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ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“)  

a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení 

 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, ţe záměr 

„Bydlení Úţice – východ a sever“ 

nemá významný vliv na ţivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Identifikační údaje 

Název záměru: „Bydlení Úţice – východ a sever“ 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 1.2 „Restrukturalizace pozemků v krajině, 

vyuţívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu 

zemědělskému vyuţívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha.“ a 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 m
2
 

zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou 

nad 6 000 m
2
 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 500 parkovacích stání 

v součtu pro celou stavbu.“. 

Oznamovatel: VESTER INVEST s. r. o., V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy. 

Zpracovatel oznámení: Mgr. Jiří Bělohlávek (drţitel autorizace dle § 19 zákona). 

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je vybudování technické přípravy území, dělení 

pozemků a umístění zástavby rodinných domů (RD) na základě daných parametrů. Součástí 

záměru je nezbytné napojení lokalit na veřejnou infrastrukturu komunikace a inţenýrské sítě. 

Dále jsou součástí nezbytné přeloţky, protihluková opatření a další úpravy pro realizaci záměru. 

 plochy pro bydlení (203 pozemků) 151 564 m
2
, 

 plocha pro občanskou vybavenost (OV – MŠ) 2 783 m
2
 (pozemek bude rozšířen o část 

plochy v lokalitě dané ÚPO, která je ve vlastnictví obce), 

 plocha veřejné zeleně 42 381 m
2
 (včetně náměstí, nezapočítány zelené plochy  

v komunikačním prostoru – travnaté plochy a stromy), 

 plocha sport a rekreace 4 229 m
2
, 
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 plocha komunikaci 33 356 m
2
 (včetně přilehlých chodníků, vjezdů a zelených ploch – 

trávníky a stromy), 

 předpoklad výstavby, lokalita východ 139 individuálních RD a 20 dvojdomů, lokalita 

sever 12 individuálních RD a 6 dvojdomů, lokalita východ je rozdělena na 5 etap. 

 předpokládaný nárůst počtu obyvatel, lokalita Východ o 537 a lokalita Sever o 72 obyvatel. 

Umístění záměru: kraj: Středočeský 

   obec: Úţice 

   k.ú.: Úţice u Kralup nad Vltavou 

Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry: Záměr vychází z urbanistické 

koncepce obce Úţice, vymezené územním plánem pro vytvoření obytné čtvrti s individuální 

zástavbou rodinnými domy. Plochy pro bydlení jsou doplněny pozemkem pro občanskou 

výstavbu (MŠ), veřejnými prostory a zelení. V širším okolí záměru, především pak 

v návaznosti na dálnici D8, stojí, nebo je připravováno několik záměrů, které jsou zařaditelné 

dle přílohy č. 1 zákona a mohou mít vliv na okolní ţivotní prostředí. U stávajících záměrů byly 

jejich vlivy na ţivotní prostředí jiţ zahrnuty do aktuálního stavu území. U připravovaných 

záměrů je kumulace vlivů uvaţovaná v rámci dopravního zatíţení a je s ní počítáno v rámci 

rozptylové i akustické studie. Pro zhodnocení vlivů záměru na ovzduší je  

v rozptylové studii uvaţováno, kromě emisí ze zdrojů záměru, i s emisemi stávajících 

stacionárních a mobilních zdrojů znečištění ovzduší v území, rozptylová studie tvoří Přílohu B3 

oznámení záměru. Interakce hlukových emisí z provozu záměru se stávajícími zdroji hluku  

v lokalitě je řešena v akustické studii, která tvoří Přílohu B1 + B2 oznámení záměru. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Hlavní osou lokality Východ 

bude prodlouţená komunikace Zemědělská - širší uliční prostor s alejemi stromů, která území 

spojí s budoucím jádrem obce, na které bude navrţen veřejný parkový prostor; podle poţadavků 

obce bude propojení do centra jen pro pěší. Na tuto novou osu jsou také navázány veřejné plochy 

v místech ochranných pásem. Komunikační kostru doplňují dvě „okrajové“ ulice, napojené na 

ulici Praţskou a příčná ţebra spojovacích komunikací, která napojí i ulici Vodolskou a další 

rovnoběţnou s ní. Funkční náplň zahrnuje především individuální bydlení, plochu pro umístění 

mateřské školy, a ve východní části řadovou zástavby a sportovně rekreační plochu. Hlavní třída je 

