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ÚVOD
Posudek záměru „CTPark Chrášťany“ je zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ nebo „zákon“), na
základě smlouvy o zpracování posudku k záměru „CTPark Chrášťany“ č. evid. S-7245/OŽP/2015.
Posudek je zpracován v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě
dokumentace vlivu záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), kterou zpracoval kolektiv
pracovníků společnosti Amec Foster Wheeler s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno pod vedením Ing. Stanislava
Postbiegla, držitele osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí MŽP ČR, č.j. 1178/15/OPVŽP/97. Dokumentace byla
zpracována 25.9.2015.
Na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje, OŽP na doplnění dokumentace byl zpracován
doplněk dokumentace vlivů záměru „CTPark Chrášťany“. Doplněk dokumentace byl zpracován dne
11.1.2016. Ve smyslu ustanovení § 8, odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bude doplněk
dokumentace zveřejněn současně s posudkem.
Pro zpracování posudku byla zpracovateli posudku oznamovatelem poskytnuta projektová dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí (DUR) na výstavbu záměru CTPark Chrášťany.
Předkládaný posudek hodnotí dokumentaci včetně jejího doplnění.
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I – ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
CTPark Chrášťany

I.2. Kapacita záměru
Jedná je logistický areál se dvěma výrobně skladovacími nájemními objekty v dokumentaci označenými
symboly CH1 a CH2. Navržené objekty jsou univerzální koncepce, umožňující změnu nájemce bez
zásadních stavebních úprav (upravuje se pouze dispozice interiéru) a jsou určeny k pronájmu pro smluvní
partnery společnosti CTP Invest, spol. s r.o. Objekty mohou být vnitřními příčkami rozděleny a mohou tak
sloužit pro více klientů. Kapacity záměru jsou uvedeny v následující tabulce.

Parametry záměru

Pozn.

Celková plocha staveniště

65 281 m2

Zeleň

21 163 m2

Celková zastavěná plocha celkem

44 118 m2

Z toho:
Zpevněné plochy, komunikace

19 728 m2

Zastavěná plocha drobných objektů

187 m2

Nádrž a strojovna SZH, regulační stanice plynu,
spínací stanice a trafostanice

Zastavěná plocha hlavních objektů

24 203 m2

Objekt CH1
Objekt CH2

Výška stavby

12,5 m

5 520,6 m2
18 682,2 m2

Počet parkovacích míst
Osobní vozy

162 míst

Z toho 7 pro imobilní osoby

Nákladní vozy

Nejsou

Stání nákladních vozidel bude u zásobovacích
můstků (doků) obou objektů

Roční časový fond

8 760 h

Nepřetržitý třísměnný provoz 365 dní/rok

Počet zaměstnanců

315

Objekt CH1
Objekt CH2

Další
75 osob
240 osob

I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn severovýchodně od zastavěné části obce Chrášťany, s nájezdem na komunikaci II/605, v
těsné návaznosti na mimoúrovňovou křižovatku pražského okruhu (R1) a Rozvadovskou spojku (R5 - D5).
Východně od hranic záměru jsou realizovány komerční objekty firem Scania Czech Republic s.r.o., Label
design a.s., Pražské služby a.s. a J.J. Darboven s.r.o.
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky dotčené záměrem:

Středočeský
Chrášťany
Chrášťany u Prahy [654019]
parc. č. 378/24, 378/47, 378/48, 416/31, 416/32, 416/33
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I.4. Oznamovatel
CTP Invest, spol. s r.o.

I.5. IČ oznamovatele
261 66 453

I.6. Sídlo oznamovatele
Central Trade Park D1 1571
396 01 Humpolec

II. – POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Posuzovaná dokumentace byla zpracována v rozsahu a s náležitostmi přílohy č. 4 k zákonu o posuzování
vlivů na životní prostředí. Textová část dokumentace i přílohy jsou zpracovány na profesionální úrovni,
podrobně, přehledně a v dostatečném rozsahu. V předložené dokumentaci byla největší pozornost
oprávněně věnována kvalitě venkovního ovzduší a úrovni hluku a vlivu záměru na tyto složky životního
prostředí.
Dokumentace je zpracována v následujícím členění:
A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I Obchodní firma
A.II IČ
A.III Sídlo
A.IV Oprávněný zástupce oznamovatele
B ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.II Údaje o vstupech
B.III Údaje o výstupech
ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení
jejich velikosti a významnosti
D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se
vyskytly při zpracování dokumentace
E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F ZÁVĚR
G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H PŘÍLOHY
H.I Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
H.II Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 11/1992 Sb., v aktuálním znění
H.III Vizualizace
H.IV Fotodokumentace
Samostatná přílohová část obsahuje celkem 8 příloh:
Příloha 1
Koordinační situační výkres
Příloha 2
A. Wagner, L. Vogelová, 2015, CTPark Chrášťany - Vegetační úpravy, Terra Florida, Praha
Příloha 3
J. Svoboda a kol., červenec 2015, „Dopravněinženýrské podklady pro akci „CTPark
Chrášťany(II)“, Technická správa komunikací hlavního města Prahy, úsek dopravního
inženýrství, Praha
Příloha 4
V. Vyšínová, T. Bartoš, 2015, CTPark Chrášťany, Rozptylová studie, Amec Foster Wheeler
s.r.o., Brno
Příloha 5
Z. Flegrová, 2015, CTPark Chrášťany, Hluková studie Amec Foster Wheeler s.r.o., Brno
Příloha 6
J. Zajíčková, CTPark Chrášťany, Hodnocení vlivu na krajinný ráz, Amec Foster Wheeler
s.r.o., Brno
Příloha 7
Závěr zjišťovacího řízení záměru „CTPark Chrášťany“, vydal Krajský úřad Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 040970/2015/KUSK dne 1.7.2015
Příloha 8
Vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti k oznámení záměru „CTPark Chrášťany“
V úvodu dokumentace je pro přehlednost uveden seznam tabulek, seznam obrázků, odkaz na použité zdroje
informací, přehled zkratek, úvod shrnující podstatu záměru a dosavadní průběh posuzování a vypořádání
připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení.
Doplnění dokumentace
Na základě připomínek k dokumentaci bylo zpracováno její Doplnění.
Požadovaný rozsah doplnění dokumentace:
1. Doplnit dokumentaci o konkrétní návrh nakládání s dešťovými vodami, resp. retenčních
charakteristik daného území,
2. zhodnotit hydrogeologické poměry,
3. zdůvodnit vybranou variantu zasakování pomocí studní a uvést, jak bude s dešťovými vodami
nakládáno v případě přeplnění studní,
4. prověřit další možnosti dopravního napojení areálu a zdůvodnit nemožnost napojení na kruhový
objezd dle požadavku obce Chrášťany,
5. vypořádat připomínky a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k
dokumentaci EIA.
Doplnění má celkem 13 stran včetně 2 příloh:
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Příloha 1: Dopis Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), č.j 161980/2015/KUSK, ze dne 16.12.2015
Příloha 2: J. Král, J. Voltr, CTPark Chrášťany, Průzkum pro vsakování srážkových vod, Praha, únor 2015
Stanovisko zpracovatele posudku k úplnosti dokumentace:
Členění dokumentace respektuje přílohu č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace
po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a je
úplná.
Požadavky na doplnění byly zpracovány v dostačujícím rozsahu.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu dokumentace je dále provedeno ve sledu dle osnovy dokumentace uvedené v
příloze č. 4, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář zpracovatele posudku k jednotlivým
částem je uveden proloženým písmem.
Část A Údaje o oznamovateli
Uvedené údaje (obchodní firma, IČ, sídlo a oprávněný zástupce oznamovatele) jsou úplné a podle
dostupných zdrojů (obchodní rejstřík - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik) správné. Část A je zpracována v
souladu se zákonem.
Část B Údaje o záměru
B. I Základní údaje
Kapitola je rozdělena na podkapitoly, jejichž názvy a obsah odpovídá požadavkům uvedeným v zákoně.
Předmětem posuzování je záměr „CTPark Chrášťany“. Jedná se o logistický areál se dvěma výrobně
skladovacími objekty. V době zpracování oznámení (tj. k 2.3.2015) byl záměr zařazen do kategorie II přílohy
č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Zpracovatel dokumentace upozorňuje na novelu
zákona č. 39/2015 Sb. Dle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, účinného po této novele záměr i nadále
náleží do kategorie II a stále naplňuje dikci bodu 10.6 v tomto novém znění:
Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s
rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy.
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Vzhledem k možné strojírenské výrobě v nájemních objektech lze záměr současně ve smyslu přílohy č. 1,
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, zařadit současně pod bod 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická
výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren,
lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových
vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem.
Umístění záměru
Záměr je umístěn severovýchodně od zastavěné části obce Chrášťany, s nájezdem na komunikaci II/605, v
těsné návaznosti na mimoúrovňovou křižovatku pražského okruhu (R1) a Rozvadovské spojky (R5 - D5).
Charakter záměru
Předmětem záměru je výstavba výrobně skladovacího areálu s hlavními výrobně skladovacími objekty,
označenými jako CH1 (5 520 m2) a CH2 (18 682 m2) včetně souvisejících komunikací, manipulačních ploch,
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přípojek inženýrských sítí, technické infrastruktury a oplocení. Navržené objekty jsou univerzální koncepce,
umožňující změnu nájemce bez zásadních stavebních úprav (upravuje se pouze dispozice interiéru). Objekty
jsou určeny k pronájmu pro smluvní partnery společnosti CTP Invest, spol. s r.o., která je investorem a
oznamovatelem záměru.
Možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je umisťován do rozvojové lokality Z3, která je určena pro výrobu a skladování. Areál je navrhován do
již částečně zastavěné průmyslové zóny v extravilánu severovýchodně od jádrového území obce Chrášťany
za dálnicí D5 v blízkosti jejího mimoúrovňového křížení se SOKP. Oznamovaný záměr zaplňuje jen menší
část zóny, kde naplňuje podstatu vymezených ploch. Zcela nezaplněna zůstává lokalita Z1 a Z2, u lokality Z3
zůstává část volná k možnému zastavění. Zdaleka tak nedochází k vyčerpání územním plánem
předpokládaného využití území a s tím i spojené zátěže.
Kumulace vlivů, tedy spolupůsobení záměru s působením dalších činností v území v dokumentaci jsou a v
oznámení byly posouzeny v části D. Působení existujících aktivit v území je zahrnuto ve stávajícím stavu
území (viz kapitoly C dokumentace a dříve i oznámení a přílohové studie). V tomto stávajícím stavu jsou
zahrnuty všechny dlouhodobě provozované aktivity s dopadem do okolí záměru, tedy i ty, které jsou uvedeny
ve vyjádření MČ Praha Zličín (TNT Expres worldline, VAFO Praha, nákupní areál Globus, Metropole Zličín,
AVION Shopping park Praha). Kumulativně je v rámci dokumentace přičteno působení sousedící firmy J.J.
Darboven s.r.o., která díky nedávnému zprovoznění svého areálu není v pozaďových informacích zahrnuta.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Cílem předkládaného záměru je vybudovat nové kapacity pronajímatelných výrobních a skladovacích ploch
odpovídajících nejvyšším současným standardům. Oznamovatel se tímto záměrem snaží na základě
předběžné poptávky naplnit požadavky nájemníků po výrobních, obchodních a skladovacích prostorách.
Popis technického a technologického řešení záměru
Výrobně skladovací areál bude sestávat ze dvou hlavních objektů označených jako CH1 a CH2. Jedná se o
univerzální jednopodlažní výrobně skladovací objekty, umožňující záměnu využití při změně nájemců bez
zásadních změn ve vzhledu objektu, beze změny stavební dispozice a beze změn vedení hlavních
technických instalací budov. Součástí záměru jsou související areálové komunikace a parkoviště (162 míst),
manipulační plochy, přípojky inženýrských sítí, technická infrastruktura, oplocení areálu.
Dále jsou uvedeny informace o napojení na jednotlivé inženýrské sítě a podrobný návrh řešení vsakování
dešťových vod na pozemku investora pomocí vsakovacích studní.
Vegetační úpravy jsou popsány na základě zpracovaného projektu vegetačních úprav (samostatná příloha
dokumentace).
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby je uveden 1Q / 2016, uvedení do provozu se předpokládá v 1Q /
2017.
Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčené územně samosprávné celky:
• Středočeský kraj
• Obec Chrášťany
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
• Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí – příslušný úřad je Městský úřad
Rudná
• Vodoprávní rozhodnutí, povolení zdroje znečištění ovzduší – příslušný úřad je Městský úřad
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•

Černošice
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do 10 ha, závazné stanovisko – příslušný
úřad je Krajský úřad Středočeského kraje

Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.1. lze souhrnně konstatovat, že jsou údaje zde uvedené zpracovány přehledně a informace zde
uvedené jsou plně dostačující pro objektivní charakteristiku předkládaného záměru. Text je vhodně doplněn
mapovými podklady. S ohledem na prodloužení doby posuzování vlivů záměru lze předpokládat posun
termínů zahájení výstavby a uvedení záměru do provozu.

