hluku z celého 

provozu posklizňové linky. Pro všechny komodity musí být splněny hlukové limity. 

Referenční body pro měření budou dohodnuty s krajskou hygienickou stanicí a popř. s obcí. 

  

4. Diskuze 

Zápis z diskuze obsahuje hlavní problémy týkající se záměru, které v rámci diskuze zazněly, a 

nejedná se tedy o doslovný přepis diskuze, která byla celá zaznamenána v rámci pořízené 

nahrávky. Zpracovatelka posudku, má pro doplnění stanoviska k dispozici úplný audio záznam 

veřejného projednání. 

 

Diskuze se ze strany veřejnosti zúčastnili Pan a Paní Zárubovy, Pan Urban, Pan Pýcha, Pan 

Löbl (starosta obce Polerady), Paní Císařová, Paní Černá (dcera oznamovatele), Pan Václav 

Černý (oznamovatel), Ing. Nešpor (zpracovatel posudku), Ing. Ţídková (zpracovatelka 

posudku), Ing. Ondřej Černý (vedoucí veřejného projednání) 

Ze strany veřejnosti zazněly především stíţnosti na hlučnost stávajícího provozu posklizňové 

linky včetně sil a produkci emisí (prachu). Ze strany zpracovatelky posudku a zpracovatele 

oznámení, bylo na otázky odpovězeno s tím, ţe kontrolní měření hluku proběhne v rámci 
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zkušebního provozu jak pro nová sila, tak pro stávající provoz posklizňové linky, s tím, ţe 

měření musí být provedeno pro nejhlučnější komoditu, kterou je kukuřice. Celá posklizňová 

linka musí být provedena v souladu s platnou legislativou. Oznamovatel uvedl, ţe spádové 

cesty v rámci sil budou odhlučněny. Zpracovatelka posudku taktéţ navrhla moţná opatření 

z hlediska vzniku emisí. 

Dále byl řešen stav příjezdové obecní komunikace a parkovaní kamiónu přes celou noc na 

území obce. Z diskuze vyplynulo, ţe obec bude řešit problémy s parkováním přepravců za 

pomoci příslušných značek zákazu zastavení/stání o kterých bude jednat s příslušnými úřady, 

jeţ mají pravomoc pro jejich umístění. Stav příjezdové komunikace bude řešen mimo proces 

EIA mezi obcí a oznamovatelem, který vyjádřil svou ochotu se s obcí na řešení problematiky 

podílet. 

 

5. Závěr    

Vedoucí VP seznámil účastníky s dalším postupem ohledně vydání závazného stanoviska dle 

zákona č. 100/2001 Sb., poděkoval přítomným za účast na veřejném projednání a ukončil jej. 

 

III. ZÁVĚR 

Jako osoba pověřená řízením veřejného projednání konstatuji, ţe byla splněna všechna 

zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku a dokumentace k výše uvedenému záměru 

podle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 4 vyhlášky MŢP č. 457/2001 Sb., 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 

na ţivotní prostředí. 

 

 

Ing. Ondřej Černý 

                                                                                  odborný referent na úseku  

                                                                                          ţivotního prostředí 

      

 

 

 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1/ Středočeský kraj, zde 

2/ Obec Polerady, Polerady 57, 250 63 Mratín 

Dotčené správní úřady: 

3/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 

4/ Městský úřad Brandýs nad Labem-St. Boleslav, det. prac. Orebitská 377/18, 130 00 

Praha 3 Ţiţkov  

5/ ČIŢP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6/ Krajský úřad Středočeského kraje, OŢP zde 

7/ KSÚS, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
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Oznamovatel: 

7/ Václav Černý, Polerady 12, 250 63 Polerady 

Na vědomí: 

8/ MŢP, odbor EIA , Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 

9/ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 250 

01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

10/ Ing. Miroslav Nešpor, Na Zádole 211, Veleň 250 63 Mratín (drţitel autorizace MŢP 

dle § 19 zákona) 

 