široká 15 m má oboustrannou alej a moţnost podélného oboustranného parkování. Přibliţně ve 

středu této hlavní třídy a celého území je veřejná parková plocha – náměstí lemované stromy, 

rozměr prostoru náměstí včetně komunikací je cca 43x95 m. Na náměstí se předpokládá 

vybudování zpevněných a zelených ploch pro shromaţďování, odpočinek, rekreaci, dětské hřiště, 

ale i moţnost pořádání společenských akcí a trhů. Dále k náměstí přiléhají větší pozemky, které 

umoţňují rozšířit výstavbu aţ k hranici a vybudovat zde drobné podnikatelské prostory (kavárna, 

restaurace, obchůdek, sluţby apod.) napojené na plochu náměstí. Zástavba kolem náměstí vytvoří 

pevnější prostor náměstí. Veřejné plochy zeleně doplňují další parkové plochy, které mohou být 

občany vyuţívány pro procházky, rekreační sport a další aktivity. Mezi tyto plochy patří zelené 

pásy v severojiţním směru v místě územní rezervy pro přeloţku silnice III. třídy a v ochranných 

pásmech inţenýrských sítí (vodovod, vedení VN), plocha izolační zeleně s protihlukovým valem 

na severu podél ţeleznice a sportovně rekreační plocha s hřištěm, dětským hřištěm a zelení  

v severovýchodním cípu lokality. 

Lokalita Sever by měla být malou enklávou rodinných domů, navázaných na nově vybudovanou 

průjezdnou komunikaci. Jako veřejný prostor se do tvaru lokality zakusuje zelená plocha, která by 

měla být vyuţita jako park. Urbanistické řešení vymezuje průjezdná komunikace propojující obě 

silnice III. třídy (pokračování Hlavní), kolem které jsou umístěny pozemky pro jednotlivé rodinné 

domy a dvojdomy. Další pozemky s RD jsou jihozápadním cípu lokality, u křiţovatky obou 

okolních silnic III. třídy. Vymezení pozemků je limitované ochrannými pásmy inţenýrských sítí 

vedených kolem stávajících komunikací a napříč jiţní částí lokality (vedení VN). V ochranných 

pásmech inţenýrských sítí je navrţena travnatá plocha, v částech s pěšími komunikacemi. 

Přibliţně ve středu lokality je veřejná parková plocha (travnaté plochy, zeleň a dětské hřiště  

s altánem). Na novou komunikaci navazuje pěší trasa podél silnice, které napojují lokalitu přes 

uvaţovanou novou úpravu křiţovatky na chodník k přejezdu (přechodu) přes ţeleznici. 
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Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při 

hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:  

Krajský úřad Středočeského kraje obdrţel dne 25. 5. 2015 oznámení záměru dle přílohy č. 3 

zákona „Bydlení Úţice – východ a sever“, od společnosti VESTER INVEST s. r. o.,  

V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy. Oznámení záměru s informací o zahájení zjišťovacího 

řízení bylo rozesláno dne 4. 6. 2015 pod č. j. 080415/2015/KUSK k vyjádření příslušným 

správním orgánům a územním samosprávným celkům.  

Oznámení záměru bylo v souladu s § 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném 

oznámení záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 5. 6. 2015 a úřední 

desce obce Úţice dne 8. 6. 2015. V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, 

jehoţ cílem bylo zjištění, zda záměr můţe mít významný vliv na ţivotní prostředí a zda bude 

posuzován v plném rozsahu podle zákona. 

Předmětem posuzovaného záměru je vybudování technické přípravy území, dělení pozemků  

a umístění zástavby RD na základě daných parametrů. Součástí záměru je nezbytné napojení 

lokalit na veřejnou infrastrukturu komunikace a inţenýrské sítě. Dále jsou součástí nezbytné 

přeloţky, protihluková opatření a další úpravy pro realizaci. Záměr nevyvolá potřebu záborů 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, nedojde k dotčení území se zvláštním reţimem 

ochrany přírody a krajiny, nejsou zde ţádné zvláště chráněné území ani lokalita soustavy 

NATURA 2000. Území není součástí památkové rezervace ani památkové zóny a nenacházejí 

se zde kulturní či historické památky. Záměr je navrhován v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací obce Úţice.  

Výstupy jsou omezeny na emise do ovzduší, vypouštění splaškových a sráţkových odpadních vod 

a emise hluku. Emise do ovzduší a hluku jsou spojeny především s dopravní obsluhou daného 

území a nepředstavují dle přiloţených studií (rozptylová a hluková) nadlimitní ovlivnění daného 