B. II Údaje o vstupech
Půda
Celková navrhovaná rozloha areálu činí 65 281 m2. Nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL) nejsou kladeny. Realizace záměru předpokládá zábor ZPF (orná půda) v rozsahu cca 6,53 ha. Půdy
v zájmovém území spadají do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Voda
Potřeba vody při provozu záměru bude kryta novou přípojkou z veřejné vodovodní sítě ve správě společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Celková roční spotřeba vody se předpokládá 10 158,61 m3/rok.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie - Celkový instalovaný příkon (Pi) celého areálu bude cca 1700 kW, současný příkon (Ps)
pak cca 1240 kW. Celková spotřeba areálu je odhadována na cca 3600 MWh/rok.
Zemní plyn - maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro vytápění celého areálu je uvažována cca 325
m3.hod-1, průměrná roční spotřeba zemního plynu cca 125 855 m3.rok-1.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní obslužnost záměru „CTPark Chrášťany“ bude zajištěna areálovou komunikací, která bude
napojovat oba navržené objekty a bude vyústěna výjezdem na komunikaci II/605.
Pro parkování osobních automobilů bude u navržených objektů vybudováno celkem 162 parkovacích stání.
Parkovací místa pro nákladní automobily nejsou navržena, stání nákladních vozidel bude u zásobovacích
můstků (doků) v zásobovacích dvorech u jednotlivých objektů.
Frekvence automobilové dopravy je pro potřeby vyhodnocení vlivu nastavena jako 1000 jízd (oba směry
dohromady) osobních automobilů a 100 těžkých nákladních automobilů (oba směry dohromady), případně
menších dodávkových automobilů za den.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola B.II je zpracována přehledně, jsou zde uvedeny všechny potřebné údaje pro vyhodnocení vlivů
záměru. Údaje jsou dostatečně podrobné a uvedené spotřeby odpovídají charakteru posuzovanému záměru.
Důležitým podkladem pro celkové posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší a úroveň hlukové zátěže
v zájmové lokalitě jsou údaje o dopravních trasách a intenzitách dopravy. Model počtu automobilů a rozpad
dopravy na jednotlivých komunikacích v území včetně jednotlivých scénářů je uveden ve specializované
studii „Dopravně inženýrské podklady“ v samostatné příloze č. 3 dokumentace.
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B. III Údaje o výstupech
Ovzduší
Vytápění hal je uvažováno jednak vzduchotechnickými jednotkami s ohřevem na zemní plyn, jednak
plynovými kondenzačními kotli. Významnější technologické zdroje emisí nejsou předpokládány.
Dalším zdrojem znečišťování ovzduší bude automobilová doprava. Předpokládá se frekvence maximálně 50
těžkých nákladních automobilů za den, přičemž všechny budou přijíždět i odjíždět komunikací Na Radosti, a
to pouze sjezdem a nájezdem na komunikaci R1, resp. R5, nikoli přes obec Chrášťany (bude zajištěno
značkou zákaz odbočení vpravo). Osobní doprava vázaná na záměr byla ve výpočtu rozptylové studie
uvažována na úrovni 500 příjezdů a 500 odjezdů vozidel za den. Jedná se o maximální odhad, který
pravděpodobně nebude vzhledem k výborné dostupnosti MHD naplněn.
Odpadní voda
Srážkové vody zachycené v areálu budou zasakovány pomocí 70 ks vsakovacích studní. Vody ze střech a
zelených ploch budou do vsakovacích studní vedeny přes trubní retenci. Srážkové vody z komunikací a
parkovišť budou odváděny do odlučovačů ropných látek a po vyčištění na koncentraci 0,1 mg/l C10 - C40 na
odtoku také vedeny přes trubní retencí do vsakovacích studní.
Splaškové odpadní vody budou odváděny samostatnou areálovou splaškovou kanalizací, která bude
napojena novou přípojkou na stávající tlakový kanalizační řad v jižní části území při komunikaci II/605 (ul. na
Radosti) Splaškové odpadní vody budou vypouštěny v souladu limity jakosti stanovenými kanalizačním
řádem provozovatele kanalizace (Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.).
Odpady
Během výstavby budou vznikat odpady běžné ve stavebnictví. Při provozu budou vznikat převážně odpady z
obalových materiálů, běžný komunální odpad a odpad z údržby areálu. Z nebezpečného odpadu budou
vznikat zářivky a výbojky, příp. v malém množství také materiály znečištěné čistidly, ředidly a mazadly,
používanými v rámci běžné údržby.
Ostatní
Jako stacionární zdroje hluku pro provoz navržených objektů se budou na střechách hal uplatňovat sání resp.
odtahy jednotek, VZT jednotky a komínová vyústění kotlů. Mobilními zdroji hluku bude související
automobilová doprava.
Provozované činnosti ani technologická zařízení nebudou zdrojem vibrací ani zdrojem elektromagnetického
záření o hygienicky významných intenzitách. Vznik zápachu se s ohledem na charakter záměru
nepředpokládá.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K údajům uvedených v kapitole B.III není připomínek, jsou úplné a dostatečné pro posouzení vlivů záměru.
V příslušných dílčích kapitolách je odkázáno na rozptylovou a hlukovou studii uvedenou v příloze
dokumentace, které se problematice ochraně ovzduší a hluku v zájmové lokalitě věnují podrobněji.

ČÁST C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Územní systémy ekologické stability krajiny
Na ploše pro výstavbu se nenachází žádný prvek ÚSES. Západně od zájmového území prochází od jihu k
severu navržený a zatím nefunkční nadregionální biokoridor NK 177 – Údolí Vltavy K56.
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Přírodě blízkými prvky jsou dřevinné porosty podél jižní hranice záměru, což je lem zeleně podél komunikace
II/605, který přechází v lem tělesa dálnice D5. Podél východní hranice lokality záměru je provedena ochranná
výsadba dřevin, která odděluje již realizované haly ležící východně od areálu záměru. Tyto ozeleněné plochy
se pozvolna zapojují a blíží přírodně blízkým. Výskyt fauny a flóry je podrobněji popsán v kap. C.II.6.2, str.
57, resp. kap. C.II.6.3, str. 57). Plochy ležící severně záměru jsou dle platného územního plánu hl. m. Prahy
určeny pro zemědělské určení (pěstební funkce, orná půda), případně výsadbu lesů. MČ Zličín upozorňuje,
že zde v budoucnu předpokládá vybudování rekreačně - pobytového lesa.
Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Plocha určená pro výstavbu hal není vymezena jako území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny,
nenachází se zde žádné ZCHÚ, lokalita soustavy NATURA 2000, přírodní park nebo VKP. Přírodě blízkými
prvky jsou dřevinné porosty podél jižní hranice záměru, což je lem zeleně podél komunikace II/605, který
přechází v lem tělesa dálnice D5. Podél východní hranice lokality záměru je provedena ochranná výsadba
dřevin, která odděluje již realizované haly ležící východně od areálu záměru.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Území neleží v památkové rezervaci, ani v památkové zóně a nenacházejí se zde kulturní či historické
památky ani archeologické nálezy.
Území hustě zalidněná
V širším okolí se nachází lidská sídla (nejblíže obec Chrášťany s cca 890 obyvateli, okraj vzdálený cca 550
m), dále severně samota Sobínka, JV obec Třebonice. Východně od záměru leží západní okraj hlavního
města Prahy s významně urbanizovanou MČ Praha-Zličín.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Z hlediska hlukové a imisní situace má v území dominantní vliv doprava vázaná na komunikace D5/R5 a R1,
které jsou významně dopravně zatížené 50 - 80 tisíc vozidel za den. Území záměru je zatíženo podlimitně v
případě zátěže NOx a PM2,5 s v čase klesající tendencí. Území záměru je také podlimitně zatíženo tuhými
látkami frakce PM10, v okolí v blízkosti D5, D1, R1 a MÚK pak na hranici limitu, koncentrace znečištění je v
průběhu sledovaného období od r. 2007 relativně stabilní (neklesá). V případě benzenu je území zatíženo
podlimitně a v případě benzo(a)pyrenu hraničně až nadlimitně, u těchto škodlivin hodnoty znečištění ovzduší
v území záměru i v okolí v čase pozvolna rostou. Obytné domy v širším okolí záměru jsou významně zatíženy
stávající dopravou, nicméně limity hluku nejsou u těchto nejbližších venkovních chráněných prostor
překročeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahující výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území je zpracována
dostatečně podrobně a přehledně, uvedené informace odpovídají údajům uvedeným v dostupných zdrojích.
Jsou zde komentovány všechny potřebné charakteristiky pro odpovídající popis jednotlivých složek životního
prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny. K uvedenému výčtu nejzávažnějších
environmentálních charakteristik dotčeného území nemám připomínky.
C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Lokalita pro záměr byla již v rámci územního plánování vybrána tak, aby se nenacházela v blízkosti žádné
rezidenční oblasti a svým provozem negativně neovlivňovala žádné obyvatele, zároveň však také tak, aby
byla pro budoucí zaměstnance a nákladní dopravu dobře dostupná. Zvoleno proto bylo umístění na
západním okraji města Prahy, mezi pražskou čtvrtí Zličín a obcí Chrášťany, mezi zatíženými silničními tahy
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D5/R5 (Rozvadovská spojka) a R1 (SOPK) v blízkosti jejich MÚK a nájezdu z II/605 na R1 a D5/R5.
Ovzduší a klima
V kapitole jsou uvedeny mapové výstupy pro stávající úroveň imisní zátěže v území, které vychází z dat
imisního monitoringu a rozptylové studie ČHMÚ Praha zpracované pro stanovení OZKO (pětiletý průměr
2009-2013). Jsou zde uvedeny hodnoty pětiletých klouzavých průměrů pro relevantní znečišťující látky.
Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace u nejbližších hlukově chráněných objektů je dána stávající automobilovou dopravou.
Stávající stav území v denní době v Chrášťanech a MČ Praha Zličíně je uveden v této kapitole na příslušných
obrázcích, podrobnosti jsou potom uvedeny v hlukové studii (příloha dokumentace).
Povrchová a podzemní voda
Zájmové území se nenachází v záplavovém území, v ochranném pásmu vodního zdroje (cca 180 m
vzdušnou čarou východně od záměru začíná ochranné pásmo vodního zdroje kat. 2b pro vodovod Zličín), v
ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Nejbližším vodním tokem je Dalejský potok, který pramení a protéká jižně od obce Chrášťany a od záměru je
vzdálen jeden z jeho přítoků cca 280 m vzdušnou čarou.
Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé či jiné studny se v zájmové
lokalitě a jejím širším okolí nevyskytují (nejblíže záměru, cca 1,4 km severozápadním směrem vzdušnou
čarou, se již v povodí Litovického potoka nachází vrty Technických služeb Hostivice, které vodu využívají k
úklidu a jiným technickým účelům).
Geomorfologie, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půda na zájmové lokalitě je zařazena mezi zemědělský půdní fond do 1. třídy ochrany a je charakterizována
BPEJ 41000. Dále je uvedena stručná geomorfologická a geologická charakteristika.
Fauna, flóra a ekosystémy
V kapitole je uvedena stručná biogeografická charakteristika území, je uveden popis flóry a fauny. V průběhu
prosince 2014 až července 2015 proběhl v území specializovaný terénní průzkum zaměřený na výskyt
zvláště chráněného druhu – křečka polního (Cricetus cricetus). Kapitola je doplněna obrazovou dokumentací
znázorňující vymezení ÚSES v okolí záměru na podkladě platných ÚP obce Chrášťany a MČ Praha-Zličín.
Krajina
Podrobně je krajina v okolí území popsána v rámci studie Hodnocení vlivů na krajinný ráz (příloha č. 6
dokumentace).
Hmotný majetek a kulturní památky
Na dotčených pozemcích se nenachází žádná stavba. Plochy dotčené záměrem neleží v památkové
rezervaci, v památkové zóně a nenacházejí se zde kulturní či historické památky, ani drobná solitérní
architektura. V místě záměru nejsou evidovány žádné archeologické lokality a toto ani do žádného území s
archeologickými nálezy nezasahuje.
Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravní infrastruktura a dopravní zátěž na komunikacích v okolí záměru je podrobně vyhodnocena ve
specializované studii „Dopravněinženýrské podklady pro akci „CTPark Chrášťany“ (II)“ (příloha č. 3
dokumentace).
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahující charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována
dostatečně podrobně a přehledně. K uvedenému nemám připomínky. Doplněk dokumentace obsahuje
požadované zhodnocení hydrogeologických poměrů, retenční charakteristiky území jsou doloženy
samostatnou přílohou.

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Celé širší okolí záměru je silně ovlivněno antropogenní činností, vlastní území určené pro výstavbu záměru je
pole s nižší ekologickou stabilitou, pouze ve větší vzdálenosti se vyskytují území se zvláštními vyššími
požadavky na ochranu území (EVL, ÚSES, VKP). Kvalita prostředí je nevelká, v území převažují objekty
průmyslového areálu, dopravní stavby značně dopravně zatížené a zástavba obce Chrášťany (JV) a hlavního
města Praha, zde MČ Zličín (západně).
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole C včetně všech tří podkapitol jsou uvedeny všechny podstatné informace, kapitola je zpracována
pečlivě a nemám k ní připomínky. Se všemi uvedenými informacemi o celkovém stavu životního prostředí
v dotčeném území se lze ztotožnit.

ČÁST D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení
jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně-ekonomických vlivů
V této části dokumentace je uvedeno, že realizací a následným provozem záměru nebude ovlivněn zdravotní
stav obyvatel nad míru, která by znamenala zvýšené riziko pro obyvatele oproti stávajícímu stavu. Z
charakteru a kvantity výstupů záměru je patrné, že závažné vlivy z hlediska velikosti a významnosti nelze
očekávat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace se lze ztotožnit, přestože zhodnocení vlivu není doloženo
autorizovaným hodnocením vlivů na veřejné zdraví, ale pouze odborným odhadem. S ohledem na charakter
záměru a jeho vlivy popsané v hlukové a rozptylové studii však lze předpokládat, že realizací záměru nedojde
k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků u obyvatelstva.
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší jsou podrobně vyhodnoceny v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou č. 4
dokumentace. V této části dokumentace jsou převzaty závěry z této studie a je zde uvedeno, že provozované
zdroje znečišťování ovzduší nebudou způsobovat významnou změnu kvality ovzduší hodnoceného území a
ani vznik nových nadlimitních stavů v kumulaci s působením stávajících zdrojů znečišťování ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky
Vlivy na hlukovou situaci, eventuálně na další fyzikální a biologické charakteristiky.
Vlivy na hlukovou situaci jsou podrobně vyhodnoceny v hlukové studii, která je samostatnou přílohou č. 5
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dokumentace. V této části dokumentace jsou převzaty závěry z této studie a je zde uvedeno, že záměr lze z
hlediska hlukové zátěže považovat za akceptovatelný a to včetně kumulace se stávající dopravní zátěží.
Totéž platí i pro fázi výstavby záměru. Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů jsou
vzhledem k jejich absenci vyloučeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky
Vlivy na povrchové a podzemní vody
V této části dokumentace je konstatováno, že záměr žádným způsobem neovlivní množství ani kvalitu
povrchových vod, ke kumulaci vlivů nebude docházet. Vliv záměru na odvodnění území v posuzované
lokalitě a jejím širším okolí lze hodnotit jako nevýznamný a kumulace vlivů jako nulová. Vlivy záměru na
kvalitu podzemní vody nejsou očekávány, nebude tedy docházet ani ke kumulaci vlivů a záměr lze z těchto
hledisek považovat za akceptovatelný. Doplněná dokumentace obsahuje zdůvodnění vybrané varianty
zasakování a popis nakládání s dešťovými vodami v případě přeplnění studní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky.
Vlivy na půdu
V dokumentaci je uvedeno, že záměrem sice dojde k záboru a zastavění ZPF, tento vliv však již byl
posouzen a hodnocen v rámci pořizování ÚP, zábor ZPF je předpokládán. Záměr tak lze z tohoto hlediska
včetně případných kumulativních vlivů považovat za akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 6,5 ha, která spadá do I. bonitní třídy ochrany zemědělské půdy je
nesporně negativním vlivem. S výše uvedeným komentářem zpracovatele dokumentace se však lze ztotožnit.
K potencionálnímu znečistění půdy může dojít během výstavby a provozu záměru následkem náhodných
úkapů ropných látek z motorových vozidel a mechanizmů. Tomu lze zabránit udržováním stavební
mechanizace a automobilů v dobrém technickém stavu.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr žádným způsobem neovlivní horninové a přírodní zdroje, ke kumulaci vlivů nebude docházet a záměr
lze proto z tohoto hlediska považovat za akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem ke zjištěnému výskytu některých zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě záměru bude
žádáno u kompetentních orgánů ochrany přírody o výjimku ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Za
předpokladu dodržení základních ochranných opatření, jako je termín realizace terénních prací (od začátku
září do konce října – vzhledem k zimování křečka není možné terénní práce provádět v zimním období, od
dubna do srpna zase probíhá hnízdění koroptve) a přímé ochrany jedinců uvedených druhů, nebudou
předmětné zvláště chráněné druhy živočichů záměrem významně negativně ovlivněny.
Z hlediska vlivu na flóru řešeného území bude mít záměr spíše pozitivní dopad. Oproti současnému stavu tak
po realizaci záměru v území přibude vzrostlá a zapojená zeleň, listová plocha a drobné biotopy s množstvím
potenciálních nik pro drobné živočichy. Záměr lze z hlediska vlivů na flóru považovat za akceptovatelný.
Realizací ani provozem záměru nedojde k ovlivnění žádného zvláště chráněného území, lokality soustavy
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NATURA 2000, přírodního parku, významného krajinného prvku nebo prvku ÚSES. Celkově lze záměr z
hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy považovat za akceptovatelný včetně kumulace vlivů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasím. Dodržení výsadeb navrhovaných v projektu
vegetačních úprav považuji za podstatný faktor ovlivňující začlenění řešeného areálu CTParku do území.
Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinu jsou podrobně vyhodnoceny v samostatné specializované studii hodnocení vlivu na krajinný
ráz, která je samostatnou přílohou č. 6 dokumentace. V této části dokumentace jsou převzaty závěry z této
studie a je zde uvedeno, že předkládaný záměr představuje slabý až nulový zásah do znaků a hodnot
jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny. S ohledem na kritéria krajinného rázu dle odst. (1)
§12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je hodnocen jako únosný zásah do
krajinného rázu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky. Se závěrem
studie hodnocení vlivu na krajinný ráz ve kterém se uvádí, že navrhovaný výstavba výrobně skladovacího
areálu představuje v omezené míře rušivý zásah znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, přičemž
tento zásah je hodnocen jako žádný či slabý, lze souhlasit.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Negativní vliv záměru na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické nálezy zpracovatel dokumentace
nepředpokládá, kumulativní vlivy nejsou očekávány. Záměr lze z tohoto hlediska považovat za
akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky.

