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Prohlášení 

Posudek o vlivech záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – 
snížení kapacity“ na životní prostředí a veřejné zdravé (dále též Posudek) jsem zpracoval jako držitel 
autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, 
dle požadavků vyplývajících z § 9 zákona. 

Prohlašuji, že jsem se nepodílel na zpracování Dokumentace vlivů záměru „Betonárna 
BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – snížení kapacity“ na životní prostředí, že jsem 
posuzovanou Dokumentaci nepřepracovával ani nedoplnil, a že jsem ji posoudil v plném rozsahu 
stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. 

Při zpracování Posudku jsem využil veřejně dostupné elektronické informační zdroje, dříve 
zpracované dokumenty procesu EIA pro záměry v okolí zájmové lokality, doplnění Dokumentace 
zpracované Mgr. Jiřím Bělohlávkem, a kol. v září 2017 (doplnění z února 2018), informace poskytnuté 
investorem (v souladu s § 9 odst. 6, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění), a také vlastního 
průzkumu in-situ. Na zpracování Posudku se nepodílely jiné osoby. 

Úvod 

Předložený Posudek o vlivech záměru na životní prostředí hodnotí Dokumentaci vlivů záměru 
„Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – snížení kapacity“ na životní prostředí, 
podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. 
Je nezbytné zde uvést, že posuzovaný záměr je podroben procesu posuzování vlivů podruhé. První běh 
procesu je datován do let 2011 a 2012, přičemž na konci procesu EIA bylo vydáno nesouhlasné 
stanovisko EIA. Podání se současně uvažovanou roční kapacitou 20 000 m3 produktu bylo podáno 
Krajskému úřadu Středočeského kraje v červnu 2015. V červenci téhož roku byl vydán Záběr 
zjišťovacího řízení č.j. 081338/2015/KUSK ze dne 29.7.2015, který byl rozporován občanským 
sdružením „Karlínsko-Libeňské kaskády“. Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 46 A 25/2016-43 
bylo rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (a následné Rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí České republiky č.j. 2245/500/2015, 71599/ENV/15 ze dne 20.1.2016 ) zrušeno, a věc byla 
vrácena Ministerstvu (resp. Krajskému úřadu) k dalšímu řízení. 

Dne 11. 09. 2017 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje dokumentaci zpracovanou podle 
přílohy č. 4 zákona. Dokumentace byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným orgánům, a zveřejněna dne 25. 09. 2017 na úřední desce Krajského úřadu Středočeského 
kraje. Zpracováním posudku k Dokumentaci EIA byl příslušným úřadem pověřen Ing. Aleš 
Hanslík, Ph.D., držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona. Dokumentace včetně všech obdržených 
vyjádření k ní byla zpracovateli posudku zaslána dne 14. 11. 2017. 

Na základě předložené dokumentace, doručených vyjádření dotčených územně 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a návrhu zpracovatele posudku a dle 
dikce zákona č. 326/2017 Sb., byla Dokumentace EIA vrácena oznamovateli k přepracování, zejména 
o údaje dle aktuální přílohy č. 4, a také ve snaze o vypořádání relevantních vyjádření došlých 
k Dokumentaci. 

Přepracovaná Dokumentace byla zveřejněna dne 9.3.2018, a byla také rozeslána dotčeným 
orgánům k vyjádření. Veřejné projednání se konalo dne 25.4.2018 od 17:00 hod. v Jednacím sále 
města Příbram, od 17 hodin. Součástí tohoto Posudku je také návrh Stanoviska. 
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Seznam a přehled zkratek a symbolů 

EIA  environmental impact assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

EPA  environmental protection agency; agentura ochrany životního prostředí 

EVL   evropsky významná lokalita 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

k.ú.   katastrální území 

KrÚ STC Krajský úřad Středočeského kraje 

ORP   obec s rozšířenou působností 

PUPFL  pozemek určený pro plnění funkcí lesa 

PZ  průmyslová zóna 

SZ   stavební zákon 

TI   technická infrastruktura 

ÚAP   Územně analytické podklady 

ÚP   územní plán 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VKP   významný krajinný prvek 

ZCHD zvláště chráněný druh (živočichů, rostlin; v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., v platném znění, a navazujícími vyhláškami) 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR   Zásady územního rozvoje 

 

 

 



  Betonárna BERGER BETON spol. s r.o.-  
Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  závod Příbram – snížení kapacity 

5 

I. Základní údaje 

I.1. Název záměru 

Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – snížení kapacity 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru) 

Předmětem posouzení je betonárna s níže uvedenými parametry. Jedná se o hodnoty, které 
jsou nepřekročitelné v navazujících správních řízení, a které jednoznačně determinují posuzovaný 
záměr: 

maximální roční kapacita výroby: 20 000 m3 betonu (cca 46 000 t směsi) 

technický výkon (štítkový) 100 m3.hod-1  - reálný výkon 55 m3.hod-1 

 maximální denní produkce 560 m3.den-1 (1288 t.den-1) 

počet provozních dnů v kalendářním roce 250 

plocha dotčeného pozemku: 0,8707 ha 

I.3. Umístění záměru 

Kraj:      Středočeský 
Obec s rozšířenou působností:   Příbram 
Obec:      Příbram 
Katastrální území:   735 426 Příbram 

Obrázek č. 1: Pohled na řešené území z místní komunikace (severovýchodním směrem) 
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I.4. Obchodní firma oznamovatele 
BERGER BETON spol. s r.o. 

I.5. IČ oznamovatele 

419 38 658 

I.6. Sídlo oznamovatele 

Klatovská 410 
320 64 Plzeň - město 
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II.  Posouzení Dokumentace 

II.1.  Úplnost Dokumentace 

Dokumentace vlivů záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – 
snížení kapacity“ na životní prostředí (dále také jen „Dokumentace“), je zpracována v rozsahu přílohy 
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům uvedeného 
zákona. 