území. Vypouštění odpadních vod bude probíhat skrze čistírnu odpadních vod (ČOV) Úţice, která 

má dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních vod záměrem generovaných, pouze bude nutno 

zajistit vlastníkem ČOV nové povolení k vypouštění většího objemu odpadních vod. Nakládání se 

sráţkovými vodami je navrhováno přednostně prostřednictvím zasakování a zadrţování v místě, 

jak u ploch rodinných domů, tak z veřejných ploch, u kterých je počítáno s přepadem vod  

do vodoteče v případě nadprůměrných sráţek. Likvidace dešťových vod z komunikací  

a zpevněných ploch v lokalitě bydlení Úţice je navrţeno pomocí podélných vsakovacích rigolů, 

které jsou tvořeny voštinovými tělesy. Navrţené plošné vsakování je variantou, která je z hlediska 

ţivotního prostředí a zachování stávajících odtokových poměrů nejvíce ţádoucí. Do návrhu 

podélných vsakovacích těles jsou započítány hydrogeologické poměry a je vytvořena značná 

akumulační rezerva pro víceleté deště, popřípadě místní zhoršení vsakovacích poměrů. Podle 

výpočtu mnoţství dešťových vod generovaného z veřejných ploch komunikací, je předpokládáno 

na severní lokalitě objem sráţkových vod 67 m
3
, s odpovídající plochou vsakovacích rigolů - 

blokového systému zasakování - 133 m
2
 a na lokalitě východ objem sráţkových vod 743 m

3
 

s návrhem ploch vsakovacích rigolů - blokového systému zasakování - 1400 m
2
. Záměr bude 

napojen na stávající vodovod obce, není tedy předpokládáno přímé vyuţívání spodní vody. 

Zpracované hodnocení prokázalo, ţe vlivem záměru nebude docházet k nadlimitnímu 

ovlivnění sloţek ţivotního prostředí v širším území, ve fázi výstavby, ani ve fázi provozu 

záměru. Výstavba ani samotný provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor 

vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. 

S ohledem na rozsah a charakter záměru nelze očekávat významné vlivy na ţivotní prostředí 

ani vlivy na veřejné zdraví. Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, 

povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, hluk případně jiné) jsou 

moţné vlivy záměru málo významné či akceptovatelné. Realizací a provozem záměru velmi 

pravděpodobně nebude ovlivněna ţádná ze sloţek ţivotního prostředí ani zdravotní stav 
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obyvatel nad míru, která by znamenala zvýšené riziko jak pro obyvatele, tak pro tyto sloţky 

ţivotního prostředí. 

V případě úvahy o charakteristice záměru, jeho velikosti a moţných rizicích vznikajících jeho 

realizací a provozem lze poukázat na příslušné přílohy oznámení, tj. akustická a rozptylová 

studie, kde byly podrobně posouzeny vlivy na ţivotní prostředí, které mohou nastat v případě 

stavby a uvedení záměru do provozu. 

S ohledem na výše zmíněné a s ohledem na vypořádání doručených vyjádření dotčených 

správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, rozhodl příslušný úřad tak, jak 

je uvedeno ve výrokové části. 

 

2. Seznam subjektů, jejichţ vyjádření příslušný úřad obdrţel v průběhu zjišťovacího řízení: 

Středočeský kraj – ze dne 29. 6. 2015 pod č.j. 091714/2015, 

Krajský úřad Středočeského kraje – nevydáno samostatně, dílčí vyjádření součástí spisu, 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ţivotního prostředí – ze dne 1. 7. 2015  

pod č.j. MUKV 34891/2015 OŢP, 

Česká inspekce ţivotního prostředí – ze dne 24. 6. 2015 pod č.j. ČIŢP/41/IPP/1508049.001/15/PVZ, 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram – ze 

dne 22. 6. 2015 pod č.j. KHSSC 25985/2015, 

Obec Úţice, v samostatné působnosti – ze dne 23. 6. 2015. 

Ze strany veřejnosti nebylo obdrţeno ţádné vyjádření. 

 

3. Vypořádání vyjádření obdrţených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Středočeský kraj – souhlasí se záměrem „Bydlení Úţice – východ a sever“, za dodrţení 

podmínek uvedených ve stanoviscích dotčených orgánů, a nepoţaduje další posuzování  

dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje – bez připomínek, pouze zákonná upozornění.  

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bez 

připomínek. Dle biologického průzkumu v předloţeném oznámení bylo na dotčeném území 

nalezeno několik zvláště chráněných druhů – jedná se o ještěrku obecnou (Lacerta agilis), 

koroptev polní (Perdix perdix), bramborníčka hnědého (Saxicola rubertra) a slavíka obecného 