D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Rozsah vlivů bude lokální. Imisní působení znečištění ovzduší bude nízké. Hlukové působení záměru dané
provozem vzduchotechniky a manipulacemi se projeví výrazněji jen v blízkém okolí záměru, dle hlukové
studie nebude přesahovat hlukové limity v hlukově chráněných objektech. Žádné další významné negativní
vlivy se s ohledem na charakter záměru nepředpokládají.
Vzhledem k malému imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude během provozu
záměru docházet ke zvyšování zdravotních rizik ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva a to ani v
nejbližší obci Chrášťany a ani ve vzdálenějších lidských sídlech, v dokumentaci podrobněji vyhodnocené MČ
Praha Zličín.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou vlivů v této části dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky.
Předpokladem je důsledné dodržení všech opatření pro další přípravu záměru v řešeném území.

D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
V řešeném areálu se nepředpokládá skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami.
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Posuzovaný záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., v platném znění. V úvahu
přicházejí pouze rizika běžných technických poruch zařízení. Potenciálním rizikem může být požár nebo
kontaminace podzemních a povrchových vod. Provoz záměru však nepředstavuje významný rizikový faktor
vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Rizika lze označit jako
běžná.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou rizik a hodnocením se ztotožňuji.
Pozn. zákon č. č. 59/2006 Sb. byl 1.10.2015 zrušen a nahrazen zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na
životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat,
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů a norem. V rámci projekční přípravy byly postupně zapracovávány
konkrétní řešení, která omezují možné negativní působení záměru a to i na základě upozornění a konzultací
s pracovníky úřadů státní správy a samosprávy.
S ohledem na požadavky metodického sdělení MŽP ze dne 6. 3. 2015, Č.j.: 18130/ENV/15, jsou tato
konkrétní řešení součástí projektu záměru a jsou tedy uvedena zejména v kapitole B.I.6. „Popis technického
a technologického řešení záměru“.
Níže uvádí zpracovatelé dokumentace vybraná dílčí opatření, která jsou součástí projektu a která považují z
hlediska omezení potenciálního negativního působení záměru za významná:
Příprava
• Výška objektů nebude přesahovat kótu 412 m.n.m, povrchová úprava střech bude mít antireflexní
vlastnosti, objekty budou vybaveny dle požadavků úřadu pro civilní letectví.
• Atika střech bude +12,5 m nad podlahou.
• Srážkové vody budou vedeny přes trubní retence do zasakovacích studní, umístěných v areálu záměru.
• Srážkové vody z parkovišť a komunikací budou čištěny v odlučovačích ropných látek – ORL (také
odlučovačích lehkých kapalin) s maximální koncentrací C10 - C40 na odtoku z ORL pod 0,1 mg/l.
• Výjezd z areálu bude osazen dopravními značkami B24a a E9, tedy zákazem odbočení vpravo (tj. zákaz
odbočení směrem na zastavěnou část Chrášťan) pro nákladní auta.
• Nezastavěné plochy v areálu budou ozeleněny. Vegetační úpravy budou zaměřeny na zvýšení
ekologických funkcí území oproti současnému a na plnění estetické a hygienické funkce a ze severní až
severovýchodní strany na pohledové odstínění areálu. Odstínění bude řešeno nepravidelnou výsadbou
autochtonních druhů dřevin. Cílem je vznik vizuálně nenápadného pláště dřevin kolem objektů, který by
mohl navázat na případnou výsadbu lesa na pozemcích severně od záměru (dle ÚP MČ Praha Zličín).
Trávníky v severní části areálu budou založeny jako luční s vyšším podílem kvetoucích bylin.
Výstavba
1. Terénní práce budou provedeny v období září – říjen. V období před zářím nebudou práce prováděny z
důvodu možné ohrožení hnízd koroptve polní (hnízdí v období duben – srpen) a v období od listopadu do
jara zase zimuje v podzemních norách křeček polní.
2. Bude provedeno skrytí kulturní vrstvy půdy, která bude deponována k dalšímu využití, přebytky budou
odvezeny (předpokládá se užití recyklačního střediska Hájek).
3. Výkopové zeminy budou deponovány na staveništi a využity k zpětným (nedokončená věta,
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pravděpodobně myšleno … ke zpětným terénním úpravám, pozn. zprac. posudku).
4. Zhotovitel stavebních prací bude povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
5. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 19. 00 hodin, z toho hlučné práce (zejména zemní
práce) pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 16. 00 hodin, bude používáno strojní zařízení s nízkými
hlukovými parametry, hlukově významné činnosti budou prováděny omezenou dobou.
6. Dodavatel stavby bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, preferovat užití stavebních strojů s emisními parametry alespoň
EURO 3.
7. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných
komunikací. Případné znečištění pojížděných komunikací bude pravidelně odstraňováno. U výjezdu bude
zpevněná plocha pro mechanické očištění kol ze staveniště vyjíždějících vozidel.
8. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty.
9. V případě zvýšené prašnosti budou manipulované hmoty a prašné pojížděné povrchy zkrápěny.
10. Používané stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
11. Dřeviny rostoucí v obvodu a v blízkosti staveniště budou chráněny před mechanickým poškozením např.
oplocením, které bude chránit celou kořenovou zónu stromů.
12. V případě objevu či narušení archeologických struktur bude postupováno v souladu se zákonem č.
20/1987 Sb., v aktuálním znění, a bude zajištěn záchranný archeologický průzkum.
Provoz
• V areálu záměru bude prováděna běžná údržba zeleně, pravidelný úklid vozovek a parkovacích stání k
omezení prašnosti a to zejména po zimním období, kdy je nutné odstranit zbytky posypových materiálů.
• Nákladní doprava do/z průmyslového areálu bude směřována výhradně východním směrem po II/605 (tj.
směrem mimo zastavěnou část Chrášťan). Výjezd z areálu bude proto osazen dopravními značkami B24a
a E9, tedy zákazem odbočení vpravo pro nákladní auta.
• Srážkové vody budou zasakovány.
• Odlučovače lehkých kapalin budou pravidelně kontrolovány a čištěny v souladu s jejich provozním řádem.
• V zimním období doporučujeme omezit údržbu povrchů solením a nahradit ji mechanickou údržbou
(včasné odhrabování či odmetání sněhu) s ohledem na snížení solnosti srážkových vod;
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní
prostředí uvedenými v dokumentaci souhlasím. Navržená opatření byla přejata do návrhu stanoviska, výčet
byl doplněn o opatření vyplývající z dosavadního procesu posuzování vlivů na životní prostředí a připomínek
k dokumentaci. V návrhu stanoviska nejsou uplatněna ta opatření, která odkazují na povinnosti vyplývající
z platné legislativy.

D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a hodnotí všechny složky životního prostředí dle požadavků zákona. Zvláštní pozornost je potom
věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr relevantní. Jde zejména o oblast působení
emisí do ovzduší a hlukových emisí a tím i možné ovlivnění veřejného zdraví.
Dokumentace je doplněna odbornými studiemi, které jsou přílohami této dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ke kapitole D.V nemám připomínky.
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D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se
vyskytly při zpracování dokumentace
V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů a omezovaly tak jednoznačnou specifikaci možných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace potřebné pro účely posouzení vlivů na
životní prostředí byly dostatečné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry v části D.VI dokumentace souhlasím a nemám k ní žádné připomínky.
ČÁST E Porovnání variant řešení záměru
Záměr je navržen v jediné realizační variantě (varianta aktivní) dané vhodným a dostupným prostorem. Na
základě posouzení záměru v rámci jednotlivých kapitol dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
ČÁST F Závěr
Na základě všech provedených hodnocení v dokumentaci lze konstatovat, že výstavba i provoz záměru
nemá významné negativní vlivy na své okolí, jeho realizace a provoz je díky minimálním vlivům na životní
prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná. Záměr doporučujeme k realizaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. S uvedenými závěry, ke kterým dospěl zpracovatel dokumentace se lze ztotožnit při
respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska.
ČÁST G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
ČÁST H Přílohy a Přílohová část
Tato část dokumentace obsahuje povinné přílohy (Vyjádření stavebního úřadu a Stanovisko orgánu ochrany
přírody podle § 45i zákona č. 144/1992 Sb.) a další odborné materiály, které byly podkladem pro zpracování
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Doplněk dokumentace vlivů záměru „CTPark Chrášťany“ na životní prostředí
Doplněk byl vypracován na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje (dopis č.j
161980/2015/KUSK, ze dne 16.12.2015). V dopise bylo požadováno, aby doplněná dokumentace zahrnovala
zejména tyto následující požadované aspekty:
1. Doplnit dokumentaci o konkrétní návrh nakládání s dešťovými vodami, resp. retenčních charakteristik
daného území,
2. zhodnotit hydrogeologické poměry,
3. zdůvodnit vybranou variantu zasakování pomocí studní a uvést, jak bude s dešťovými vodami nakládáno v
případě přeplnění studní,
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4. prověřit další možnosti dopravního napojení areálu a zdůvodnit nemožnost napojení na kruhový objezd dle
požadavku obce Chrášťany,
5. vypořádat připomínky a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k
dokumentaci EIA.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Doplněk dokumentace se víceméně vypořádal se všemi připomínkami.
Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci
V předložené dokumentaci zpracovatel oprávněně věnoval největší pozornost kvalitě venkovního
ovzduší a úrovni hluku a vlivu záměru na tyto složky životního prostředí.
Údaje v dokumentaci, popis záměru i celkové hodnocení vlivů záměru uvedené v dokumentaci včetně
jejího doplnění považuji za akceptovatelné.
Dokumentace je zpracovaná dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace i její přílohy jsou zpracovány na velmi dobré profesionální úrovni. Dle požadavků
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je dokumentace úplná.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je navržen v jediné realizační variantě (varianta aktivní) dané vhodným a dostupným prostorem.
Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující neprovedení záměru. Nulová varianta v zásadě
odpovídá zachování současného stavu a ponechání samovolnému vývoji.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedením konstatováním lze souhlasit.

III. – POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Na základě předložené dokumentace, doplnění dokumentace, upřesnění údajů v projektové dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí pro stavbu CTPark Chrášťany, místního šetření a jednání se zástupcem
oznamovatele lze konstatovat, že návrh technického a provozního řešení záměru „CTPark Chrášťany“
odpovídá dosaženému stupni poznání.
Pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí je technické a provozní řešení dostačujícím způsobem
popsáno a respektuje požadavky na omezení, resp. vyloučení, řady negativních vlivů na životní prostředí.
V předložené dokumentaci je uvedena řada opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího
ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Lze konstatovat, že posuzovaný záměr „CTPark Chrášťany“ je v souladu s dosaženým stupněm poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí.
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IV. – POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
S navrženými opatřeními uvedenými v dokumentaci, která budou součástí projektu a která považují
zpracovatelé dokumentace z hlediska omezení potenciálního negativního působení záměru za významná,
souhlasím. S ohledem na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci posudku jsou opatření
v návrhu stanoviska doplněna.
Cílem návrhu opatření není uvedení kompletního výčtu opatření nebo podmínek, jejichž realizace
automaticky vyplývá z požadavků právních předpisů, protože je oznamovatel musí respektovat nezávisle na
výstupech z procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Opatření týkající se omezení potenciálních nepříznivých vlivů na zdraví obyvatelstva a životní prostředí jsou
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad - Krajský úřad Středočeského kraje.

V. – VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V.1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ve vyjádření ze dne 27.10.2015, č.j. KHSSC 48889/2014,
s dokumentací EIA „CTPark Chrášťany“ souhlasí a neuplatňuje k dokumentaci žádné připomínky.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

V.2. Středočeský kraj
Středočeský kraj ve vyjádření ze dne 19.11.2015, č.j. 152887/2015/KUSK, s dokumentací k záměru „CTPark
Chrášťany“ nesouhlasí a požaduje doplnit dokumentaci o konkrétní návrh nakládání s dešťovými vodami,
neboť vlivem realizace záměru dojde k dalšímu omezení vsakovacích, resp. retenčních charakteristik daného
území.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Nakládání se srážkovými vodami bude dle informací uvedených v dokumentaci, v doplnění dokumentace a
v projektové dokumentaci pro územní řízení, která byla zpracovateli posudku oznamovatelem poskytnuta,
řešeno zasakováním a retencí přímo na pozemcích oznamovatele v areálu záměru. Řešení nakládání se
srážkovými vodami je součástí dokumentace pro územní řízení (konkrétně pod objekty náležící pod stavební
objekt SO 300 – Kanalizace a SO 400 – Vodohospodářská díla).
Na stavebním pozemku byl v únoru 2015 společností JK envi s.r.o. poveden průzkum pro vsakování
dešťových vod. K získání relevantních údajů byly provedeny dva jádrové vrty, které byly pro možnost
realizace hydrodynamických zkoušek vystrojeny PVC pažnicí. Dle průzkumu je vsakování možné v oblasti
cenomanských pískovců, vrchní vrstvy spraše, jíl s úlomky opuky, písčitý slínovec, jílovec nejsou pro
vsakování vhodné. Cenomanské pískovce se vyskytují od hloubky 5 až 12 m.
Dešťové vody ze střech a zelených ploch budou přímo vsakovány do vsakovacích studní. Vsakovací studny
jsou řešeny v části SO 305. Pro vsakování je navrženo celkem 70 ks vsakovacích studní o průměru 1,5 m s
pažnicí o vnitřním průměru 1,28 m. Prostor mezi pažnicí a velkoprofilovým vrtem bude vysypána kačírkem.
Dno vrtu bude rovněž vysypáno kačírkem a pod nátokové potrubí bude umístěna dlaždice. Z haly "CH1" jsou
dešťové vody z podtlakového odvodnění střechy vyvedeny do trubní retence "TR4" a dále do vsakovacích
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studní V18-V27. vyvedeny do trubní retence TR1 a TR2. Z těchto trubních retencí jsou dešťové vody
rozváděny do vsakovacích studní V28-V70 a do trubní retence "TR3". Přečištěné vody z ORL2 jsou
vsakovány ve vsakovacích studních V5-V17. Přečištěné vody z ORL3 jsou vsakovány ve vsakovacích
studních V1-V4.