Posuzovaná Dokumentace se skládá z vlastní textové části čítající 136 stran textu, a z osmi 
příloh, z nichž některé jsou složeny z dílčích částí, a které jsou v tištěné verzi distribuovány jako 
oddělené dokumenty, přičemž jsou uloženy v jednotícím obalu. Takto je popsána Dokumentace 
přepracovaná, tedy ta, jejíž zpracování bylo požadováno Krajským úřadem Středočeského kraje (na 
základě návrhu zpracovatele Posudku se zohledněním požadavků ČIŽP). 

Dílčí přílohy Dokumentace zpracovali odborníci na složkové zákony životního prostředí, resp. 
držitelé příslušných autorizací. Autorizované měření hluku, které je přílohou 1B a hlukovou studii 
zpracoval Ing. Jiří Hejna (společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o.), rozptylovou studii zpracovala 
Ing. Jana Kočová, hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví Mgr. Denisa Jenčovská, Ph.D. 
(společnosti EMPLA AG spol. s r.o.), inženýrsko-geologické posouzení zpracoval Ing. Marek Soukup 
(společnost INGES s.r.o.), hydrogeologii pak souborně autorizoval RNDr. Ivan Koroš 
(Hydrogeologická společnost. s.r.o., spolupráce Mgr. Gabriela Pourová), dílčí modely pro 
hydrogeologické posouzení a pro vyhodnocení transportu znečištění zpracoval RNDr. Zbyněk 
Vencelides, Ph.D. (společnost Ochrana podzemních vod, s.r.o.). 

Součástí přílohové části Dokumentace EIA (příloha č. 4) jsou také výkresy - situace stavby 
v katastrální mapě. Výkresová část je zcela postačující pro orientaci i laické veřejnosti v řešené 
problematice, a poměrně přesně a zřetelně zobrazuje řešený záměr, i včetně popisu jednotlivých 
stavebních objektů. 

Po formální stránce je text psán bez chyb či překlepů. Pokud jde o vlastní obsah a rozsah 
hodnocené Dokumentace, je podle názoru zpracovatele Posudku vzhledem k charakteru záměru, jeho 
lokalizaci a s ohledem na stupeň projektové přípravy záměru, dostačující k posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, a umožňuje ukončit proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Přepracovaná Dokumentace (zveřejněná v roce 2018) má poměrně 
vysokou vypovídací hodnotu zejména díky podrobnému vyhodnocení hydrogeologických poměrů, pro 
které bylo využito jak čerpacích zkoušek in-situ, tak numerického modelování a archivních zdrojů. 

Rozsah o obsah Dokumentace je vyvážený, podrobnosti jsou rovnoměrně rozděleny mezi 
textovou část a část přílohovou. Rozsah a podrobnost přiložených odborných studií odpovídá faktu, 
že předmětem posouzení je dlouhodobě připravovaný záměr, který byl již před několika lety (v návrhu 
s vyšší kapacitou) podroben procesu EIA. 

Z metodického hlediska je proto možno konstatovat, že Dokumentace se vhodně soustřeďuje 
na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem. Předložená Dokumentace odpovídá 
po metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivu na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Posuzovaná Dokumentace nemá žádnou procesní spojitost se záměrem, který byl 
v procesu EIA posouzen pod číslem STC 1423, a pro který bylo v roce 2012 vydáno negativní 
stanovisko EIA. Souvislost resp. odvolávání se na některé záležitosti vzešlé a projednané 
v rámci prvního běhu procesu EIA lze z metodického hlediska považovat za správné. 
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II.2.  Správnost údajů uvedených v Dokumentaci včetně použitých metod 
hodnocení 

II.2.1. Správnost uvedených údajů v jednotlivých kapitolách 

Správnost údajů uvedených v Dokumentaci záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. 
– závod Příbram – snížení kapacity“ lze hodnotit následovně: 

Úvod 

Komentář zpracovatele Posudku: 

V úvodní části Dokumentace EIA zpracovatel Dokumentace stručně rekapituluje průběh 
projektové přípravy záměru od roku 2011. Dále je zde uveden způsob vypořádání se s požadavky 
Závěru zjiš´tovacího řízení, tedy konkrétní způsoby, jakými je reagováno na body, které byly uvedeny 
v Závěru zjišťovacího řízení, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje. Pro vypořádání 
připomínek je zásadní zejména příloha 4D - Příbram p.č. 3102/133 - Čerpací zkouška na vrtech B-1 a 
B-3. S ohledem na fakt, že zpracovatel Posudku EIA doporučil Krajskému úřadu Dokumentaci EIA 
vrátit k přepracování, je v přepracované Dokumentaci v úvodní kapitole uvedena i část reagující 
na požadavky na doplnění Dokumentace EIA. Z pohledu zpracovatele Posudku EIA hodnotím zde 
uvedené údaje jako dostatečné. 

Část A – údaje o oznamovateli 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Údaje odpovídají veřejnému rejstříku (dostupný na www.justice.cz). Uvedený telefonní a emailový 
kontakt na oprávněného zástupce oznamovatele je platný, a byl zpracovatelem posudku při 
koncipování dokumentu prověřen. Odpovědný zástupce oznamovatele, pan Jiří Spěváček, zastupuje 
oznamovatele na základě plné moci, která je součástí spisu. 

Část B – údaje o záměru 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Kapitola je vhodně a přehledně zpracována. 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 odpovídá aktuálně platnému znění zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Komentář zpracovatele Posudku: 

V této kapitole je uvedeno několik číselných údajů, které při podrobnějším rozboru působí 
nejednotně. Základní hodnotou je roční plánovaná kapacita výroby, která byla stanovena 
na 20 000 m3 betonové směsi (údaj o hmotnosti – 46 000 t – je zde pouze orientační, protože hmotnost 
1 m3 betonové směsi závisí na typu betonu a dalších parametrech). 

Je uveden štítkový výkon – 100 m3.hod.-1, a reálný výkon 55 m3.hod.-1, jenž je 55% výkonu 
štítkového. Tento zjevný rozpor není uspokojivě vysvětlen, zmínka o úkonech obsluhy betonárny není 
relevantní. Dále je uváděna denní produkce průměrná (80 m3) a denní produkce maximální 560 m3), 
přičemž hodnota maximální denní produkce je sedminásobkem uváděné průměrné denní produkce! 
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Problematika hodinového resp. denního výkonu betonárny je závislá zejména na velikosti záměsového 
jádra – řešeno v kapitole B.I.6 níže. 