(Luscinia megarrhinchos). Dle zákona č. 114/1992 Sb. § 50 je zakázáno škodlivě zasahovat 

do přirozeného vývoje zvláště chráněných ţivočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, 

zraňovat nebo usmrcovat. V případě moţného zásahu do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných ţivočichů je podle § 56 citovaného zákona nutno před zahájením akce poţádat  

o udělení výjimky ze zákazu. Ze závěrů biologického průzkumu však vyplývá, ţe dané druhy 

vyuţívají především přilehlá stanoviště a záměr nebude mít významný vliv na jejich lokální 

populace, přesto se ale doporučuje, aby se úpravy povrchu zájmového území prováděly  

na konci vegetačního období (koncem léta aţ na podzim) a skrývka zemin probíhala pomalu, 

aby nedocházelo k fyzickému poškození druhů vázaných na daná stanoviště – především 

ještěrky obecné. Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., sděluje,  

ţe nadále zůstává v platnosti stanovisko vydané na předmětnou akci dne 10. 4. 2015 pod 

č.j. 053882/2015/KUSK, kterým byl vyloučen významný vliv předloţeného záměru  

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti. 
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Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, 

v platném znění, k předloţenému záměru bez připomínek za předpokladu, ţe vzniklé odpady 

budou přednostně vyuţívány a odstraňovány budou aţ v případě, ţe nebude reálná moţnost 

jejich vyuţití. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek, poţadavky vycházejí 

z jednotlivých zákonů a bude, je nutné v následných povolujících řízeních dodrţet. 

 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ţivotního prostředí – dle jednotlivých 

sloţkových zákonů: 

 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů - dle našeho názoru by záměr měl být posouzen v procesu EIA. 

K akci bylo jiţ vydáno souhrnné vyjádření odboru ţivotního prostředí  

č.j. MUKV15057/2015 OŢP ze dne 3.4.2015, které je citováno na str. 92 předloţeného 

„oznámení“. Toto vyjádření, resp. jeho část, týkající se podmínek z hlediska vodního 

zákona, je zpracovatelem pouze komentováno „způsob zadrţení sráţkových vod a další 

podmínky nakládání s nimi bude vodoprávnímu úřadu předloţen v dalším stupni 

projektové dokumentace“, resp. je ve většině případů odkazováno na „další stupně 

projektové dokumentace“. Není jednoznačně uvedeno, zda záměry lze popsanými 

způsoby realizovat ani jaké „další stupně“ jsou tímto myšleny? 

K jednotlivým bodům našeho vyjádření: 

Zásobování vodou a odvádění odpadních vod – nebylo předloţeno vyjádření provozovatelů 

vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu SV a.s. ani VaK Zápy k moţnosti zásobování 

vodou a odvádění odpadních vod, nutno doplnit (pouze je v oznámení uvedeno, ţe koncepce 

byla odsouhlasena VaK Zápy, ale vyjádření nebo zápis z jednání chybí). Je třeba doplnit. 

Zasakování sráţkových vod z pozemků RD – v oznámení je uvedeno, ţe v území „nejsou 

optimální podmínky ke vsakování“ – bylo poţadováno nechat zpracovat hydrogeologické 

posouzení obou lokalit zejména z hlediska moţnosti zasakování sráţkových vod –  

v předloţeném oznámení záměru není, nutno doplnit. V oznámení je pouze na str. 53 

citován text „hydrogeologické poměry“ z „inţenýrsko – hydrogeologického průzkumu, 

Schreiber 2014“ ale bez konkrétních závěrů, tyto závěry je třeba zapracovat. 

Odvádění sráţkových vod z veřejných zpevněných ploch – původně měly být odváděny  

do vodních toků Černávka a Dolnopostřiţínský potok, v oznámení je variantně uvedena 

moţnost jejich částečného zasakování s tím, ţe do vodních toků by byly odváděny pouze 

havarijní přepady (při dešti silnějším neţ cca p=0,1). Současně vsakování musí být 

zpracováno dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení a návrh musí být současně v souladu  

s TNV 75 9010 Hospodaření se sráţkovými vodami. Je nutno posoudit obě varianty  

a to opět na základě hydrogeologického posouzení a následného vyjádření Povodí Labe s.p. 

V doloţeném výpočtu je mnoţství sráţkových vod podhodnocené. 

Prověřit existenci moţných staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (závlaha, 

odvodnění) – není uvedeno, zda se tím zpracovatel oznámení vůbec zabýval, doplnit. 

Posouzení případných vlivů zamýšlené stavby (lokalita „bydlení východ“) na povolené 

odběry podzemních vod z domovních studní ve východní části Obce Úţice - na str. 90 je 

uvedeno, ţe mohou majitelé jednotlivých (nových) domů v plánované lokalitě poţádat  

o povolení nových studní s tím, ţe vliv na stávající povolené studny bude provedeno  

v rámci vodoprávního řízení k jednotlivým studnám. Připomínka se však týkala posouzení 

vlivu stavby jako celku (posouzení, zda existuje riziko moţnosti změny hydrologického 

reţimu podzemních vod v celém území vlivem umístění „bydlení Úţice“ které by mohlo 

mít za následek omezení odběrů podzemních vod) – nutno doplnit. 
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Str. 43 oznámení – obě vodoteče jsou dle sdělení Povodí Labe zaneseny, zaústění je 

podmíněno vyčistěním obou toků – je nutno předloţit alespoň rámcovou dohodu  

s Povodím Labe s.p., kdo vyčistění zajistí. 