V.3. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve vyjádření ze dne 14.11.2015,
č.j. 1132951/2015/KUSK/01 uvádí následující:
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů – upozorňuje na nutnost požádat o souhlas s odnětím ze ZPF s potřebnými podklady dle § 9 odst.
6
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Jedná se o upozornění na podmínku vyplývající z platné legislativy (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění).
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon). Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a (tj. zejména
k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, regionálním územním
systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů) nemá žádné připomínky.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatuje, že v
souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předložené dokumentace vlivu
záměru „CTPark Chrášťany“ na ŽP na pozemcích parc. č. 378/24, 378/47, 378/48, 416/31, 416/32 a 416/33 v
k.ú. Chrášťany, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními
nařízeními. S ohledem na charakter a lokalizaci záměru se nepředpokládá možnost významného ovlivnění
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Odůvodnění: V blízkosti záměru cca 8 km severním směrem se nachází evropsky významná lokalita
Zákolanský potok označená kódem CZ 0213016. Plánovaný záměr nezakládá důvod k předpokladu, že dojde
k působení na tato území EVL.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
(dále jen zákon o odpadech), sděluje následující:
• Opakovaně upozorňuje, že dnem 1.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tato novela zákona o odpadech mimo jiné
upravuje ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, týkající se povinností původců nebezpečných
odpadů, takže nakládání s těmito odpady, pokud spočívá pouze v jejich shromažďování
(krátkodobém soustřeďování) původcem v místě jejich vzniku do shromažďovacích prostředků před
předáním oprávněné osobě, a jejich přeprava nepodléhají souhlasu, pokud původce s nebezpečnými
odpady nenakládá jiným způsobem (míšení, další zpracovávání apod.), viz kapitola B.III.3 Odpady,
str. 40.
• Výše uvedenou připomínku požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace.
• Proti vlastnímu záměru nemáme z hlediska nakládání s odpady námitky. Nakládání s odpady, které
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budou vznikat během výstavby i provozem výše uvedeného záměru, bude řešeno dle platné
legislativy, tj. zákona o odpadech.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Jedná se o upozornění na platnou legislativu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).
Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným orgánem nebo
nemá připomínky.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

V.4. Městský úřad Černošice, OŽP
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí ve vyjádření ze dne 4.11.2015, č.j. MUCE 60786/2015
OŽP/L/Vys uvádí následující:
Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):
Vodoprávní úřad nemá k předloženému záměru připomínky.
Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů):
Orgán ochrany přírody nemá k předložené dokumentaci vlivu záměru „CTPark Chrášťany“ na životní
prostředí připomínky.
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů):
Orgán odpadového hospodářství nemá k předložené dokumentaci připomínky.
Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):
MěÚ Černošice není k výše uvažovanému záměru dotčeným orgánem.
Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů):
Vzhledem k tomu, že mají být stavbou dotčeny pozemky náležející do ZPF o rozloze větší než 1 ha a menší
než 10 ha, je dle § 17a písm. j) zákona dotčeným správním úřadem Krajský úřad Středočeského kraje.
Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):
Předložený záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa ani pozemků - území do vzdálenosti
50 metrů od okraje lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona), a proto zdejší úřad, jako orgán státní správy lesů,
není dotčeným orgánem veřejné správy.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

V.5. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha ve vyjádření ze dne 30.10.2015, č.j.
ČIŽP/41/IPP/1504390.002/15/PVZ uvádí následující:
Oddělení odpadového hospodářství:
K předložené dokumentaci nemáme z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném
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znění, žádné zásadní připomínky.
Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Oddělení ochrany vod:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předložené
dokumentaci připomínky.
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemáme k předložené
dokumentaci připomínky.
Závěr: ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí připomínky.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

V.6. Obecní úřad Chrášťany
Obec Chrášťany ve vyjádření ze dne 9.11.2015, č.j. 190/2015 uvádí následující připomínky

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Oznamovatel v doplňku dokumentace uvádí, že záměr bude využívat přímý výjezd z areálu na komunikaci
II/605, pro který bylo vydáno stavební povolení a jehož stavba byla již v minulosti zahájena. Tento výjezd byl
schvalován za předpokladu provozu areálu Utility West Park, který měl vyšší dopravní nároky, než stávající
záměr CTPark Chrášťany. Nedojde tak ani k přitížení výjezdu více, než se v jeho projektu a při jeho
schvalování předpokládalo. Součástí projektu výjezdu z areálu je i rozšíření komunikace II/605 v místě
výjezdu a realizace odbočujících pruhů, mj. z důvodů zajištění plynulosti dopravy a její bezpečnosti.
Požadavek obce Chrášťany týkající se využití kruhového objezdu pro vjezd/výjezd vozidel z areálu je
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nerealizovatelný. Uvedený kruhový objezd sice má stavební povolení, ale v současné neexistuje a jeho
stavba ani zahájena nebyla.
Napojení zóny Z3 a tedy i záměru na zmiňovaný kruhový objezd je nemožné i z dalších důvodů.
Napojení zóny Z3 na tento kruhový objezd nemá oporu ve stávajícím územním plánu obce. Dle územního
plánu obce je uvedený kruhový objezd podmínkou pro umisťování aktivit do komerční zóny Z1 a Z2, ležících
západně od objezdu. Záměr je ale umisťován do zóny Z3, ležící východně. Z grafických podkladů a znění
textu územního plánu vyplývá, že uvedený kruhový objezd s napojením dopravy ze směru od zóny Z3
nepočítá.
Předpokládaný kruhový objezd je patrný na koordinačním výkresu (viz příloha č. 1 dokumentace). Kruhový
objezd nemá projektovanou větev, kterou by bylo možné napojit zónu Z3, z toho vyplývá, že uvedený kruhový
objezd s napojením jakékoli dopravy ze směru od zóny Z3 nepočítá. Lze předpokládat, že při projektové
přípravě kruhového objezdu byl vzat v úvahu již povolený vjezd ze zóny Z3 (dříve projekt pod názvem Utility
park West – 1. etapa) na II/605 a proto projekt kruhového objezdu napojení zóny Z3 neřeší.

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Parkovací místa pro nákladní automobily nejsou navržena, stání nákladních vozidel bude u zásobovacích
můstků (doků) v zásobovacích dvorech u jednotlivých objektů.

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Realizace chodníku není součástí záměru. Dle informace oznamovatele však v této věci již došlo k domluvě
s Obcí Chrášťany na účasti oznamovatele při realizaci chodníku.

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Jedná se o konstatování, oznamovatel tuto skutečnost vezme na vědomí. Vlastnické vztahy k dotčeným
pozemkům případné vlivy na životní prostředí nemění.
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Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění, bude předmětem následných řízení. Lze souhlasit, že se jedná o významnější
negativní vliv. Zpracovatel posudku se však ztotožňuje s konstatováním uvedeným v dokumentaci, kde se
uvádí: „Problematika ochrany ZPF byla primárně řešena v procesu pořizování územně plánovací
dokumentace (ÚPD) obce (resp. její změny). Povinnou součástí procesu pořizování ÚPD je totiž vyhodnocení
vlivu ÚPD na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění), kde musí být tato problematika včetně potenciální kumulace vlivů
posouzena a vyhodnocena. Z toho, že ÚPD obce Chrášťany byla schválena, lze dovodit, že tyto vlivy jsou v
řešeném území akceptovatelné.“

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
V doplňku dokumentace k případným přepadům vody při dlouhodobých deštích oznamovatel uvádí: „K
případným přepadům dešťových vod dojde pouze v případě mimořádné nadprojektové srážky. V případě
zaplnění veškerého retenčního prostoru retenčních nádrží a zasakovacích studní budou srážkové vody volně
odtékat na povrch. Dojde tak ke stavu obdobnému současnému. V současnosti také veškeré srážkové vody
dopadají na povrch a v případě nasycení vsakovací kapacity půdy volně odtékají do níže položených míst.“

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Dle informací uvedených v dokumentaci budou terénní práce provedeny v období září – říjen. Toto opatření
je zahrnuto mezi navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí.

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
V dokumentaci je uvedeno, že odvoz zeminy do Recyklačního střediska Hájek bude před zahájením výstavby
trvat cca 1 měsíc. Další staveništní doprava bude v převážně většině (cca 70%) vedena východním směrem
po II/605 (tj. směrem mimo zastavěnou část Chrášťan). Výpočty provedené v rozptylové a hlukové studii
dokladují, že vyvolanou staveništní dopravou nedojde k překročení limitních hodnot stanovených platnou
legislativou v oblasti ochrany ovzduší a hluku.
Trasy staveništní dopravy budou před zahájením stavby projednány s příslušným stavebním úřadem a
silničním správním úřadem v rámci následných správních řízení dle stavebního zákona (zahrnuto mezi
navržená opatření v návrhu stanoviska).
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Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Jedná se o konstatování, oznamovatel tuto skutečnost vezme na vědomí. S problematikou posuzování vlivů
na životní prostředí tato připomínka nesouvisí.

V.7. Ing. Radoslav Dvořák
Pan Ing. Radoslav Dvořák ve svém nesouhlasném vyjádření ze dne 10.11.2015 uvádí:

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Generovaná doprava z řešeného záměru uvažovaná v dokumentaci ve výši cca 550 vozidel za den (v
každém směru) bude převážně směřovat na ulici Na Radosti a dále přes rampy na Pražský okruh,
Rozvadovskou spojku a na dálnici D5.
Z dopravně inženýrských podkladů, které jsou uvedeny v příloze č. 3 dokumentace vyplývá, že v ulici Na
Radosti v úseku od nadjezdu Pražského okruhu k obchodní zóně se očekává nárůst automobilové opravy o
140 osobních automobilů, v ulici Řevnická potom 20 osobních automobilů za den. S ohledem na stávající
dopravní zátěž těchto komunikací jde o nárůsty naprosto zanedbatelné.

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Větrná růžice s rozdělením směrů větrů byla zohledněna ve výpočtech v rozptylové studii. Autor rozptylové
studie uvádí, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší vyvolané provozem posuzovaného záměru nebudou
způsobovat významnou změnu kvality ovzduší hodnoceného území. S tímto hodnocením se lze ztotožnit.

Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
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Pro likvidaci dešťových vod z logistického areálu jsou navrženy dvě areálové dešťové kanalizace. Čistá
dešťová kanalizace bude svádět dešťové vody ze střech a zelených ploch přes trubní retence do vsakovacích
studní. Olejová dešťová kanalizace bude odvodňovat komunikace a parkoviště, které budou odvodněny
pomocí štěrbinových žlabů a uličních vpustí do odlučovačů ropných látek a po přečištění do vsakovacích
studní.
Jako kontrolní a bezpečnostní systém bude v odlučovačích ropných látek osazeno elektronické detekční
zařízení určené ke zjišťování přítomnosti ropných látek na hladině vody. Toto zařízení v případě výskytu
ropných látek dá povel k uzavření elektromagnetického ventilu na výtoku z ORL a dešťové vody budou
vytékat poklopem na terén. Maximální koncentrace C10 - C40 na odtoku z ORL musí být nižší než 0,1 mg/l.
Zařízení na odběr kontrolních vzorků bude zabudováno přímo do odlučovače ropných látek. V areálu budou
instalovány celkově 3ks ORL.

V.8. Městská část Praha - Zličín
Městská část Praha – Zličín, rada městské části, ve vyjádření ze dne 9.11.2015, č.j. 1549/2015/Zlic/OPRI
uvádí následující:
1. Doprava
Záměr předpokládá frekvenci automobilové dopravy cca 1 000 osobních automobilů a 100 těžkých
nákladních automobilů v obou směrech za den.
Dopravní obslužnost navrhovaného areálu „CTPark Chrášťany“ bude zajištěna systémem komunikací, který
bude propojovat oba navržené objekty a bude napojen výjezdem na komunikaci II/605 (ulice Na Radosti).
MČ Praha – Zličín mimo jiné požadovala ve svém vyjádření k oznámení záměru posouzení dopravního
zatížení ulice Na Radosti a Řevnická, včetně všech křižovatek na ulici Řevnická a Na Radosti, dále
posouzení připojovacích ramp z Pražského okruhu do ulice Na Radosti. Důvodem k tomuto požadavku je
skutečnost, že tyto komunikace jsou přetíženy. Na ulici Řevnickou je napojen autobusový terminál u stanice
metra Zličín pro linky MHD, PID (100, 164, 180, 257, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 336, 347, 358, 380, 384,
602, 607) a další smluvní linky. Již v současné době dochází dle sdělení ROPID k výraznému zpožďování
spojů. Dle modelových výpočtů vyhoví křižovatka Na Radosti – Řevnická s velkou rezervou a ostatní
křižovatky proto nebyly řešeny. MČ rozporuje deklarovanou velkou rezervu, neboť již za současného stavu i
při běžném provozu se tvoří kolony nejen na všech křižovatkách v ul. Řevnická tj. Rozvadovská spojka –
Skandinávská – Řevnická, Řevnická – Sárská, Řevnická – vjezd na autobusový terminál – vjezd k
obchodnímu centru Metropole Zličín, Řevnická – Na Radosti, ale též v ul. Na Radosti na křižovatkách Na
Radosti – Míšovická a Na Radosti – Hrozenkovská.
MČ Praha – Zličín vnímá další zvýšení dopravní zátěže uvedených komunikací od července t.r., kdy byly
zprovozněny rampy z Pražského okruhu do ulice Na Radosti. Ulice Řevnická navíc slouží jako jediné
napojení obchodního komplexu Metropole Zličín a napojení dalších obchodních komplexů nadregionálního
významu Avion Park Zličín a Globus. Připomínku na posouzení všech křižovatek na ulici Řevnická a Na
Radosti uplatnila MČ v rámci zjišťovacího řízení. V dokumentaci tato připomínka není vypořádána.
MČ Praha – Zličín dále požaduje, aby po dobu výstavby a při provozu záměru byl dopravním značením
zamezen průjezd nákladních vozidel územím MČ Praha – Zličín ve směru od napojovacích ramp do centra
Prahy.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
V doplňku dokumentace oznamovatel k této problematice uvádí: „V oznámení byly doloženy dopravně
inženýrské podklady (viz příloha č. 4. Oznámení). Na základě požadavku MČ Praha Zličín, byla studie
„Dopravně inženýrské podklady“ aktualizována tak, aby zahrnovala i křižovatku Na Radosti – Řevnická (viz
Příloha 3 Dokumentace). Nutno konstatovat, že se studie zabývá relevantními informacemi, které mají vazbu