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Lokalizace záměru je provedena velmi precizně. Údaje jsou uvedena kompletně a podrobně. 
Text je doplněn jak výřezem mapy. tak výřezem ortofotomapy. 

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Kapitola je zpracována velmi podrobně, a odborně správně. Problematika kumulace vlivů 
záměru je mimo jiné předmětem některých vyjádření spolků k Oznámení, a je proto v Dokumentaci 
řešena velmi precizně a podrobně. Posuzovaná Dokumentace EIA (vč. odborných příloh)  se pak 
podrobněji zabývá kumulací vlivů na akustickou situaci a vlivů na podzemní vody, vč. podrobného 
posouzení vlivu čerpání podzemních vod na šíření znečištění podzemních vod (ekologické zátěže) u 
těch záměrů, jejichž vlivy byly jako kumulativní vyhodnoceny. 

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Kapitola je zpracována poměrně podrobně. Je nezbytné připomenout, že záměr v projektované 
kapacitě 30 000 m3 betonové směsi za rok již byl v procesu EIA posouzen, a toto lze považovat za jdnu 
z aktivních variant záměru. Lze proto akceptovat, že je ve stávající Dokumentaci EIA hodnocena 
varianta nulová a jedna varianta aktivní. 

Investor záměr připravuje dlouhodobě a usilovně, o čemž svědčí podání stávajícího záměru 
do procesu EIA (projektová příprava původní ho záměru s kapacitou 30 000 m3 betonové směsi ročně 
byla zahájena již v roce 2011). Je nezpochybnitelným faktem, že území v průmyslové zóně Balonka je 
určeno pro tyto typy záměrů (viz. vyjádření místně příslušného stavebního úřadu, jenž je přílohou 
č. 5A Dokumentace EIA). 

Z pohledu zpracovatele Posudku nelze s obsahem a formou zpracování kapitoly nesouhlasit. 

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru 

Komentář zpracovatele Posudku: 

V kapitole je uveden popis řešených stavebních objektů, a je zde také podrobněji uvedena 
technická specifikace hodnoceného záměru. Pro účely procesu EIA je kapitola zpracována dostatečně 
podrobně. 

Uvedené údaje se na první pohled jeví jako disproporční: hodinová kapacita zařízení udaná 
výrobcem (100 m3) je vyšší než deklarovaná průměrná denní kapacita výroby (80 m3). Základním 
technickým údajem je objem míchacího jádra, který je definován v navrhovaném typu betonárny 
(HN 2,25, tedy jádro o objemu 2,25 m3) – od něj je pak odvozena hodinová (maximální, štítková) 
kapacita výroby. V návaznosti na veřejné projednání proběhla emailová diskuse zpracovatele Posudku 
s odpovědným zástupcem oznamovatele ve věci použití jiného typu betonárny, znamenající zmenšení 
objemu míchacího jádra. Tato možnost byla ze strany oznamovatele vyloučena s odvoláním 
na koncernovou politiku zahraničního vlastníka, který využívá pouze betonárny s objemem míchacího 
jádra 2,25 m3. Velikost zásobníků surovin je odvozena od použitého typu betonárny. 
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Vlastní technické řešení betonárny je obvyklé, a odpovídá běžným standardům. Uvedený typ 
betonárny je již v rámci skupiny BERGER BETON provozován v rámci evropské unie. 

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

Komentář zpracovatele Posudku: 

Termíny zde uvedené lze považovat za akceptovatelné. Rok 2021 jako rok uvedení do provozu 
se jeví jako reálný, a jeho použití v provedených výpočtech lze akceptovat. 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Komentář zpracovatele Posudku: Údaje lze prohlásit za správné. 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez komentáře. Jedná se o výčet, který je obecně znám. 

B.II. Údaje o vstupech 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Údaje uvedené v kapitole odpovídají podrobnosti zpracované projektové dokumentace, a lze je 
považovat za správné. Jako pozitivní, a informační hodnotu Dokumentace EIA zvyšující, lze označit 
výsledky čerpacích zkoušek a údaje o vydatnostech vrtů B-1 a B-3. 

Vyhodnocení nároků záměru na dopravní infrastrukturu je provedeno velmi precizně a podrobně. 
V kapitole je zmíněna i informace o požadavku KHS z prvního podání záměru, aby byla pro dovoz 
kameniva zvolena pouze trasa vedoucí po ulici Evropské, což lze akceptovat i pro stávající proces 
posouzení. 

B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží  

Komentář zpracovatele Posudku: 

Kapitola je zpracována velmi podrobně a věcně správně. Pro zpracování jsou použity výsledky 
rozptylové studie, zpracované Ing. Janou Kočovou. Rozptylová studie je přiložena jako příloha č. 2 
Dokumentace. Údaje prezentované v této kapitole (resp. v rozptylové studii) se v maximální míře snaží 
aproximovat vliv nejen posuzovaného záměru, ale i záměrů souvisejících. Výsledky jsou proto 
na straně předběžné opatrnosti, což jednoznačně přispívá ke zvýšení jejich vypovídací schopnosti. 

B.III.2 Odpadní vody 

Komentář zpracovatele Posudku: 

S obsahem i se zpracováním kapitoly lze souhlasit. 

B.III.3 Odpady (přehled zdrojů, kategorizace a množství odpadů, způsob nakládání) 

Komentář zpracovatele Posudku: 

S obsahem i rozsahem kapitoly lze souhlasit. 

B.III.4 Ostatní emise a rezidua (hluk, vibrace, záření, zápach, jiné výstupy) 

Komentář zpracovatele Posudku: 

S obsahem i se zpracováním kapitoly lze souhlasit. V kapitole jsou převzaty popisné části z akustické 
studie zpracované Ing. Jiřím Hejnou.  
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

Komentář zpracovatele Posudku: 

S ohledem na fázi projektové přípravy se zde zpracovatel Posudku podrobněji nevyjadřuje. S údaji a 
informacemi obsaženými v kapitole lze bez výhrad souhlasit. 