Vyjádření Povodí Labe s.p. (viz příloha D) je pouze rámcové a část chybí (je přiloţena 

pouze 1. strana). Mělo by být doloţeno vyjádření Povodí Labe s p. k oznámení záměru, 

resp. ke všem uvedeným variantám. Na základě výše uvedených připomínek je třeba 

dokumentaci upravit. 

Vypořádání: Odkazované souhrnné vyjádření odboru ţivotního prostředí č.j. MUKV15057/2015 

ze dne 3.4.2015, které je uváděno v oznámení, a jehoţ podrobnost stanovených podmínek  

je určena pro návazná řízení po procesu EIA (územní a stavební řízení), a dále obdobně stanovené 

poţadavky ve vyjádření odboru ţivotního prostředí k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., 

vycházejí ze zákonných ustanovení a bude je nutné v následných povolujících řízeních dodrţet.  

V celkové koncepci odvodnění lokality se předpokládá, ţe dešťové vody ze střech rodinných 

domů budou likvidovány na příslušném pozemku vsakem s předchozím moţným vyuţitím 

těchto vod pro zálivku zahrad a z ploch obsluţných komunikací taktéţ vsakem s přepadem vod 

do vodoteče v případě nadprůměrných sráţek. I z tohoto pohledu není důvod předpokládat 

nadměrné ovlivnění místních vodních toků. Dle vyjádření správce povodí (s.p. Povodí Labe) 

obsaţeného v oznámení, je záměr moţný za splnění konkrétních podmínek zapracovaných  

do dokumentace pro stavební řízení (tyto podmínky jsou v oznámení zmíněny a svou podrobností 

spadají do následných povolujících řízení kde budou správcem povodí vyţadována). Z popisu 

záměru ve vyjádření správce povodí vyplívá, ţe se záměrem souhlasí dokonce i při předpokladu, 

ţe vsak sráţkových vod z veřejných ploch bude v rámci veřejné zeleně a přebytky budou 

odváděny do vodoteče, bez návrhu zasakovacích objektů. Navrţený záměr nakládání se 

sráţkovými vodami je dle vyhodnocení v oznámení moţné realizovat i přesto, ţe v území 

nejsou optimální podmínky pro vsakování. Upřednostnění zadrţování a vsaku sráţkových vod 

v místě jejich vzniku je v souladu se zákonem. 

V oznámení záměru uváděná zmínka o moţnosti jednotlivých vlastníků si zaţádat o zřízení studní, 

nezakládá moţnost plošného vzniku těchto studní, nelze tedy v rámci oznámení záměru 

vyhodnocovat ovlivnění spodní vody těmito studnami. Kaţdá takováto nová studna bude podléhat 

posouzení a její povolení není nárokovatelné. Projednávaný záměr bude napojen na stávající 

vodovod obce, zásobování jednotlivých domů vlastní vodou není uvaţováno.  

Proces EIA probíhá v předprojektové fázi záměru, není tedy běţné a většinou ani účelné, aby byly 

součástí oznámení EIA, jiţ povolení či schválení vlastníků sítí, správců povodí a obdobné 

vyjádření náleţející svou podrobností do následných povolujících procesů. 

 dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů, v předloţené dokumentaci str. 23 ,,Zábor půdy – bilance zemního materiálu je 

uvedeno, ţe přebytečná ornice bude odvezena či odprodána. K tomuto uvádíme, ţe ţádnou 

část ornice nelze odprodat. Skrývku ornice či podorničí téţ není moţné pouţít k budování 

zemního valu u ţelezniční tratě. 

Ornice skrytá při výstavbě rodinných domů bude vyuţita na ploše těchto domů, tyto 

pozemky budou vyuţívány jako zahrada. Ornice skrytá při stavbě komunikací bude vyuţita 

dle pokynů prvoinstančního orgánu ochrany ZPF, na základě předloţeného návrhu 

hospodárného vyuţití skrývek. Tento návrh investor předloţí při řízení o udělení souhlasu  

s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedenou stavbu. 

Vypořádání: Poţadavky vychází ze zákona a bude, je nutné v následných povolujících řízeních 

dodrţet. 

 dle ostatních sloţkových zákonů – bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 
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Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – dle jednotlivých 

kompetencí. 