Posudek dokumentace záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

CTPark Chrášťany

Březen 2016
strana 28 z 45

na záměr. Byla proto vyhodnocena komunikační síť v okolí záměru a z požadovaného rozšíření pak záměrem
nejvíce zatížená (i když nevýznamně) část komunikace Na Radosti a křižovatka Řevnická a Na Radosti. Ze
studie vyplývá očekávané zcela minoritní a nezjistitelné působení záměru na komunikaci Řevnická.
Předpokládaných 20 osobních aut denně činí v prostoru ulice Řevnická se zátěží 16 100 aut denně cca 0,1%
zátěže. Přesto byly v rámci hlukové a rozptylové studie provedeny konkrétní výpočty nejen pro okolí záměru,
ale i pro objekty bydlení v okolí ulic Na Radosti a Řevnická.“
S tímto konstatováním se lze ztotožnit.
2. Otázka okruhu dotčených územních samosprávných celků
Městská část Praha – Zličín trvá na tom, že bude prokazatelně realizací záměru dotčena. Městská část je
samosprávnou jednotkou Hl. m. Prahy se zaručeným právem na samosprávu ve vztahu k území městské
části. Dle § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. je městská část povinna pečovat o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a
jiných právních předpisech. Do péče o všestranný rozvoj území a ochranu veřejných zájmů patří právě i
otázky ochrany prostředí, včetně ovzduší, a ochrany zdraví obyvatel městské části a kvality jejího území.
S ohledem na rozsah vlivů záměru v území požadovala MČ Praha – Zličín, aby za příslušný územní
samosprávný celek dle zákona č. 100/2001 Sb. byly označeny MČ Praha – Zličín a Hlavní město Praha. Tuto
připomínku uplatnila MČ Praha - Zličín v rámci zjišťovacího řízení. V dokumentaci tato připomínka není
vypořádána.
Závěr: Aby bylo možné objektivně posoudit uvedený záměr Městská část Praha – Zličín požaduje vrátit
oznamovateli dokumentaci k přepracování ve smyslu připomínek MČ Praha – Zličín podle § 8 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Městská část Praha – Zličín byla o záměru informována, předání dokumentace vlivů záměru „CTPark
Chrášťany“ na životní prostředí, v k.ú. Chrášťany u Prahy jí bylo dáno Krajským úřadem Středočeského kraje
na vědomí a mohla a využila svého práva se k záměru vyjádřit.
V rámci Dokumentace zpracovatel provedl vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení a reagoval
na tuto připomínku MČ Praha Zličín následovně:
„S ohledem na rozsah a působení záměru a ze všech provedených hodnocení působení záměru vyplývá, že
vlivy záměru na území MČ Praha Zličín jsou nízké, nesledovatelné. Z toho vyplývá, že území MČ Praha
Zličín není územím, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením
záměru. Tedy MČ Praha Zličín a ani hlavní město Praha není v dokumentaci uvedena jako dotčený územní
samosprávný celek.“
S tímto vypořádání se zpracovatel posudku ztotožňuje.

V.9. Mgr. Gabriela Knapová, Společenství pro dům č.p. 479, Praha 5 – Zličín a další
společenství vlastníků domů v MČ Praha Zličín
Mgr. Gabriela Knapová, předsedkyně SVJ pro dům č.p. 479, Praha 5 – Zličín ve vyjádření ze dne 10.11.2015
se záměrem výstavby výrobně skladovacího areálu CTPark Chrášťany nesouhlasí.
Ve svém vyjádření uvádí zásadní nedostatek, že v oznámení není řešeno posouzení dopadu dopravní zátěže
v ulici Na Radosti ve Zličíně, zejména křižovatky Na Radosti – Řevnická a dále všechny křižovatky na ulici
Řevnická.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Viz. výše - studie „Dopravně inženýrské podklady“ byla v dokumentaci aktualizována tak, aby zahrnovala i
křižovatku Na Radosti – Řevnická. Byla vyhodnocena komunikační síť v okolí záměru a z požadovaného
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rozšíření pak záměrem nejvíce zatížená (i když nevýznamně) část komunikace Na Radosti a křižovatka
Řevnická a Na Radosti. Ze studie vyplývá očekávané zcela minoritní a nezjistitelné působení záměru na
komunikaci Řevnická. Předpokládaných 20 osobních aut denně činí v prostoru ulice Řevnická se zátěží 16
100 aut denně cca 0,1% zátěže.
Dále uvádí, že záměr je umisťován do sousedství rozsáhlé plochy celoměstského systému zeleně, do
lokality, kde na území Městské části Praha – Zličín je dle platného ÚP HMP určena plocha pro vybudování
rekreačně – pobytového lesa. Realizace záměru skladovacího areálu jistě bude výrazně zasahovat a
omezovat odpočinkové aktivity obyvatel Zličína.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
V příloze č. 2 dokumentace je uveden projekt vegetačních úprav areálu po výstavbě. V tomto materiálu je
uvedeno, že navrhované vegetační úpravy jsou vnímány jako plnohodnotná součást navrhované stavby,
nikoliv pouze jako její doplněk. Tato skutečnost je prezentována v plošném i prostorovém zastoupení široké
škály vegetačních prvků, zvláště pak zastoupení stromů. S ohledem na prostorové oddělení areálu je v při
severozápadní hranici navržen nepravidelní izolační lem tvořený domácími dřevinami. Vlivy na krajinu jsou
podrobně vyhodnoceny v příloze č. 6 dokumentace ve studii hodnocení vlivů na krajinný ráz. Se závěry
studie se lze ztotožnit.
Dále se ve vyjádření uvádí, že pro tak rozsáhlý logisticky areál nebyly posouzeny všechny aktivity, které zde
budou finálně realizovány a budou mít zásadní vliv na životní prostředí. Pisatelka se obává, že prezentované
údaje jsou podhodnoceny co se do celkového objemu zatížení a dopadů na životní prostředí týká.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Jedná se o spekulativní vyjádření, které není ničím podloženo. Pokud by v areálu byl umístěn jiný záměr
uvedený v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, než je záměr posuzovaný, nebo
pokud by změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhla příslušných limitních hodnot uvedených
v této příloze, musí být záměr znovu projednán dle příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Již v současné době je pro občany nového sídliště vybudovaného na okraji Zličína velmi obtížné z této
lokality vyjet jediným výjezdem do ulice Na Radosti díky velké hustotě provozu. Jsme přesvědčeni, že tato
ulice již větší dopravní vytíženost nezvládne. Navíc toto mladé, avšak velké sídliště je z velké části obydleno
mladými rodinami, malými dětmi, pro které výfukové plyny z aut stojících v koloně a zvýšené koncentrace
prachových částic nejsou vhodné, ba dokonce jsou zdraví škodlivé. V těsné blízkosti ulice Na Radosti má
vyrůst i základní škola pro celý Zličín. Realizace tohoto záměru by měla vliv na nárůst dopravy v celém
Zličíně, nárůstu výfukových plynů a hluku.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Z dopravně inženýrských podkladů, které jsou uvedeny v příloze č. 3 dokumentace vyplývá, že v ulici Na
Radosti v úseku od nadjezdu Pražského okruhu k obchodní zóně se očekává nárůst automobilové opravy o
140 osobních automobilů, v ulici Řevnická potom 20 osobních automobilů za den. S ohledem na stávající
dopravní zátěž těchto komunikací jde o nárůsty naprosto zanedbatelné.
Vlivy na ovzduší a vlivy na akustickou situaci jsou podrobně vyhodnoceny v rozptylové a hlukové studii, které
jsou uvedeny v příloze dokumentace. V závěru rozptylové studie je uvedeno, že hodnocené zdroje
znečišťování ovzduší vyvolané provozem posuzovaného záměru nebudou způsobovat významnou změnu
kvality ovzduší hodnoceného území. V závěru hlukové studie zpracovatelka uvádí, že změna dopravy
generovaná záměrem CTPark Chrášťany bude z akustického hlediska nevýznamná a nebude mít vliv na
vznik nadlimitních stavů v posuzovaném území obce Chrášťany, ani MČ Praha Zličín. S těmito závěry se lze
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ztotožnit.
V případě výstavby CTPark Chrášťany na jihozápad od sousedního Zličína by znamenalo, že při
převažujícím severovýchodním proudění vzduchu i ostatní škodlivé zplodiny, související se samotným
provozem takového výrobně skladového areálu, by byly větrem zanášeny na Zličín a negativně ovlivňovaly
životní prostředí jeho obyvatel.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vlivy na ovzduší jsou podrobně popsány v rozptylové studii, která je uvedena v příloze č. 4 dokumentace.
Studie je zpracována jak pro fázi výstavby, tak pro fázi provozu. Z provedených výpočtů v rozptylové studii
vyplývá, že řešený záměr nezpůsobí významnou změnu kvality ovzduší hodnoceného území.
Již nyní jsme obtěžování velmi silným a častým zápachem z výrobny psích krmiv z vedlejší obce Chrášťany,
zápachem z chrášťanské výrobny zahradního kompostu, zápachem chrášťanské kanalizace, která je k nám
napojena v prostorách křižovatky Na Radosti / Míšovická, hlukem z obchvatu R1 atd. Další hluk, nezdravé a
nepříjemné zápachy jsou tedy pro nás nepřijatelné.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
S ohledem na charakter řešeného záměru (logistický areál) se nepředpokládá vznik pachové zátěže. Vlivy na
ovzduší a vlivy na akustickou situaci jsou podrobně vyhodnoceny v rozptylové a hlukové studii, které jsou
uvedeny v příloze dokumentace. V závěru rozptylové studie je uvedeno, že hodnocené zdroje znečišťování
ovzduší vyvolané provozem posuzovaného záměru nebudou způsobovat významnou změnu kvality ovzduší
hodnoceného území. V závěru hlukové studie zpracovatelka uvádí, že změna dopravy generovaná záměrem
CTPark Chrášťany bude z akustického hlediska nevýznamná a nebude mít vliv na vznik nadlimitních stavů
v posuzovaném území obce Chrášťany, ani MČ Praha Zličín. S těmito závěry se zpracovatel posudku
ztotožňuje.

V.10. Filip Sacher
Pan Filip Sacher, zastupitel MČ Praha Zličín, ve svém vyjádření zaslaném e-mailem dne 5.11.2015 zásadně
nesouhlasí s výstavbou areálu CTPark Chrášťany, protože se obává výrazného zhoršení životního prostředí
(hluku, prachu a exhalací) v důsledku zvýšení počtu aut v okolí naší MČ Praha Zličín. Dle vyjádření je záměr
situován do katastru Chrášťan v blízkosti mimoúrovňového křížení PO a D5, nákladní automobily budou
přijíždět a odjíždět pouze komunikací II/605 (ul. Na Radosti), směrem na SOKP (R1) resp. D5 nikoli přes
obec Chrášťany.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vlivy na ovzduší a vlivy na akustickou situaci jsou podrobně vyhodnoceny v rozptylové a hlukové studii, které
jsou uvedeny v příloze dokumentace. V rámci hlukové a rozptylové studie byly provedeny výpočty nejen pro
nejbližší okolí záměru, ale i pro objekty určené k bydlení v okolí ulic Na Radosti a Řevnická v MČ Praha
Zličín.
V závěru rozptylové studie je uvedeno, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší vyvolané provozem
posuzovaného záměru nebudou způsobovat významnou změnu kvality ovzduší hodnoceného území.
V závěru hlukové studie zpracovatelka uvádí, že změna dopravy generovaná záměrem CTPark Chrášťany
bude z akustického hlediska nevýznamná a nebude mít vliv na vznik nadlimitních stavů v posuzovaném
území obce Chrášťany, ani MČ Praha Zličín. S těmito závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
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V.11. Veronika Blížkovská
Paní Veronika Blížkovská ve svém vyjádření zaslaném e-mailem dne 13.11.2015 s výstavbou CTParku
Chrášťany nesouhlasí. Ve vyjádření vyjadřuje obavy, že jí výstavba znepříjemní bydlení a výhled a
znehodnotí hodnotu nemovitosti.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Pro vyhodnocení vlivu na krajinný ráz je v dokumentaci v příloze č. 6 doložena studie hodnocení vlivu záměru
na krajinný ráz. Ze závěrů této studie vyplývá, že navrhovaný záměr přestavuje v omezené míře rušivý zásah
znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen jako žádný či slabý.
V blízkých pohledech je míra zásahu vyšší, ale v celkových panoramatech je malá. S těmito závěry se lze
ztotožnit. Řešený záměr je v pohledu od bydliště pisatelky „odcloněn“ stávajícími objekty Pražských služeb a
Scania.