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

Komentář zpracovatele Posudku: 

V této kapitole jsou citovány závěry přiloženého hodnocení zdravotních rizik, které zpracovala Mgr. 
Jenčovská. Vlivy sociálně ekonomické přímo komentovány nejsou, z kontextu předložené Dokumentace 
je ale lze vyhodnotit slabě pozitivní Z pohledu zpracovatele Posudku bez připomínek. 

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Komentář zpracovatele Posudku: 

V kapitole jsou shrnuty výsledky rozptylové studie. Podrobnější analýza výsledků. včetně komentáře 
zjištěných hodnot, je pak provedena v samotné rozptylové studii, kde jsou zařazeny i obrazové přílohy. 
Z pohledu zpracovatele Posudku je kapitola řešena věcně správně, výsledky lze hodnotit jako 
metodicky správně získané a vhodně interpretované. Vyhodnoceny jsou jak vlivy přímé, tak 
kumulativní. Záměr lze z hlediska vlivu na ovzduší považovat za akceptovatelný. 

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Kapitola je koncipována jako extrakt akustické studie. S výsledky i s jejich interpretací zde uvedenou 
lze souhlasit. S výsledky a jejich interpretací lze souhlasit. 

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Kapitolu lze považovat za vhodně zpracovanou, zejména s ohledem na kontext celé stavby, i na 
akcentovanou problematiku hydrogeologie a možného ovlivnění kontaminačního mraku. Se závěry 
obsaženými v kapitole lze souhlasit. 

D.I.5 Vlivy na půdu 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Informace obsažené v kapitole poměrně přesně popisují reálný stav řešeného území. S obsahem 
kapitoly lze po věcné i formální stránce souhlasit. Požadavek na vzorkování půdy před začátkem prací 
je obsažen jako jedna z podmínek návrhu Stanoviska. 

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek. 

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek. 

D.I.8 Vlivy na krajinu 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek. 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických 
aspektů 
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Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Komentář zpracovatele Posudku: Bez připomínek. Se závěry uvedenými v této kapitole lze souhlasit. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Bez připomínek. S obsahem kapitoly lze souhlasit. 

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 

Komentář zpracovatele Posudku: 

S obsahem kapitoly lze souhlasit. V návrhu Stanoviska je zapracováno maximum z uvedených 
podmínek. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů pro hodnocení 
vlivů 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Použité metody prognózování lze označit za běžně používané, a pro účely vyhodnocení možných 
vnějších projevů posuzovaného záměru za dostatečně přesné. Zpracovatel Posudku EIA pozitivně 
hodnotí šíři použitých vstupů pro prognózování, i použití dříve zpracovaných průzkumů a studií. 
Vstupní údaje lze považovat za relevantní a dostatečně přesné. Numerické metody aproximace, 
a výpočtové programy lze charakterizovat jako vhodné, odpovídající zásadám správné praxe. 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování dokumentace 

Komentář zpracovatele Posudku: Se závěry kapitoly lze souhlasit. 

E. Porovnání variant řešení záměru 

Komentář zpracovatele Posudku: Vývoj projektové přípravy byl několikrát komentován v textu výše. 
Zde bez komentáře. 

F. Závěr 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Zpracovatel Posudku se ztotožňuje se závěrem zpracovatele Dokumentace. 

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Komentář zpracovatele Posudku: 

Bez připomínek. Se zněním i závěrem kapitoly lze souhlasit 

Přílohy Dokumentace EIA: 

Komentář zpracovatele Posudku: Zpracovatel s podrobností, obsahem a výsledky souhlasí. Podrobněji 
je komentováno v textu Posudku níže, kde se zpracovatel Posudku na jednotlivé přílohy odvolává 
(např. v části II.2.2). 
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II.2.2. Posouzení metod hodnocení 

Hluk 

Pro kvantifikaci hlukové zátěže byla v únoru 2018 zpracována akustickáá studie. Autorem 
studie je Ing. Jiří Hejna. Studie je přílohou č. 1 Dokumentace, a je doplněna o protokol o měření hluku 
(příloha 1B) zpracovaný společnosti BIOANALYTIKA CZ v říjnu 2017. 

Pro zájmové území byl vytvořen pomocí programu HLUK+ verze 12.00PROFI matematický 
model s výpočtovými body. Výpočet dopravního hluku i hluku ze stacionárních zdrojů je proveden dle 
schváleného Metodického pokynu a jeho novel. Pro odhad počtu vozidel v roce 2021 (ve kterém je 
očekáváno zprovoznění záměru) je proveden pomocí přepočtu z celostátního sčítání dopravy z roku 
2016 (pomocí TP 225), resp. z vlastního sčítání dopravy provedeného v červenci a říjnu 2017 in-situ. 
Tento postup maximálně přispívá ke zvýšení objektivity prezentovaných výsledků. 

Zvolené postupy i dosažené výsledky lze po stránce rozsahu i podrobnosti hodnotit jako plně 
odpovídající řešené problematice, a správně metodicky zpracované.  

Imise 

Za účelem posouzení změny imisní situace v důsledku provozu hodnoceného záměru byla 
Ing. Janou Kočovou v červenci 2017 zpracována rozptylová studie, která je přílohou č. 2 
Dokumentace EIA. Ing. Kočová je držitelkou příslušné autorizace ke zpracování rozptylových studií 
dle zákona č. 201/2012 Sb., č.j. 3815RS/820/09/KS ze dne 23.11.2009. 

Vlastní výpočet imisí byl proveden pomocí software Symos´97. Pro výpočet emisí vybraných 
škodlivin produkovaných jak stacionárními zdroji tak silniční dopravou byly využity emisní faktory 
získané pomocí programu MEFA 13, který je doporučený Ministerstvem životního prostředí. 

Údaje o pozaďových koncentracích byly získány z pětiletých průměrů zpracovaných ČHMÚ 
za roky 2011-2015 (nejaktuálnější data v době zpracování rozptylové studie).  

Při zpracování bylo využito předepsaného postupu pro zpracování rozptylové studie 
(Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, pro vypracování rozptylových studií podle § 32 
odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2 - zveřejněný ve Věstníku MŽP 
srpen 2013) a jednak z platné legislativy na úseku ochrany ovzduší. 