 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů – následující připomínky: 

1. K pouţité terminologii v záměru: 

a) Vodojem Dřínov byl vybudován k zásobování zemědělského zavlaţovacího systému 

uţitkovou vodou z Vltavy. Pro zásobování pitnou vodou z vodovodu KSKM slouţí 

vodojem Zlosyň. 

b) V záměru je uváděn Dolnopostřiţínský potok. Ve vodohospodářských i jiných mapách 

je tento potok nazýván potokem Postřiţínským dle místa jeho pramene – obce Postřiţín. 

2. Sráţkové vody – v záměru je popsáno odvodnění sráţkovou kanalizací do dvou 

recipientů – vodního toku Černavka a Dolnopostřiţínský potok, do kterého jsou odváděny 

odpadní vody z ČOV Postřiţín. V současné době probíhá nebo v nejbliţší době započne 

výstavba objektů Papírna BOR Biotechnology Kozomín a MAN Truck & Bus Center 

Postřiţín. Sráţkové i odpadní vody budou vypouštěny do obou výše jmenovaných vodních 

toků. V záměru není obsaţen popis ani propočet vlivu kumulace staveb se záměrem 

výstavby objektů bydlení s vazbou na mnoţství a kvalitu vody v obou vodních tocích. Toto 

poţadujeme doplnit do záměru. 

3. Splaškové odpadní vody – ČOV Úţice byla intenzifikována na kapacitu 4000 EO,  

v současnosti je kapacitně vyuţívána na cca 25%. Realizací záměru dojde k nárůstu 

produkce splaškových odpadních vod o cca 36 000 m
3
/rok. 

Vzhledem k tomu, ţe posledním rozhodnutím vodoprávního úřadu bylo povoleno 

vypouštět 100 000 m
3
/rok odpadních vod do recipientu, bude nutné zajistit nové povolení  

k vypouštění.  

Vodní tok Černavka, do kterého jsou odváděny předčištěné odpadní vody z ČOV Úţice je 

vodním tokem vyjmenovaným v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení 

povrchových vod vhodných pro ţivot a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

ţivočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. V předloţené dokumentaci 

není uvedeno ovlivnění kvality a kvantity vody v recipientu vlivem vypouštěných 

odpadních vod z ČOV Úţice. 

ČOV Úţice není vybavena kalovou koncovkou. V dalším stupni řízení poţadujeme doplnit 

technologii ČOV o technologii zahušťování kalů.  

Dále se inspekce ztotoţňuje s vyjádřením správce vodních toků z hlediska odstranění odtokových 

závad na Dolnopostřiţínském potoce i v zasakování dešťových vod podél komunikací. 

Vypořádání: Zmiňované nedostatky oznámení v uváděných pojmech, nepředstavují zásadní 

chyby a nemají vliv na celkové hodnocení záměru. 

V celkové koncepci odvodnění lokality se předpokládá, ţe dešťové vody ze střech rodinných 

domů budou likvidovány na příslušném pozemku vsakem s předchozím moţným vyuţitím těchto 

vod pro zálivku zahrad. Plocha střech je však v tomto typu zástavby cca dvojnásobkem plochy 

obsluţných komunikací. I z tohoto pohledu není důvod likvidovat dešťové vody ze střech vsakem 

a dešťové vody z komunikací jiným způsobem. Dle vyjádření správce povodí (s.p. Povodí Labe) 

obsaţeného v oznámení, je záměr moţný za splnění konkrétních podmínek zapracovaných  

do dokumentace pro stavební řízení (tyto podmínky jsou v oznámení zmíněny a svou podrobností 

spadají do následných povolujících řízení kde budou správcem povodí vyţadována). Z popisu 

záměru ve vyjádření správce povodí vyplívá, ţe se záměrem souhlasí dokonce i při předpokladu, 

ţe vsak sráţkových vod z veřejných ploch bude v rámci veřejné zeleně a přebytky budou 

odváděny do vodoteče, bez návrhu zasakovacích objektů.  

Proces EIA probíhá v předprojektové fázi záměru, nové povolení pro vypouštění vod z ČOV 

Úţice není návazným povolujícím řízením k záměru. Dle sdělení obce bude zaţádáno o nové 

povolení k vypouštění vod pro ČOV Úţice, v objemu vyhovujícím i pro provoz posuzovaného 
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záměru. V rámci záměru „Bydlení Úţice – východ a sever“, nelze poţadovat dostavbu  

a posuzování ČOV Úţice (jiný vlastník, jiný a jiţ stávající záměr). Dle sdělení obce je  

se záměrem a jeho napojením na ČOV Úţice počítáno. Kapacita ČOV je dostatečná pro čištění 

odpadních vod – 4000 EO, dnes vyuţitá cca pro 1000 EO, dle komunikace s provozovatelem 