V.12. Společenství pro dům Akademia Zličín č.p. 482 a 483
Společenství pro dům Akademia Zličín č.p. 482 a 483 ve svém vyjádření zaslaném dne 11.11.2015
nesouhlasí s výstavbou záměru CTPark Chrášťany.
Ve vyjádření jsou uvedeny tyto připomínky:
Vliv na životní prostředí – znečištění ovzduší
Z projektové dokumentace je zcela jasně patrné, že v přímém okolí hodnoceného záměru, tedy v obci
Chrášťany, lze očekávat hodnoty oxidu uhličitého na samotné hraně imisního limitu. Při ulici Na Radosti
v Praze Zličíně lze údajně očekávat úroveň nižší, nikoliv však výrazně. Vozidla přijíždějící do areálu, vozidla
provozovaná a v areálu a vlastní provoz hal by dle předloženého projektu měla přispět jen malou měrou
k navýšení hodnot oxidu uhličitého v celé dotčené oblasti.
Průměrné roční hodnoty benzo(a)pyrenu dle všeho v širším okolí Projektu dlouhodobě překračují příslušné
normy. V důsledku realizace Projektu je možné očekávat, že limitní hodnoty budou překračovány ještě více,
než je tomu v současnosti, což je údajně obvyklé v obydlené části ČR v důsledku automobilové dopravy a
vytápění. Navíc se budou hodnoty koncentrace pevných částic PM10 v přímém okolí CTPark nacházet těsně
pod limitem. Východně od projektu však budou limitní hodnoty překročeny.
Jinými slovy, „kvalita ovzduší není v dané oblasti valná, tak proč ji ještě nezhoršit“. S ohledem na to, že naše
domy se nacházejí zhruba 1 km vzdušnou čarou od místa výstavby CTPark, dotkne se nás dle předložených
studií navýšení hodnot pevných částic PM10 nad limitní hranici. O navýšení překročení limitu benzo(a)pyrenu
ani nemluvě.
V Projektu je neustále zmiňováno, jaký dopad bude mít Projekt na ovzduší na obyvatele v Chrášťanech.
Poněkud menší pozornost je věnována obyvatelům městské části Zličín, kde má hlášen trvalý pobyt skoro
6000 obyvatel, zatímco v obci Chrášťany má trvalý pobyt ani ne tisícovka obyvatel. Přitom co do kvality
ovzduší budou právě pro obyvatele Zličína dopady srovnatelné s Chrášťanami, možná i horší.
Díky rychlostní silnici R1, stejně jako D5/R5 není v našem případě bydlení na okraji Prahy spojeno s čistějším
ovzduším ve srovnání se středem města. Díky umístění CTPark se však zátěž ovzduší ještě zvýší, resp.
kvalita ovzduší se zcela jasně zhorší. Jakoby nebylo dostačující, že již nyní jsme vystaveni zápachu
kanalizace, zápachu z provozovny na výrobu krmiv pro psy a kočky, a zápachu z firmy na výrobu zahradního
kompostu, jejichž původcem jsou obchodní společnosti v Chrášťanech. S ohledem na výše uvedené nelze
s umístěním CTPark v našem, skoro bezprostředním okolí, souhlasit.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Rozptylová studie je řešena pro znečišťující látky, pro které je platnou legislativou stanoven imisní limit. Pro

Posudek dokumentace záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

CTPark Chrášťany

Březen 2016
strana 32 z 45

oxid uhličitý imisní limit stanoven není, v rozptylové studii nebyl řešen.
Dle zpracované rozptylové studie autorizovanou osobou je vypočten imisní příspěvek k průměrným ročním
imisních koncentracím benzo(a)pyrenu v areálu záměru 0,016 ng.m-3, v místě nejbližší trvale obytné zástavby
v obci Chrášťany a v MČ Praha – Zličín potom méně než 0,001 ng m-3. S ohledem na úroveň pozaďové
imisní zátěže benzo(a)pyrenu v zájmové oblasti se tak jedná o velmi nízkou a nezjistitelnou změnu imisního
zatížení zájmového území benzo(a)pyrenem vlivem provozu hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší.
S tímto hodnocením se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Z grafických příloh rozptylové studie je patrné, že nejvyšších imisních příspěvků všech řešených
znečišťujících látek bude dosahováno v areálu záměru. Se vzdáleností imisní příspěvky exponenciálně
klesají. Pachová zátěž se s ohledem na charakter záměru nepředpokládá.
Kanalizace
Dle Projektu budou splaškové odpadní vody odváděny areálovou splaškovou kanalizací, která bude napojena
na stávající tlakový kanalizační řad v jižní části území při komunikaci II/605 (ul. Na Radosti). Předpokládané
množství splaškových odpadních vod přibližně odpovídá spotřebě vody pro sociální účely a úklid – měla by
činit cca 10 200 m3/rok.
Dle všeho bude Projekt napojen na stejnou přípojku, na kterou jsou napojeny naše domy. V souvislosti
s touto přípojkou jsme již nyní vystaveni silnému zápachu. Pokud bude kanalizace vystavena dalšímu náporu
v podobě CTPark, lze oprávněně očekávat, že čistička bude ještě více zahlcena a situace se ještě zhorší. To
nemalou měrou sníží kvalitu bydlení v lokalitě Praha – Zličín.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Splaškové vody budou dle projektové dokumentace pro územní řízení odváděny areálovou gravitační
splaškovou kanalizací do čerpací stanice splaškových vod. Z čerpací stanice budou splaškové vody čerpány
přípojkou HDPEØ90, SDR17 do tlakové kanalizace obce Chrášťany. Napojení na stávající tlakovou
kanalizaci bude provedeno na pozemku parc. č. 416/33 navrtávací odbočkou s přírubou 225/90. Přípojka je
vedena po pozemcích parc. č. 416/33, 416/32, 378/48 a 378/47 vše k.ú. Chrášťany.
Čerpací stanice bude čerpat splaškové vody do tlakové kanalizace obce Chrášťany. Navržená čerpací
stanice bude osazena dvěma kalovými čerpadly o výkonu 4 l/s při výtlačné výšce 40 m, typ čerpadel dle
požadavků správce kanalizace resp. servisní organizace. Provoz čerpací stanice bude plně automatický.
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny v souladu s limity jakosti splaškových odpadních vod
stanovenými kanalizačním řádem provozovatele kanalizace (Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.).
Pitná voda
Potřeba pitné vody v rámci provozu CTPark by měla být kryta novou přípojkou z veřejné vodovodní sítě. Již
v současnosti máme ve vodovodním potrubí nízký tlak. S připojením CTPark a souvisejícímu
nezanedbatelnému objemu odebrané vody (315 zaměstnanců x 80 litrů za den) se tlak ještě sníží. Což
opravdu kvalitě bydlení v oblasti Zličína neprospěje.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Potřeba vody při provozu záměru bude kryta novou přípojkou z veřejné vodovodní sítě (vodovodní řad PE
100) ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Toto napojení je dle vyjádření společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. možné. Podmínky připojení na veřejnou vodovodní síť budou se
správcem vodovodní sítě projednány v rámci následných řízení dle stavebního zákona.
Dopravní zátěž a hluk
Na komunikacích II/605 procházející obcí Chrášťany a ulici Na Radosti lze dle Projektu očekávat téměř
shodnou dopravní zátěž jak v případě nulové varianty (bez záměru), tak v případě realizace záměru
(navýšení každým směrem o cca 140 OA denně). Tomu dle všeho bude odpovídat zátěž ovzduší imisemi.
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Přitom odhadovaná frekvence automobilové dopravy je 1000 jízd (oba směry dohromady) osobních
automobilů a 100 těžkých nákladních automobilů (oba směry dohromady), případně menších dodávkových
automobilů za den.
Dopravním značením by mělo být zajištěno, že nákladní vozidla budou sjíždět z D5/R5, stejně jako z R1
sjezdem umístěným na konci ulice Na Radosti, tedy mezi MČ Zličín a obcí Chrášťany. Tento postup lze
racionálně očekávat ve vztahu k nákladním automobilům, které budou asi ve většině případů přijíždět po
těchto rychlostních komunikacích, příp. dálnici.
Ačkoliv by měla být zajištěna autobusová doprava do blízkosti CTPark, nelze očekávat, že bude tento spoj
hojně zaměstnanci využíván s ohledem na frekvenci, s jakou spoje jezdí. Většina zaměstnanců tak bude
jezdit vozem. Pokud jen polovina z nich pojede z Prahy, pojede s největší pravděpodobností pravděpodobně
ulicí Na Radosti, kde již nyní každé ráno vzniká dosti nepřehledná situace. Nemluvě o tom, že se bude jednat
o dodatečný zdroj imisí a hluku.
Zvýšení pohybu jak nákladních, tak osobních vozidel po ulici Na Radosti i na rychlostních silnicích D5/R5 a
R1, bude pro nás představovat další hlukovou zátěž. Již v současnosti jsme v důsledku pohybu vozidel na
těchto silnicích vystaveni hlukové zátěži na hranici normy (jak plyne z Projektu) a nad hranicí únosnosti –
v létě není možné večer otevřít okno bez toho, aby člověk nespal s pocitem, že si právě lehl doprostřed
dálnice. Tato zátěž bude bezesporu v souvislosti s výstavbou CTPark zvýšena, a to jak v důsledku vozů
přijíždějících k areálu, tak v důsledku vlastního provozu areálu – s ohledem na to, že vítr většinu času vane
od západu (tedy ze směru, kde bude umístěn CTPark), dostane se k nám i tento hluk tak říkajíc „z první
ruky“.
Jak již bylo jednou uvedeno, s ohledem na výše uvedené výrazně nesouhlasíme s výstavbou CTPark
Chrášťany.
Vypořádání a stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
V příloze č. 3 Dokumentace je doložena samostatná studie „Dopravněinženýrské podklady pro akci CTPark
Chrášťany“. Studii zpracovala Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Úsek dopravního
inženýrství, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1. Ve studii je proveden modelový výpočet intenzit dopravy pro
roky 2014 a 2016 a kapacitní posouzení křižovatky Řevnická x Na Radosti pro výhledový stav roku 2016 se
záměrem CTP. Na základě této studie byly následně zpracovány rozptylová a hluková studie. Zpracovatel
posudku nevidí důvod rozporovat výsledky vyplývající z modelových výpočtů intenzit dopravy na řešených
komunikacích v zájmové oblasti.
Vlivy na ovzduší a vlivy na akustickou situaci jsou podrobně vyhodnoceny v rozptylové a hlukové studii, které
jsou uvedeny v příloze dokumentace. V rámci hlukové a rozptylové studie byly provedeny výpočty nejen pro
nejbližší okolí záměru, ale i pro objekty určené k bydlení v okolí ulic Na Radosti a Řevnická v MČ Praha
Zličín. V závěru rozptylové studie je uvedeno, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší vyvolané provozem
posuzovaného záměru nebudou způsobovat významnou změnu kvality ovzduší hodnoceného území.
V závěru hlukové studie zpracovatelka uvádí, že změna dopravy generovaná záměrem CTPark Chrášťany
bude z akustického hlediska nevýznamná a nebude mít vliv na vznik nadlimitních stavů v posuzovaném
území obce Chrášťany, ani MČ Praha Zličín. S těmito závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.

VI. – CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předmětem záměru je výstavba a provoz areálu s halovými objekty CH1 a CH2 a menšími objekty (strojovna
a nádrže SHZ aj.), manipulačními plochami, parkovišti, zelení. Navržené objekty jsou univerzální koncepce,
umožňující změnu nájemce bez zásadních stavebních úprav (upravuje se pouze dispozice interiéru) a jsou
určeny k pronájmu pro smluvní partnery společnosti CTP Invest, spol. s r.o., která je investorem a
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oznamovatelem záměru. Objekty mohou být vnitřními příčkami rozděleny a mohou tak sloužit pro více klientů.
Záměr bude umístěn v prostorách průmyslové zóny Z3, severovýchodně od obce Chrášťany, v blízkosti
hranice sousedící MČ Praha Zličín.
Na základě všech provedených hodnocení a za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na
úseku ochrany životního prostředí a při respektování navržených opatření zahrnutých do podmínek
stanoviska lze konstatovat, že posuzovaný záměr „CTPark Chrášťany“ nemá významné negativní vlivy na

své okolí a jeho realizace je přijatelná.
Na základě provedeného hodnocení proto doporučuji příslušnému úřadu vydat souhlasné závazné
stanovisko s realizací záměru.
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VII. – NÁVRH STANOVISKA
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
V Praze dne:
Číslo jednací:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (DÁLE JEN „ZÁVAZNÉ STANOVISKO“)
podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru:

CTPark Chrášťany

2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná je logistický areál se dvěma výrobně skladovacími nájemními objekty v dokumentaci označenými
symboly CH1 a CH2. Navržené objekty jsou univerzální koncepce, umožňující změnu nájemce bez
zásadních stavebních úprav (upravuje se pouze dispozice interiéru) a jsou určeny k pronájmu pro smluvní
partnery společnosti CTP Invest, spol. s r.o. Objekty mohou být vnitřními příčkami rozděleny a mohou tak
sloužit pro více klientů.
Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími údaji o rozsahu a
kapacitě:

Parametry záměru

Pozn.

Celková plocha staveniště

65 281 m2

Zeleň

21 163 m2

Celková zastavěná plocha celkem

44 118 m2

Z toho:
Zpevněné plochy, komunikace

19 728 m2

Zastavěná plocha drobných objektů

187 m2

Nádrž a strojovna SZH, regulační stanice plynu,
spínací stanice a trafostanice

Zastavěná plocha hlavních objektů

24 203 m2

Objekt CH1
Objekt CH2

Výška stavby

12,5 m

5 520,6 m2
18 682,2 m2

Počet parkovacích míst
Osobní vozy

162 míst

Z toho 7 pro imobilní osoby

Nákladní vozy

Nejsou

Stání nákladních vozidel bude u zásobovacích
můstků (doků) obou objektů

Roční časový fond

8 760 h

Nepřetržitý třísměnný provoz 365 dní/rok

Počet zaměstnanců

315

Objekt CH1
Objekt CH2

Další
75 osob
240 osob
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3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Kategorie II bod:
• 10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje
měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné
plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2
zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.
• 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 - výroba a opravy
motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů;
stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem.
4. Umístění záměru
Záměr je umístěn severovýchodně od zastavěné části obce Chrášťany, s nájezdem na komunikaci II/605, v
těsné návaznosti na mimoúrovňovou křižovatku pražského okruhu (R1) a Rozvadovskou spojku (R5 - D5).
Východně od hranic záměru jsou realizovány komerční objekty firem Scania Czech Republic s.r.o., Label
design a.s., Pražské služby a.s. a J.J. Darboven s.r.o.
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky dotčené záměrem:

Středočeský
Chrášťany
Chrášťany u Prahy [654019]
parc. č. 378/24, 378/47, 378/48, 416/31, 416/32, 416/33

5. Obchodní firma oznamovatele:

CTP Invest, spol. s r.o.