Hodnocení zdravotních rizik 

Hodnocení zdravotních rizik je zařazeno jako příloha č. 3 Dokumentace. Hodnocení 
vypracovala odborně způsobilá osoba, Mgr. Denisa Jenčovská, autorizovaná osoba pro hodnocení 
zdravotních rizik dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ve smyslu vyhlášky č. 353/2004 Sb. 
(Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 2/Z/2004 vydané 
Ministerstvem zdravotnictví dne 20. 12. 2004).  

V tomto dokumentu jsou obvyklým způsobem zpracovány výsledky hlukové a rozptylové 
studie, které jsou hodným způsobem diskutovány, a komentovány. S použitými metodami, 
i s prezentovanými výsledky se lze ztotožnit. 

Ostatní 

Vliv posuzovaného záměru na soustavu NATURA 2000 nebyl hodnocen zpracováním 
posouzení dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť dle stanoviska 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
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č.j. 074792/2015/KUSK ze dne 27.5.2015, nemůže mít hodnocený záměr samostatně nebo ve spojení 
s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

V příloze č. 4 Dokumentace EIA jsou zařazeny autorizované elaboráty, které se věnují 
problematice hydrogeologie. Jedná se celkem o 5 dokumentů označených písmeny A-E. Dokumenty 
popisují jak provedené zkoušky in-situ, tak modelaci pomocí výpočtových programů. Výsledky 
a kompozice těchto dokumentů jsou jednotné, a poskytují poměrně kompaktní informaci o 
možnostech vlivu záměru na podzemní vody, o možnostech zasažení staré ekologické zátěže, resp. o 
možnostech nakládání se srážkovou vodou. 

Forma zpracování, rozsah i podrobnost jsou vyčerpávající, a lze se s nimi ztotožnit. 

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

Záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě. Záměr je dlouhodobě připravován (od roku 
2011) a v procesu EIA byl dříve posouzen s roční kapacitou 30 000 m3 betonové směsi (vydáno 
negativní Stanovisko, STC 1423). V rámci stávajícího posouzení byly vyhodnoceny vlivy průměrné 
denní výroby, a maximální denní produkce. Variantnost řešení byla investorem předložena, nyní 
předkládaná varianta (roční kapacita 20 000 m3 betonové směsi) je přijatelná. 

V podmínkách návrhu Stanoviska je uveden i požadavek na zvýšení podílu ploch zeleně 
v areálu na 35%. Tato varianta bude po ukončení procesu EIA dopracována. Nejedná se o variantu 
záměru jako takovou (nejsou dotčeny stanovené technické parametry), ale pouze o úpravu prostorové 
dispozice. 

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

U posuzovaného záměru lze s ohledem na jeho charakter a umístění, jakékoli přeshraniční 
působení vyloučit. Nejbližší státní hranice je od okraje záměru vzdálena cca 80 km vzdušnou čarou, 
což je vzhledem k možným a očekávaným vlivům záměru, nedosažitelná vzdálenost. Vlivy 
posuzovaného záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – snížení kapacity“ 
byly charakterizovány jako místní resp. lokální, zaznamenatelé ve vzdálenosti řádově desítky až první 
stovky metrů od zájmové lokality. 
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III.  Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci 
EIA dostačujícím způsobem popsáno. V rámci posuzovaného záměru není navrhována převratně nová 
technologie, ale pouze instalace v České republice i ve Středočeském kraji běžně používaného 
technologického celku, do lokality v průmyslové zóně Balonka v Příbrami. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci 
EIA dostačujícím způsobem popsáno. Přesnost údajů a popis jednotlivých částí stavby odpovídá 
aktuálnímu projekčnímu zpracování záměru, a také délce projektové přípravy (investor záměr 
s kapacitní změnou připravuje již d roku 2011). Proces EIA proběhl na podkladu projekčně dostatečně 
zpracovaného záměru s využitím znalostí z jiných záměrů investora provozovaných v rámci České 
republiky i evropské unie, což lze považovat za přínosné. Pro vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé 
složky životního prostředí a na veřejné zdraví je stávající podrobnost dostatečná. 

Impakty obdobných záměrů jsou všeobecně známé, protože se jedná o běžně používané a 
hojně instalované technologie. Stejně tak je pak možné s výhodou využít znalostí a zkušeností s jejich 
minimalizací, resp. odstraněním. Na základě uvedeného lze konstatovat, že záměr představuje 
dostatečný stupeň technického podrobnosti zpracování, a z hlediska znečišťování (ovlivňování) 
životního prostředí dosahuje přijatelných hodnot. 
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IV.  Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Stručné shrnutí hlavních opatření pro prevenci, vyloučení nebo snížení významných vlivů 
záměru jsou stručně popsána na stranách 122 - 125 Dokumentace. Návrh těchto opatření by měl 
obecně respektovat zejména reálný stav místa plánované realizace posuzovaného záměru. 
V zájmovém území již byly provedeny některé zásahy do přirozeného prostředí – např. byly 
provedeny vrty využité pro hodnocení hydrogeologických charakteristik. 

Rozsah podmínek je dále omezen dikcí novely zákona č. 100/2001 Sb., kterou je stanoveno, že 
všechny zákonné požadavky (tedy požadavky obsažené ve složkových zákonech) se berou á priori 
jako akceptované, a do návrhu Stanoviska lze včlenit pouze konkrétní podmínky, nikoli požadavky 
vycházející z legislativy. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba již při výstavbě považovat za zásadní 
opatření zejména související s resuspenzí tuhých znečišťujících látek, a dále opatření k minimalizací 
emisí chemických polutantů. Pro období provozu záměru jsou navržena opatření směřující zejména 
k dodržování stanovených limitních hodnot betonárny, resp. k možnosti provést zpětně kontrolu 
provozu, a opatření vztahující se k problematice podzemních vod. 