ČOV, nebyla její rekonstrukce prozatím dokončena, viz chybějící kalová koncovka. Nadále je 

však počítáno s dokončením započaté rekonstrukce ČOV Úţice. Bez dokončení kalové koncovky 

a dalších nezbytných úprav nebude moţné navýšit objem vypouštěných vod a napojit všechny 

navrhované rodinné domy. Není však předpoklad nutnosti okamţitého zajištění celé kapacity pro 

vypouštění odpadní vody záměrem generovaných. Záměr je rozdělen na etapy výstavby,  

aţ do roku 2025, lze tedy důvodně předpokládat, ţe buď do doby realizace celého záměru bude 

dokončena rekonstrukce ČOV Úţice, nebo bude některá s pozdějších etap realizována  

se zpoţděním. 

 dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - následující připomínka: 

Biologickým průzkumem byli zjištěni zástupci zvláště chráněných ţivočichů. Z tohoto 

důvodu upozorňujeme na to, ţe musí být postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. 

Je třeba poţádat na příslušném orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje)  

o vydání výjimky dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v § 50 

výše uvedeného zákona. 

Vypořádání: Poţadavek vychází ze zákona a bude nutné ho v následných povolujících řízeních dodrţet. 

 dle ostatních sloţkových zákona  - bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Mělník – záměr není nutné posoudit 

podle zákona za dodrţení následujících podmínek: 

1. V rámci územního řízení bude poţadováno prověření aktuálního hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb v lokalitě sever s ohledem na provoz výroby betonových výrobků 

v areálu bývalého cukrovaru (jedná se o stávající provoz, momentálně nevyuţívaný, není 

však vyloučeno opětovné zprovoznění). 

2. Budou dodrţeny podmínky vyplývající z hlukové studie: 

a) Bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru domu č. p. 244, ulice 

Spojovací v Úţicích, u fasády orientované k výjezdu z lokality 4.1.a a souběţné sčítání 

dopravy (v úseku před výjezdem z lokality východ tak, aby byl zjištěn podíl dopravy  

z lokality východ na dopravě celkové na silnici č. III/24211 ulice Praţská). Termín 

provedení: a) před počátkem realizace výstavby, b) po dokončení výstavby (tj. kolaudaci 

staveb) na lokalitě sever a I. a II. etapy východ. 

b) Na základě provedených měření hluku a sčítání dopravy bude vyhodnocena hluková zátěţ 

zapříčiněná realizací bytové výstavby. V případě prokazatelného navýšení hlukové zátěţe 

ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, budou realizována protihluková opatření:  

 Výstavba protihlukové stěny (PHS) podél komunikace v místě domu č. p. 244 

(Spojovací ulice, Úţice). PHS č. 1 bude minimálně 4 metry vysoká a bude začínat na 

úrovni cca 10 metrů před domem č. p. 244 a končit cca 10 m za domem č. p. 244. 

Celková délka cca 35 metrů. 

 Výstavba PHS na JZ hranici lokality 4.1.a, podél hlavní komunikace III/24211  

aţ ke vjezdu/výjezdu do lokality 4.1.a (Dolní ulice). Výška PHS č. 2 je minimálně 

4 metry a délka cca 36 metrů. Od realizace této PHS je moţné upustit v případě, ţe 

nejbliţší objekt nebude chráněn ve smyslu výše uvedeného nařízení (tzn. nebude 

určen pro bydlení, ale např. pro občanskou vybavenost). 
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 Minimální vzduchová neprůzvučnost protihlukových stěn je DLR ≥ 15 dB. Dle TP109 

se jedná o kategorii minimálně B1 nebo vyšší B2, B3. Minimální zvuková pohltivost 

protihlukových stěn je DLα ≥ 4 dB. Dle TP109 se jedná o kategorii minimálně A1 

nebo vyšší A2, A3, nebo A4.  

Dále upozorňuji na následující chybné údaje: 

 oznámení str. 51 předposlední odstavec, který se týká automatické měřící stanice Mělník, 

Praţská ulice (dříve provozovaná Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně) - tato stanice 

není jiţ několik let v provozu, 

 oznámení str. 78 tabulka 15 – platí pro noční dobu (nesprávně uvedena denní doba). 

Vypořádání: Vznesené poţadavky a podmínky vycházejí ze zákona, nebo jsou jiţ zapracovány 

v oznámení záměru především v rámci kapitoly D IV. „CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ  

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU 

MOŢNÉ“ na str. 101 aţ 103, a bude, je nutné v následných povolujících řízeních dodrţet. 