6. IČ oznamovatele:

261 66 453

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec

Krajský úřad Středočeského kraje (dále též „příslušný úřad“) podle § 21 písm. c) zákona na základě
§ 9a odst. 1 zákona a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ

ZÁVAZNÉ

STANOVISKO

k záměru

„CTPark Chrášťany“
(dále též „záměr“)
s následujícími podmínkami:
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro
sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru jsou navrženy v rozsahu,
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který odpovídá umístění záměru, charakteru záměru a jeho potenciálním vlivům na životní prostředí a veřejné
zdraví. Podmínky jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno, že vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
budou přijatelné, to znamená, že realizace záměru nebude ve srovnání se stávajícím stavem znamenat
nepřijatelné ovlivnění žádné ze složek životního prostředí ani nepřijatelný nárůst zatížení zdraví obyvatel.
Povinnosti vyplývající z platných právních předpisů nejsou v závazném stanovisku uvedeny.
8.1 Podmínky pro fázi přípravy záměru:
1. Výška objektů nebude přesahovat kótu 412 m.n.m, povrchová úprava střech bude mít antireflexní
vlastnosti, objekty budou vybaveny dle požadavků úřadu pro civilní letectví.
2. Atika střech bude +12,5 m nad podlahou.
3. Srážkové vody budou vedeny přes trubní retence do zasakovacích studní, umístěných v areálu záměru.
4. Srážkové vody z parkovišť a komunikací budou čištěny v odlučovačích ropných látek – ORL (také
odlučovačích lehkých kapalin) s maximální koncentrací C10 - C40 na odtoku z ORL pod 0,1 mg/l.
5. Výjezd z areálu bude osazen dopravními značkami B24a a E9, tedy zákazem odbočení vpravo (tj. zákaz
odbočení směrem na zastavěnou část Chrášťan) pro nákladní auta.
6. Nezastavěné plochy v areálu budou ozeleněny. Vegetační úpravy budou zaměřeny na zvýšení
ekologických funkcí území oproti současnému a na plnění estetické a hygienické funkce a ze severní až
severovýchodní strany na pohledové odstínění areálu. Odstínění bude řešeno nepravidelnou výsadbou
autochtonních druhů dřevin. Cílem je vznik vizuálně nenápadného pláště dřevin kolem objektů, který by
mohl navázat na případnou výsadbu lesa na pozemcích severně od záměru (dle ÚP MČ Praha Zličín).
Trávníky v severní části areálu budou založeny jako luční s vyšším podílem kvetoucích bylin.
8.2 Podmínky pro fázi výstavby (realizace) záměru:
1. Terénní práce budou provedeny v období září – říjen. V období před zářím nebudou práce prováděny z
důvodu možné ohrožení hnízd koroptve polní (hnízdí v období duben – srpen) a v období od listopadu do
jara zase zimuje v podzemních norách křeček polní.
2. Bude provedeno skrytí kulturní vrstvy půdy, která bude deponována k dalšímu využití, přebytky budou
odvezeny (předpokládá se užití recyklačního střediska Hájek).
3. Výkopové zeminy budou deponovány na staveništi a využity k zpětným terénním úpravám.
4. Zhotovitel stavebních prací bude povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
5. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 19. 00 hodin, z toho hlučné práce (zejména zemní
práce) pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 16. 00 hodin, bude používáno strojní zařízení s nízkými
hlukovými parametry, hlukově významné činnosti budou prováděny omezenou dobou.
6. Dodavatel stavby bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, preferovat užití stavebních strojů s emisními parametry alespoň
EURO 3.
7. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných
komunikací. Případné znečištění pojížděných komunikací bude pravidelně odstraňováno. U výjezdu bude
zpevněná plocha pro mechanické očištění kol ze staveniště vyjíždějících vozidel.
8. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty.
9. V případě zvýšené prašnosti budou manipulované hmoty a prašné pojížděné povrchy zkrápěny.
10. Používané stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
11. Dřeviny rostoucí v obvodu a v blízkosti staveniště budou chráněny před mechanickým poškozením např.
oplocením, které bude chránit celou kořenovou zónu stromů.
12. V případě objevu či narušení archeologických struktur bude postupováno v souladu se zákonem č.
20/1987 Sb., v aktuálním znění, a bude zajištěn záchranný archeologický průzkum.
13. Trasy staveništní dopravy budou před zahájením stavby projednány s příslušným stavebním úřadem a
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silničním správním úřadem v rámci následných správních řízení dle stavebního zákona.
8.3 Podmínky pro fázi provozu záměru:
1. V areálu záměru bude prováděna běžná údržba zeleně, pravidelný úklid vozovek a parkovacích stání k
omezení prašnosti a to zejména po zimním období, kdy je nutné odstranit zbytky posypových materiálů.
2. Nákladní doprava do/z průmyslového areálu bude směřována výhradně východním směrem po II/605 (tj.
směrem mimo zastavěnou část Chrášťan). Výjezd z areálu bude proto osazen dopravními značkami B24a
a E9, tedy zákazem odbočení vpravo pro nákladní auta.
3. Srážkové vody budou zasakovány.
4. Odlučovače lehkých kapalin budou pravidelně kontrolovány a čištěny v souladu s jejich provozním řádem.
5. V zimním období doporučujeme omezit údržbu povrchů solením a nahradit ji mechanickou údržbou
(včasné odhrabování či odmetání sněhu) s ohledem na snížení solnosti srážkových vod.
II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví proběhl v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“).
Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly dostatečně posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že za předpokladu realizace opatření navržených k
ochraně životního prostředí, která jsou výsledkem celého procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí podle zákona, nebude realizace záměru ve srovnání se stávajícím stavem znamenat nepřijatelné
ovlivnění žádné ze složek životního prostředí ani nepřijatelný nárůst zatížení zdraví obyvatel.
Odůvodnění jednotlivých podmínek
Podmínky realizace záměru stanovené v závazném stanovisku vyplývají z výsledků hodnocení vlivů záměru
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a jsou navrženy v rozsahu, který odpovídá umístění
záměru, charakteru záměru a jeho potenciálním vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.
Stanovené podmínky jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno, že vlivy záměru budou přijatelné, to znamená, že
realizace záměru nebude ve srovnání se stávajícím stavem znamenat nepřijatelné ovlivnění žádné ze složek
životního prostředí ani nepřijatelný nárůst zatížení zdraví obyvatel.
Povinnosti vyplývající z příslušných platných právních předpisů nejsou v podmínkách závazného stanoviska
uvedeny.
Odůvodnění jednotlivých podmínek
K podmínkám pro fázi přípravy
Podmínka č. 1 a 2: Tyto podmínky jsou stanoveny s ohledem na požadavky Úřadu pro civilní letectví. Území
leží v ochranném pásmu Letiště Václava Havla Praha.
Podmínky č. 3 a 4: Tato podmínka byla stanovena na základě požadavku ČIŽP v rámci zjišťovacího řízení a
pro minimalizaci negativního vlivu na kvalitu podzemních vod.
Podmínka č. 5: Podmínka uložena z důvodu minimalizace negativních vlivů z dopravy.
Podmínka č. 6: Důležitá podmínka z hlediska minimalizace negativních zásahů na životní prostředí a krajiny.
K podmínkám pro fázi výstavby (realizace) záměru:
Podmínka č. 1: Podmínka vyplývá z požadavku na maximální možnou ochranu zvláště chráněných živočichů.
Podmínka č. 2 a 3: Podmínka částečně vyplývající z legislativy k ochraně ZPF.
Podmínka č. 4 a 5: Tato podmínka zabezpečuje minimalizaci negativních dopadů při realizaci stavby
s ohledem na hlukovou zátěž nejblíže bydlícího obyvatelstva.
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Podmínka č. 6 a 9: Podmínka zabezpečuje minimalizaci negativních dopadů při realizaci stavby s ohledem
na minimalizaci negativních vlivů na kvalitu venkovního ovzduší.
Podmínka č. 10: Podmínka k minimalizaci negativních vlivů na půdu a ochranu podzemních vod.
Podmínka č. 11 a 12: Podmínka k omezení negativního vlivu stavby z hlediska ochrany přírody a krajiny a
ochrany archeologických nálezů.
Podmínka č. 13: Podmínka k minimalizaci vlivů na obyvatelstvo a vyplývající z požadavku obce Chrášťany.
K podmínkám pro fázi provozu
Podmínky zajišťují prevenci negativních vlivů záměru z hlediska vlivu na veřejné zdraví, ochranu ovzduší a
ochranu podzemních vod.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Předmětem záměru je výstavba a provoz areálu s halovými objekty CH1 a CH2 a menšími objekty (strojovna
a nádrže SHZ aj.), manipulačními plochami, parkovišti, zelení. Navržené objekty jsou univerzální koncepce,
umožňující změnu nájemce bez zásadních stavebních úprav (upravuje se pouze dispozice interiéru) a jsou
určeny k pronájmu pro smluvní partnery společnosti CTP Invest, spol. s r.o., která je investorem a
oznamovatelem záměru. Objekty mohou být vnitřními příčkami rozděleny a mohou tak sloužit pro více klientů.
Záměr bude umístěn v prostorách průmyslové zóny Z3, severovýchodně od obce Chrášťany, v blízkosti
hranice sousedící MČ Praha Zličín.
Na základě všech provedených hodnocení a za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na
úseku ochrany životního prostředí a při respektování navržených opatření zahrnutých do podmínek
stanoviska lze konstatovat, že posuzovaný záměr „CTPark Chrášťany“ nemá významné negativní vlivy na