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu Stanoviska pro příslušný úřad, které je kapitolou 
VII. tohoto Posudku. Do návrhu Stanoviska byly na základě veřejného projednání zpracovatelem 
Posudku doplněny některé podmínky vztahující se k průběžné kontrole zařízení, což bylo jedno 
z podrobně diskutovaných témat. 
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V. Vypořádání všech obdržených vyjádření 

V.1. Vypořádání všech obdržených vyjádření k Dokumentaci 

Na Dokumentaci záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – snížení 
kapacity“, zpracovanou v září 2017 a doplněnou v únoru 2018 Mgr. Jiřím bělohlávkem, dle přílohy 
č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
bylo reagováno níže vypsanými vyjádřeními orgánů státní správy, veřejnosti a spolků. Jednotlivé 
dokumenty jsou řazeny tak, jak byly doručeny Krajskému úřadu Středočeského kraje, a jak byly 
předány zpracovateli Posudku. Všechna obdržená vyjádření jsou zařazena jako příloha  č. 1 tohoto 
Posudku. Pro větší přehlednost tohoto dokumentu je každé obdržené vyjádření vyznačeno výrazným 
rámečkem, a jednotlivé body obsažené ve vyjádření jsou komentovány postupně. V případě, že jsou v 
došlých vyjádřeních pravopisné chyby nebo překlepy, nejsou při přepisu vyjádření tyto chyby 
opravovány. 

Celkem bylo doručeno 8 vyjádření, všechna v zákonné lhůtě. Z toho jsou 2 vyjádření kladná 
(KHS, Krajský úřad Středočeského kraje), a 6 vyjádření negativních nebo nesouhlasných. 

 

Česká inspekce životního prostředí 
   oblastní inspektorát Praha 
č.j. ČIŽP/41/2018/438 ze dne 29.3.2018 

 

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k 
přepracované dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí. K ní sdělujeme následující: 

Oddělení ochrany ovzduší: 

Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci 
připomínky. 

Oddělení odpadového hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném a účinném znění, nemáme k předložené dokumentaci připomínky. 

Komentář zpracovatele Posudku: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře 

 

Oddělení ochrany vod: 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zásadně nesouhlasíme se zněním předložené dokumentace ve vztahu 
k čerpání podzemních vod a jejich ovlivnění, zejména pak i ve vztahu k ovlivnění kontaminace území 
ekologickou zátěží. 

Požadujeme v plném rozsahu zohlednit podmínky, závěry a doporučení posudku „Betonárna 
Berger beton, s.r.o., modelové řešení proudění podzemní vody a transportu znečištění“, zpracovaného 
v únoru 2018 společností Ochrana podzemních vod, s.r.o. – příloha 4E dokumentace ve vztahu 
k limitům čerpání podzemních vod a způsobu čerpání, včetně omezujících podmínek. V dokumentaci 
EIA nebyly v plném rozsahu zohledněny omezující podmínky čerpání podzemních vod, došlo jen 
k částečným úpravám, které však nekorespondují se závěry numerického modelu posudku. 
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Komentář zpracovatele Posudku: Požadavky uvedené na stranách 27-28 přílohy 4E Dokumentace EIA 
jsou plně obsaženy v podmínkách návrhu Stanoviska. 

Závěr: 

ČIŽP OI Praha má k předložené přepracované dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
zásadní připomínky ze strany oddělení ochrany vod. Dokumentaci je nutno přepracovat a doplnit 
ve smyslu výše uvedených připomínek. 

Komentář zpracovatele Posudku: Požadavky oddělení ochrany vod jsou řešeny formou podmínek 
Stanoviska. 
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Občanské sdružení Karlínsko-Libeňské kaskády 
ze dne 12.4.2018 

 

Na základě zveřejnění informace o dokumentaci, Krajského úřadu Středočeského kraje, 
Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „správní orgán“), sp. zn. SZ_111842/2017/KUSK, 
č.j. 033123/2018/KUSK, ze dne 8.3.2018, (dále jen „Zveřejnění“) ve věci záměru „Betonárna 
BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“, oznamovatele BERGER BETON 
spol. s r.o., IČ: 419 38 658, se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň (dále jen „Záměr“), jsme se 
seznámili s dokumentací vlivů Záměru na životní prostředí zpracovatele Mgr. Jiřího Bělohlávka – 
TISEA, ze září 2017, ve znění doplnění únor 2018 (dále jen „Dokumentace“), která byla ke dni 
12.3.2018 zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA pod kódem 
STC1899.  

V poskytnuté lhůtě 30 dnů se tímto k Dokumentaci vyjadřujeme následovně.  

Především máme za to, že Dokumentace je nesprávně věcně zpracovaná a vnitřně rozporná, 
nepředkládá věrný rozsah posuzovaných dopadů Záměru, nepravdivě vymezuje kapacitu Záměru 
a neobsahuje relevantní variantní řešení a samotný Záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví nemůže obdržet kladné stanovisko. 

Komentář zpracovatele Posudku: Dokumentace je koncipována na podkladu jednotných informací. 
Vstupy do odborných průzkumů a studií jsou jednotné (identické, shodné). Vnitřní rozpornost 
Dokumentace nebyla žádným orgánem státní správy zmíněna, a ani zpracovatel Posudku Dokumentaci 
jako vnitřně rozpornou nehodnotí. 

 

V projednávané věci je třeba zdůraznit, že ve vztahu k záměru oznamovatele v podstatě v 
totožném rozsahu bylo dne 20.8.2012 pod č.j. 087552/2012/KUSK správním orgánem vydáno 
nesouhlasné stanovisko (dále jen „Nesouhlasné stanovisko“), přičemž jediným rozdílem mezi 
posuzovanými záměry je skutečnost, že v původním záměru byla navrhovaná výroba betonu 30.000 
m3/rok na rozdíl od objemu výroby nyní uváděné v Záměru, která činí 20.000 m3/rok. Nejedná se 
tedy o změnu Záměru formou věcného faktického snížení dopadu na životní prostředí, ale o Záměr s 
totožnými či negativnějšími dopady (s ohledem na faktická zjištění), které se oznamovatel snaží 
kamuflovat nejistými administrativními omezeními. Pro řádné posouzení věci je tak nezbytné nejdříve 
bez jakýchkoli pochybností zjistit reálné faktické dopady Záměru, porovnat v úvahu přicházející 
varianty a případně stanovit restriktivní technickoadministrativní omezení zajišťující eliminaci 
negativního dopadu Záměru na životní prostředí. 