 

Obec Úţice – obec Úţice nesouhlasí s návrhem oznamovatele na likvidaci sráţkových vod, 

v obou lokalitách, za pomoci vsakování a to zejména z veřejných ploch. 

Jak oznamovatel sám uvádí, v daných lokalitách nejsou optimální podmínky pro vsakování. 

To dokazuje i fakt, ţe obě lokality, byly v minulém století meliorovány, aby bylo moţné je 

hospodářsky vyuţívat a nedocházelo k jejich podmáčení. V rocích, které jsou sráţkově 

bohaté, dochází v obci Úţice k prolínání podzemních vod na povrch. V částech obce, které 

jsou přilehlé k posuzovaným lokalitám, pak v těchto letech dochází k poškozování 

hydroizolací u podsklepených nemovitostí a následnému zaplavování sklepních prostor. 

V obci Úţice jsou známy i případy, kdy došlo vlivem vysoké hladiny spodní vody k vytlačení 

bazénu nad okolní terén. I kdyby došlo k vytvoření dostatečné kapacity zasakovacích 

prostředků, jak navrhuje oznamovatel, nebyly by vyuţitelné v období, kdy je to potřeba,  

a to proto, ţe by byly pod úrovní spodních vod a tedy bezúčelné. 

Vzhledem k těmto skutečnostem nelze souhlasit s navrţeným způsobem likvidace sráţkových vod 

z veřejných ploch, za pomoci vytvoření zasakovacích prostředků a je nutné odvádět je přímo  

do přilehlých vodotečí. 

Vypořádání: V záměru navrţená koncepce odvodnění lokality předpokládá, ţe dešťové vody  

ze střech rodinných domů budou likvidovány na příslušném pozemku vsakem s předchozím 

moţným vyuţitím těchto vod pro zálivku zahrad. Plocha střech je však v tomto typu zástavby 

cca dvojnásobkem plochy obsluţných komunikací. I z tohoto pohledu není důvod likvidovat 

dešťové vody ze střech vsakem a dešťové vody z komunikací jiným způsobem. 

Orná půda v lokalitě je vybavena melioračním systémem. To však neznamená, ţe plošné 

vsakování není moţné. Pouze v povrchové vrstvě nedocházelo k dostatečně rychlé infiltraci tak, 

aby bylo moţné následně půdu obhospodařovat těţkými zemědělskými stroji. V nově navrţeném 

řešení je voda svedena do dostatečných akumulačních objektů, ze kterých je umoţněno následné 

pozvolné vsakování. Z toho hlediska nelze předpokládat ovlivnění stávající zástavby ani krajiny 

zasakovanou dešťovou vodou. (upřesňující vyjádření zpracovatele oznámení, zaloţené  

na hydrogeologickém posudku – citovaném v oznámení záměru) 

Navrţený záměr nakládání se sráţkovými vodami je dle vyhodnocení v oznámení moţné 

realizovat i přesto, ţe v území nejsou optimální podmínky pro vsakování. Upřednostnění 

zadrţování a vsaku sráţkových vod v místě jejich vzniku je v souladu se zákonem. V případě 

nutnosti změny koncepce v nakládání se sráţkovými vodami, bude nutné Krajský úřad 

Středočeského kraje poţádat o vyjádření ke změně záměru z hlediska její významnosti  

na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
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4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru, které zpracoval Mgr. Jiří Bělohlávek, 

(drţitel autorizace MŢP dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) včetně jeho příloh (akustická studie, 

rozptylová studie, biologický průzkum, vyjádření dotčených úřadů k plánovanému záměru)  

a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3. 

 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu ţivotního prostředí, a to podáním učiněným  

u zdejšího odboru ţivotního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) 

bodu 2 zákona doloţí dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost povaţuje 

patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Ing. Jan Šefl 

 odborný referent 

 na úseku ţivotního prostředí 

 

 

 

Středočeský kraj a obec Úţice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad ţádá ve 

smyslu §16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba 

zveřejnění je dle ust. §16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ţádá obec 

Úţice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším moţném 

termínu (informaci můţete zaslat také na adresu e-mail: sefl@kr-s.cz). Rozhodnutí – závěr 

zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-

stredocesky.cz a rovněţ v Informačním systému CENIA na internetových stránkách 

www.cenia.cz/eia pod kódem STC1896. 

 

 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

 

 

Razítko:  Razítko: 

 

 

 

 

mailto:XY@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č.j.:   076188/2015/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Obec Úţice, Nádraţní 200, 277 45 Úţice 

Oznamovatel: 

3. VESTER INVEST s.r.o., V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy 

Na vědomí: 

4. MŢP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

5. Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Stavební úřad, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

6. Mgr. Jiří Bělohlávek – TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora 
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