své okolí a jeho realizace je přijatelná.
Za předpokladu realizace navržených opatření vyplývajících z posouzení podle zákona budou z komplexního
pohledu vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné, neboť budou
malé a nevýznamné. Vzhledem k charakteru záměru, jeho umístění a dále vzhledem k údajům o vlivech
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je možné jednoznačné konstatovat, že se záměrem nejsou
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.
1. Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů
Realizací a následným provozem záměru nebude ovlivněn zdravotní stav obyvatel nad míru, která by
znamenala zvýšené riziko pro obyvatele oproti stávajícímu stavu.
V rámci posouzení záměru byly identifikovány a zhodnoceny všechny podstatné vlivy záměru, které by mohly
způsobit negativní ovlivnění zdravotního stavu obyvatel. Z charakteru a kvantity výstupů záměru je patrné, že
závažné vlivy z hlediska velikosti a významnosti nelze očekávat.
Tato konstatování vyplývá z výsledků provedených specializovaných studií, zejména rozptylové a hlukové
studie. Na základě dat z rozptylové studie lze konstatovat, že příspěvky záměru ke koncentracím
nejvýznamnějších znečišťujících látek v ovzduší budou během provozu záměru nízké a významně neovlivní
stávající imisní situaci v okolí záměru. Zdroje znečišťování ovzduší nebudou v důsledku realizace uvedeného
záměru způsobovat vznik zdravotních problémů, ani nebudou příčinou obtěžování obyvatel nadměrným
zápachem. Vliv emisí z řešeného záměru na zdraví obyvatel se nepředpokládá.
Hlukové příspěvky technologie a technického zařízení budov záměru a vyvolané dopravy v nejbližších
chráněných prostorech lze považovat za zdravotně naprosto nevýznamné.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Vypočtené příspěvky zdrojů emisí v rozptylové studii v období výstavby (stavební stroje a nákladní vozidla
zajišťující odvoz přebytečné zeminy a dovoz materiálu) dosahují v případě plynných znečišťujících látek velmi
nízkých hodnot a nezpůsobí tedy zásadní změnu imisního zatížení lokality.
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V případě tuhých částic frakce PM10 lokálně dochází k významnému zvýšení imisní zátěže. Maximální
hodnoty jsou však omezeny na prostor samotného staveniště, kde jsou v platnosti přípustné expoziční limity
pro pracoviště, které budou spolehlivě dodrženy. V širším okolí nebude příslušný limit ani v součtu s
pozaďovou koncentrací tuhých látek frakce PM10 překročen.
Vypočtený příspěvek hodnocených zdrojů z provozu záměru k průměrným ročním koncentracím oxidu
dusičitého dosahuje v prostoru posuzovaného areálu do 1,2 % hodnoty příslušného imisního limitu, u
nejbližší obytné zástavby pak do 0,12%. S ohledem na uvažovanou úroveň pozaďové imisní zátěže se
nepředpokládá zásadní změna zatížení zájmového území touto škodlivinou ani překračování příslušných
imisních limitů po realizaci záměru.
Vypočtené příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce PM10 dosahují
rovněž nízkých hodnot, včetně započtené předpokládané pozaďové imisní zátěže se nepředpokládá
dosažení hodnot imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM10. Četnost dosažení maximálního
příspěvku ke krátkodobé koncentraci je velmi nízká, dochází k ní pouze ve velmi omezeném prostoru. Dále
se nepředpokládá nadlimitní zatížení území ani tuhými znečišťujícími látkami frakce PM2,5.
Příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu je velmi nízký a nepředpokládá se významné ovlivnění
pozaďové imisní zátěže území touto škodlivinou ani dosažení či překročení příslušného imisního limitu.
V případě benzo(a)pyrenu v dotčeném území již nyní dochází k překračování imisního limitu. Je třeba mít na
zřeteli, že odhad polí ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu je zatížen, ve srovnání s ostatními
mapovanými látkami, největšími nejistotami plynoucími z nedostatečné hustoty měření. Za rozhodující zdroj
emisí benzo(a)pyrenu je navíc dle ČHMÚ považován sektor lokálního vytápění domácností. Díky
dominantnímu podílu tohoto sektoru jsou emise benzo(a)pyrenu vyšší na celém území ČR v oblastech s
obytnou zástavbou. Vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci po realizaci uvažovaného záměru je
nízký (v prostoru posuzovaného areálu do 1,6 % imisního limitu, v širším okolí záměru pouze do 0,1 %) a
nedojde tedy ani v případě této škodliviny k významnému zhoršení imisního zatížení území benzo(a)pyrenem
vlivem záměru.
Provozované zdroje znečišťování ovzduší nebudou způsobovat významnou změnu kvality ovzduší
hodnoceného území a ani vznik nových nadlimitních stavů v kumulaci s působením stávajících zdrojů
znečišťování ovzduší.
3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky
Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích jsou za stávajícího stavu u všech sledovaných
hlukově chráněných prostor plněny stanovené hygienické limity pro dobu denní i pro dobu noční, a to jak v
obci Chrášťany, tak při ulici Na Radosti a Řevnická v MČ Praha – Zličín.
Z dopravního hlediska se realizací záměru situace v okolí nezmění. Změna dopravy generovaná záměrem
CTPark Chrášťany bude z akustického hlediska nevýznamná a nebude mít vliv na vznik nadlimitních stavů v
posuzovaném území obce Chrášťany a ani v MČ Praha-Zličín.
Ve všech sledovaných referenčních bodech budou v budoucím stavu v době denní i noční u všech hlukově
chráněných prostor plněny stanovené hygienické limity.
Při provozu stavebních strojů a staveništní dopravy pro zadané zdroje hluku nebylo zjištěno překročení limitní
hodnoty pro denní dobu pro fázi výstavby. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších hlukově chráněných prostor
se nepředpokládají rušivé vlivy v období realizace stavby.
Z výsledků vyhodnocení kumulativních vlivů na veřejných pozemních komunikacích v období výstavby je
patrné, že v období výstavby záměru CTPark Chrášťany bude akustické navýšení způsobené staveništní
dopravou nevýznamné a že vlivem staveništní dopravy pohybující se na veřejných pozemních komunikacích
nedojde k překračování stanoveného hygienického limitu pro dobu denní.
Záměr lze z hlediska hlukové zátěže považovat za akceptovatelný a to včetně kumulace se stávající dopravní
zátěží. Totéž platí i pro fázi výstavby záměru. Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů
jsou vzhledem k jejich absenci vyloučeny.
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zachycená srážková voda bude zasakována do podloží v rámci 4 vsakovacích polí s celkovým počtem 70
vsakovacích studní, které budou rozmístěny v nezastavěných částech lokality. Do studní budou svedeny
veškeré srážkové vody ze střech a zpevněných ploch a dále přebytečné (nevsáknuté) srážkové vody z
ozeleněných ploch. Potenciálně kontaminované vody ropnými látkami z komunikací a manipulačních ploch
budou před jejich zaústěním do vsakovacích studní přečištěny na odlučovačích lehkých kapalin.
Manipulace s látkami závadnými vodám ve větším množství (používány budou pouze běžné čistící a
technické kapaliny, které budou uchovávány pouze v příručním pohotovostním množství) není v
navrhovaném areálu uvažována.
V rámci realizace či provozu záměru se neuvažuje s odběrem povrchových vod, ani s vypouštěným
odpadních vod do vod povrchových. Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací do tlakové
kanalizace obce Chrášťany a odvedeny na čistírnu odpadních vod.
Záměr žádným způsobem neovlivní množství ani kvalitu povrchových vod, ke kumulaci vlivů nebude
docházet
5. Vlivy na půdu
Realizace záměru předpokládá zábor ZPF (orná půda) v rozsahu cca 6,5 ha. Půdy v zájmovém území patřící
do ZPF spadají do I. třídy ochrany zemědělské půdy. Do I. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitně nejcennější
půdy s velkou produkční schopností. Nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa nejsou
kladeny.
Záměrem dojde k záboru a zastavění ZPF, tento vliv však již byl posouzen a hodnocen v rámci pořizování
ÚP, zábor ZPF je předpokládán. Záměr lze z tohoto hlediska včetně případných kumulativních vlivů
považovat za přijatelný.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr neovlivní horninové a přírodní zdroje, ke kumulaci vlivů nebude docházet a záměr lze proto z tohoto
hlediska považovat za přijatelný.
7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy
Vzhledem ke zjištěnému výskytu některých zvláště chráněných druhů živočichů jsou navržena základní
ochranná opatření - termín realizace terénních prací (od začátku září do konce října). Vzhledem k zimování
křečka není možné terénní práce provádět v zimním období, od dubna do srpna zase probíhá hnízdění
koroptve. Při dodržení stanovených ochranných opatření a realizaci plánovaných sadových úprav lze
považovat vliv záměru na faunu sledovaného území za akceptovatelný. Z hlediska vlivu na flóru řešeného
území bude záměr přijatelný. V zájmovém území nebyl zjištěn a ani se nepředpokládá výskyt žádného
zvláště chráněného druhu rostliny podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Vlivy záměru na zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, oblasti Natura a prvky
ÚSES budou nulové.
8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Navrhovaná stavba představuje objekt obdobného charakteru, jako jsou již stavby postavené v okolí záměru,
nejedná se tedy o nečekaný nový prvek v krajině. Vzhledem ke svým výškovým dispozicím a charakteru
(nízká stavba v průmyslové zóně) záměr výrazně neovlivní krajinná panoramata, ani nesníží kvalitu dílčích
krajinných scenérií v rámci území. Významným kompenzačním opatřením budou vegetační úpravy zaměřené
také na pohledové odstínění areálu ze severní až severovýchodní strany. Posuzovaný záměr představuje
slabý až nulový zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny.
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Negativní vliv záměru na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické nálezy se nepředpokládá,
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kumulativní vlivy nejsou očekávány. Záměr lze z tohoto hlediska považovat za přijatelný.
Se záměrem nejsou spojeny žádné přeshraniční vlivy na životní prostředí.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Technické a technologické řešení záměru je v dané etapě přípravy záměru pro potřeby posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci popsáno dostatečně podrobně, s ohledem na dosažený
stupeň poznání.
Technické a technologické řešení záměru odpovídá při respektování navržených opatření požadavkům k
ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Navrhovaná opatření a podmínky mají za cíl zmírnit nebo
zcela vyloučit potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Jak prokázalo vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí, nedojde vlivem výstavby ani
provozu záměru k nadměrnému zhoršení životního prostředí v jeho okolí. Při splnění podmínek stanoviska
pro fázi výstavby i provozu záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění území.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je předložen v jedné variantě. Procesu posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí
byla proto podrobena varianta navržená v dokumentaci, která byla vyhodnocena jako přijatelná.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Dne 9.3.2015 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje oznámení záměru zpracované s náležitostmi dle
přílohy č. 3 (dále jen „oznámení“).
Dne 16.3.2015 rozeslal příslušný úřad oznámení dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům a zveřejnil jej dle § 16 zákona.
Dne 18.3.2015 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje.
Dne 1.7.2015 ukončil příslušný úřad zjišťovací řízení a zaslal závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a
zveřejnil jej dle § 16 zákona.
Dne 2.7.2015 byl závěr zjišťovacího řízení zveřejněn na úřední desce Středočeského kraje.
Dne ………… bude doplněno obdržel příslušný úřad dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona (dále jen „dokumentace“), zpracovanou autorizovanou osobou dle § 19
zákona, Ing. Stanislavem Postbiglem (dále jen „zpracovatel dokumentace“).
Dne 12.10.2015 rozeslal příslušný úřad dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům a zveřejnil ji dle § 16 zákona.
Dne 15.10.2015 byla zveřejněna informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje.
Závěry dokumentace:
Na základě všech provedených hodnocení lze konstatovat, že výstavba i provoz záměru nemá významné
negativní vlivy na své okolí, jeho realizace a provoz je díky minimálním vlivům na životní prostředí a veřejné
zdraví akceptovatelná. Záměr doporučujeme k realizaci.
Dne 24.11.2015 pověřil příslušný úřad autorizovanou osobu dle § 19 zákona, Ing. Martin Vejra (dále jen
„zpracovatel posudku“), zpracováním posudku podle § 9 zákona o vlivech záměru na životní prostředí (dále
jen „posudek“) a předal mu dokumentaci a všechna k ní obdržená vyjádření.
Dne ………… bude doplněno obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.
Dne ………… bude doplněno rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům a zveřejnil jej dle § 16 zákona.
Dne ………… bude doplněno byla informace o posudku zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje.
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Závěry posudku:
Na základě všech provedených hodnocení a za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na
úseku ochrany životního prostředí a při respektování navržených opatření zahrnutých do podmínek
stanoviska lze konstatovat, že posuzovaný záměr „CTPark Chrášťany“ nemá významné negativní vlivy na
své okolí a jeho realizace je přijatelná.
Na základě provedeného hodnocení proto doporučil zpracovatel posudku příslušnému úřadu vydat souhlasné
závazné stanovisko s realizací záměru.
Dne ………… bude doplněno rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dokumentace a
posudku dle § 17 zákona (dále jen „veřejné projednání“) dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům a zveřejnil ji dle § 16 zákona.
Dne ………… bude doplněno byla zveřejněna informace o místě a času konání veřejného projednání na
úřední desce Středočeského kraje.
Dne ………… bude doplněno se konalo veřejné projednání dokumentace a posudku.
Dne ………… bude doplněno pořídil příslušný úřad zápis z veřejného projednání dokumentace a posudku,
rozeslal jej oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům a
zveřejnil jej na internetu.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
• Filip Sacher
• Ing. Radoslav Dvořák
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
• Městská část Praha – Zličín, rada městské části
• Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí
• Mgr. Gabriela Knapová, předsedkyně SVJ pro dům č.p. 479, Praha 5 – Zličín
• Obec Chrášťany
• Společenství pro dům Akademia Zličín č.p. 482 a 483
• Středočeský kraj
• Veronika Blížkovská
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)
7.1 Vypořádání vyjádření k oznámení
K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:
• Středočeský kraj (vyjádření č.j. 052198/2015/KUSK ze dne 30.3.2015)
• Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
inspektorát
Praha
(vyjádření
č.j.
ČIŽP/41/IPP/1504390.0001/15/PVZ ze dne 27.3.2015)
• Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí (vyjádření č.j. MUCE 16259/2015 OŽP/L/Fi ze dne
30.3.2015)
• Obecní úřad Chrášťany (vyjádření č.j. 60/2015 ze dne 1.4.2015)
• Městská část Praha – Zličín – Rada městské části (vyjádření č.j. 00516/2015/Zlic/OPRI
ze dne
3.4.2015)
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (vyjádření č.j. KHSSC 11668/2015 ZE
DNE 3.4.2015)
• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vnitřní projednání v rámci
zjišťovacího řízení)
Všechna vyjádření byla doručena ve stanovené lhůtě, tj. do 7.4.2015.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru zjišťovacího řízení Krajského
úřadu Středočeského kraje (č. j.: 040970/2015/KUSK ze dne 1.7.2015).
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7.2 Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci záměru byla doručena příslušnému úřadu vyjádření od následujících subjektů:
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, 27.10.2015, č.j. KHSSC 48889/2014
• Středočeský kraj, 19.11.2015, č.j. 152887/2015/KUSK
• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 14.11.2015, č.j.
1132951/2015/KUSK/01
• Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, 4.11.2015, č.j. MUCE 60786/2015 OŽP/L/Vys
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, 30.10.2015,
č.j.
ČIŽP/41/IPP/1504390.002/15/PVZ
• Obec Chrášťany, 9.11.2015, č.j. 190/2015
• Ing. Radoslav Dvořák, 10.11.2015
• Městská část Praha – Zličín, rada městské části, 9.11.2015, č.j. 1549/2015/Zlic/OPRI
• Mgr. Gabriela Knapová, předsedkyně SVJ pro dům č.p. 479, Praha 5 – Zličín, 10.11.2015
• Pan Filip Sacher, zastupitel MČ Praha Zličín, 5.11.2015
• Paní Veronika Blížkovská, 13.11.2015
• Společenství pro dům Akademia Zličín č.p. 482 a 483, 11.11.2015
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku, relevantní připomínky byly
vzaty do úvahy při formulování stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Vypořádání všech relevantních připomínek k dokumentaci, které byly obsaženy v doručených vyjádřeních
dotčených orgánů veřejné správy a veřejnosti, je provedeno v posudku v části „V. Vypořádání všech
obdržených vyjádření k dokumentaci“.
8. Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
Datum vydání závazného stanoviska:
Bude doplněno
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku:

4. března 2016

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku:
Ing. Martin Vejr
Křešínská 412, 262 23 Jince
Tel.: 607 863 335
e-mail: vejrmartin@gmail.com

...........................................
podpis

Autorizace ke zpracování posudku:
osvědčení vydalo MŽP ČR pod č.j. 38479/ENV/08 dne 22.5.2008
prodloužení autorizace vydalo MŽP ČR pod č.j. 96939/ENV/12 dne 7.12.2012

Posudek dokumentace záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

PŘÍLOHA č. 1
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
2. Středočeský kraj
3. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ
4. Městský úřad Černošice, OŽP
5. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha
6. Obecní úřad Chrášťany
7. Ing. Radoslav Dvořák
8. Městská část Praha - Zličín
9. Mgr. Gabriela Knapová, Společenství pro dům č.p. 479, Praha 5 – Zličín
a další společenství vlastníků domů v MČ Praha Zličín
10. Filip Sacher
11. Veronika Blížkovská
12. Společenství pro dům Akademia Zličín č.p. 482 a 483
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KÚ St edo eského kraje

íslo jednací:

1132951/2015/KUSK/01

odbor životního prost edí a

Spisová zna ka:

SZ_132951/2015/KUSK

zem d lství

Vy izuje:

Anna Preiszlerová l. 981

odd lení posuzování vliv na

Zna ka:

OŽP/Pr

životní prost edí

Praha:

Vyjád ení k dokumentaci zám ru „CTPark Chráš any“ dle zákona

. 100/2001 Sb., o

posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis

Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, jako dot ený
orgán k dokumentaci výše uvedenému zám ru ve smyslu § 8 odst. 2 zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o
posuzování vliv na životní prost edí), sd luje následující stanovisko:
Z hlediska zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní
pozd jších p edpis

– upozor uje na nutnost požádat o souhlas s odn tím ze ZPF

s pot ebnými podklady dle § 9 odst. 6
Z hlediska zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen zákon). Krajský ú ad St edo eského kraje, jako orgán ochrany p írody
p íslušný podle ust. § 77a (tj. zejména k zvlášt chrán ným územím v kategorii p írodní
památka a p írodní rezervace, regionálním územním systém m ekologické stability, zvlášt
chrán ným druh m rostlin a živo ich ) nemá žádné p ipomínky.
Krajský ú ad jako orgán ochrany p írody p íslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona
konstatuje, že v souladu s ust. § 45i zákona . 114/1992 Sb., lze vylou it významný vliv
p edložené dokumentace vlivu zám ru „CTPark Chráš any“ na ŽP na pozemcích parc. .
378/24, 378/47, 378/48, 416/31, 416/32 a 416/33 v k.ú. Chráš any, samostatn nebo ve
spojení s jinými koncepcemi nebo zám ry na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo pta í oblasti, stanovené p íslušnými vládními na ízeními.
S ohledem na charakter a lokalizaci zám ru se nep edpokládá možnost významného ovlivn ní
evropsky významných lokalit nebo pta ích oblastí.
Od vodn ní: V blízkosti zám ru cca 8 km severním sm rem se nachází evropsky významná
lokalita Zákolanský potok ozna ená kódem CZ 0213016. Plánovaný zám r nezakládá d vod
k p edpokladu, že dojde k p sobení na tato území EVL.

Zborovská 11

150 21 Praha 5
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Z hlediska zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon ,
v platném zn ní, (dále jen zákon o odpadech), sd luje následující:
•

Opakovan upozor uje, že dnem 1.10.2013 nabyl ú innosti zákon .169/2013 Sb.,
kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní. Tato novela zákona
o odpadech mimo jiné upravuje ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, týkající se
povinností p vodc nebezpe ných odpad , takže nakládání s t mito odpady, pokud
spo ívá pouze v jejich shromaž ování (krátkodobém soust e ování) p vodcem v míst
jejich vzniku do shromaž ovacích prost edk p ed p edáním oprávn né osob , a jejich
p eprava nepodléhají souhlasu, pokud p vodce s nebezpe nými odpady nenakládá jiným
zp sobem (míšení, další zpracovávání apod.), viz kapitola B.III.3 Odpady, str. 40.

•

Výše uvedenou p ipomínku požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace.

•

Proti vlastnímu zám ru nemáme z hlediska nakládání s odpady námitky. Nakládání
s odpady, které budou vznikat b hem výstavby i provozem výše uvedeného zám ru, bude
ešeno dle platné legislativy, tj. zákona o odpadech.

Z hlediska ostatních složkových zákon není Krajský ú ad St edo eského kraje dot eným
orgánem nebo nemá p ipomínky.

Ing. Josef Ke ka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prost edí a
zem d lství
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Martin Vejr
Od:

sacher@email.cz

Odesláno:

5. listopadu 2015 11:18

Komu:

Preiszlerová Anna

P edm t:

RE: Kod zam ru STC1879

Podepsáno: sacher@email.cz

Vážená paní Preiszlerová.
Cht l bych se vyjád it k výstavb výrobn skladovacího areálu CTPark Chráš any. Zám r je situován
do katastru Chráš an v blízkosti mimoúrov ového k ížení PO a D5, nákladní automobily budou
p ijížd t a odjížd t pouze komunikací II/605 (ul. Na Radosti), sm rem na SOKP (R1) resp. D5 nikoli
p es obec Chráš any.
Informace najdete na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1879,
Kod zam ru {Ç/
Zásadn nesouhlasím s výstavbou tohoto areálu, protože se obávám výrazného zhoršení životního
prost edí (hluku, prachu a exhalací) v d sledku zvýšení po tu aut v okolí naší M Praha Zli ín.
Filip Sacher
zastupitel M Praha Zli ín

28.2.2016
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