Komentář zpracovatele Posudku: Je pravdou, že technické řešení záměru, který je projednáván pod 
kódovým označením STC 1899 je identické, jako technické řešení záměru projednané pod kódem 
STC 1423. Nelze také popřít fakt, že velikost navrženého míchacího jádra 2,25 m3 je naddimenzovaná, 
a jádro menší (např. 1m3) by bylo schopno deklarovanou roční kapacitu vyrobit. V tomto smyslu 
se zpracovatel Posudku dotazoval odpovědného zástupce oznamovatele. Odpovědí bylo, že zahraniční 
vlastník využívá pouze betonárny o objemu 2,25 m3, a že betonárny s menším míchacím jádrem 
neprovozuje. 

Stanovení ročního maximálního objemu produkce (20 000 m3 v rámci posuzovaného záměru) není 
pouze administrativní. Jedná se o hodnotu, která je v návrhu Stanoviska jasně deklarovaná, a bude 
dodržena i ve všech navazujících správních řízeních (v řízeních povolovacích). V žádném případě nyní 
nelze investora – oznamovatele podezírat z budoucího překračování této hodnoty. V návrhu 
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Stanoviska jsou navržena opatření, která maximalizují možnost kontroly nepřekračování nastavených 
parametrů (roční objem výroby, maximální denní kapacita výroby, maximální hodinová kapacita 
výroby). 

Faktické dopady záměru (vliv záměry na jednotlivé složky životního prostředí) byly v Dokumentaci 
podrobně popsány. Součástí Dokumentace EIA jsou i odborné přílohy, jejichž výstupy byly maximálně 
objektivizovány. 

 

Nadto je v Záměru nově uváděna ještě vyšší hodinová (štítková) kapacita betonárny Stetter 
HN2,25, a to 100 m3/hod, přičemž výrobcem garantovaný výkon je dokonce 104 m3/hod, oproti 
původní uváděné hodnotě 70m3/hod. Je tedy s podivem, že oznamovatel předkládá svůj Záměr 
formálně označený jako „snížení kapacity“, přičemž dochází jednoznačně k navýšení kapacity 
technologie. 

Komentář zpracovatele Posudku: Porovnání „štítkové kapacity“ uváděné v Dokumentaci EIA STC 
1423 a STC 1899 je irelevantní. V návrhu Stanoviska níže je uvedena hodnota maximálního 
hodinového výkonu (produkce), která je výrazně nižší než výše uvedená „štítková“ hodnota. 

 

1) Nedostatečné a zmatečné vymezení kapacity Záměru  

Ve smyslu § 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
„zákon EIA“) se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na 
živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní 
zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich 
vzájemné působení a souvislosti.  

Takto je však třeba posoudit všechny v úvahu reálně připadající vlivy, ne toliko ty, které 
oznamovatel v umenšené míře předkládá. 

Komentář zpracovatele Posudku: V Dokumentaci byly popsány všechny relevantní vlivy záměru 
na složky životního prostředí a veřejné zdraví. Kapitoly, na které měl být kladen důraz (v souladu 
se Závěrem zjišťovacího řízení) byly popsány dostatečně precizně a odborně správně. 

 

V rámci Dokumentace je předpokládána výroba betonu v rozsahu maximálního výkonu, 
přičemž podkladové studie vycházejí z průměrných či dokonce toliko oznamovatelem predikovaných 
omezených hodnot. Pokud tedy i sám oznamovatel předpokládá využití maximální kapacity 
betonárny, je nutno posuzovat veškeré vlivy ve vztahu právě k celkové kapacitě Záměru. 

Komentář zpracovatele Posudku: Záměr předpokládá výrobu maximálně 20 000 m3 betonové směsi za 
rok. Nejedná se o maximální (technicky dosažitelnou) kapacitu. Hodnota 20 000 3m betonové směsi za 
rok je jedním ze základních limitů, obsažených v návrhu Stanoviska, a je limitem, který bude převzat 
do všech navazujících správních řízení. V Dokumentaci a v odborných studiích, které hodnotí vliv 
na ovzduší, hlukovou situaci, veřejné zdraví, hydrogeologické podmínky, je modelován i stav 
v maximálním produkčním dni (např. v rámci přípravy betonu pro rozsáhlejší betonáže). 

 

Ostatně již samotný význam slova „kapacita“, tedy schopnost či výkonost, jednoznačně 
dokládá, že Záměr je schopen reálně vyvolat i negativnější důsledky, než ty, které jsou předkládány 
Dokumentací. Z pohledu posuzování dle zákona EIA jsou zcela irelevantní jakákoli následná omezení, 
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která mohou být následně, ať již z objektivních příčin či z důvodů jejich úmyslného nedodržení, 
překračována. Jakákoli následná sankce však již není způsobilá eliminovat vznik negativního vlivu na 
životní prostředí či na lidské zdraví. Jediným způsobem zabránění negativnímu dopadu je tedy to, že 
vznik nepřiměřených negativních vlivů vůbec nebude připuštěn. 

Komentář zpracovatele Posudku: Stanovení ročního maximálního objemu produkce (20 000 m3 
v rámci posuzovaného záměru) není pouze administrativní. Jedná se o hodnotu, která je v návrhu 
Stanoviska jasně deklarovaná, a bude dodržena i ve všech navazujících správních řízeních (v řízeních 
povolovacích). V žádném případě nyní nelze investora – oznamovatele podezírat z budoucího 
překračování této hodnoty; zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, tak jak je nyní nastaven, 
předpokládá (při výstavbě a provozování) jak splnění všech podmínek vycházejících ze složkových 
zákonů životního prostředí, tak všech podmínek, které vyplynou z povolovacího procesu. 

 V návrhu Stanoviska jsou navržena opatření, která maximalizují možnost kontroly nepřekračování 
nastavených parametrů (roční objem výroby, maximální denní kapacita výroby, maximální hodinová 
kapacita). 

Dokumentace vymezuje kapacitu Záměru následovně (i) roční plánovaná „kapacita“ 20.000 
m3, tj. 46.000 t., (ii) technický výkon (štítkový) 100m3/hod – reálný výkon 55 m3/hod, (iii) 
maximální denní produkce 560 m3/den (1288 t/den), (iv) počet provozních dnů 250.  

Prostým výpočtem maximálního technického (štítkového) výkonu betonárny 100m3/hod (230 
t/hod) při předpokládaném denním provozu 11 hod (kterýžto hodinový provoz v podstatě predikuje i 
oznamovatel v rámci denní produkce 560 m3/den při reálném výkonu 55 m3/hod ) činí reálná 
maximální denní produkce betonu 1100 m3/den (2530 t/den). Maximální reálná roční produkce betonu 
potom činí 275.000 m3 (632.500 t) betonu. Takováto je skutečná technologická kapacita Záměru 
(nelze však teoreticky vyloučit ani její navýšení v případě využití více dnů v roce či navýšení 
hodinového denního provozu betonárny). Jakkoli je nutno zohlednit skutečnost, že ne každý den bude 
betonárna v maximálním výkonu, v době vrcholné letní stavební sezony dojde zcela nepopiratelně 
k maximální denní produkci. Sám oznamovatel tuto skutečnost připouští, přičemž jediným limitem pro 
ukončení výroby betonových směsí je limitován reálným nedostatkem vody. Navazující argumentace 
oznamovatele o tom, že nelze naplnit kapacitu Záměru z důvodů jakýchsi administrativních prodlev, 
není pravdivá. Jednak veškeré další příslušenství betonárny je kapacitně přizpůsobeno maximálnímu 
výkonu, přičemž v Dokumentaci je dále uváděno, že Záměr bude obsluhován 8 zaměstnanci a je zcela 
automatizován. Kapacita Záměru tedy dosahuje 13,75 násobek v Dokumentaci predikovaného využití.  

Komentář zpracovatele Posudku: Základním parametrem posuzovaného záměru je maximální objem 
roční produkce (20 000 m3). Jedná se o hodnotu, která je v návrhu Stanoviska jasně deklarovaná, a 
bude dodržena i ve všech navazujících správních řízeních (v řízeních povolovacích). Jakékoli výpočty 
jiných hodnot jsou irelevantní. 

Dalším nezpochybnitelným faktem je reálná poptávka trhu (v dosažitelné vzdálenosti). V Dokumentaci 
je uvedeno, že v Příbrami jsou již nyní provozovány 2 betonárny, a zprovozněním betonárny 
posuzované nenastane zvýšení poptávky po betonové směsi. Jakékoli podsouvání výpočtů (viz. výše 
komentované vyjádření) nemá racionální základ. 

V návrhu Stanoviska jsou uvedena opatření, která umožní v co největší míře provést kontrolu 
dodržování podmínek vydaných rozhodnutí a povolení. Zde je ale také potřeba připomenout, že proces 
EIA není procesem povolovacím, a že pro realizaci a provoz zařízení je nutné projít mnoha dalšími 
správními řízeními. 
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V žádném případě nyní nelze investora – oznamovatele podezírat z budoucího překračování této 
hodnoty; zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, tak jak je nyní nastaven, předpokládá (při 
výstavbě a provozování) jak splnění všech podmínek vycházejících ze složkových zákonů životního 
prostředí, tak všech podmínek, které vyplynou z povolovacího procesu. 

 

Využití celkové kapacity betonárny potom odpovídají i další parametry zejm. rozsahu 
zastavěnosti pozemku parc.č. 3102/133 k.ú. Příbram (dále jen „Pozemek“), objemy zásobníků 
kameniva a cementu, výkon trafostanice a nádrž pohonných hmot 8m3. S ohledem na objem nádrže 
pohonných hmot je zřejmé, že oznamovatel počítá nejen s využitím maximální kapacity betonárny, ale 
i se zvýšeným rozsahem dopravy. Přestože podklady Dokumentace počítají s dopravou betonových 
směsí nákladními vozidly o objemu 8m3, je zřejmé, že tomu tak nebude. Nejobvyklejšími objemy 
používaných domíchávačů betonů jsou v rozmezí 4 – 6 m3. Je zřejmé, že pokud by tuto skutečnost 
oznamovatel reflektoval, nemohou obstát ani jím předkládané údaje o počtu mytí aut (ve vztahu k 
vodním poměrům), hlukové či prachové studie, ani dopady na dopravní zatížení. Pokud tedy vezmeme 
v potaz roční produkci betonu v objemu 275.000 m3 (1100 m3/den), objem domíchávačů betonu o 
objemu 4 m3 a počet provozních dnů 250, zjistíme, že toliko pro odvoz takto vyrobeného betonu by 
bylo třeba 275 jízd domíchávačů denně jedním směrem. I v případě oznamovatelem predikovaného 
míchače o objemu 8m3 se jedná o 136 jízd jedním směrem. K tomuto je třeba dále připočítat to, že do 
betonárny je třeba současně také navézt materiál v odpovídajícím objemu, tedy zejména cement a 
kamenivo. Dovoz cementu je předpokládán prostřednictvím vlaků a následný rozvoz cisternami, tedy 
tuto skutečnost je třeba zohlednit, byť i tímto je zatížena trasa na nádraží. Pokud sám oznamovatel 
predikuje využití kapacity v maximální míře (byť v časově omezené době např. letních stavebních 
špiček) z pohledu zákona EIA a posouzení vlivů je třeba tyto vlivy vyhodnotit. O jejich existenci a 
negativním dopadu nemůže být potom pochyb. 

Komentář zpracovatele Posudku: V odstavci výše uvedené výpočty ze strany občanského sdružení jsou 
zpracovatelem Posudku podrobně komentovány v odstavcích na předchozích stranách, a proto jsou 
zde ponechány bez komentáře. Jakékoli diskuse o produkci betonu v objemu vyšším než 20 000 m3 jsou 
bezpředmětné, protože základním parametrem, obsaženým v návrhu Stanoviska je roční kapacita 
20 000 m3 vyrobené betonové směsi ročně. Stejně tak jsou zcela irelevantní jakékoli diskuse o 
matematicky odvozeném počtu jízd a další výše uvedené údaje, protože se odchylují od hodnoceného 
záměru, který je jasně parametrově definován. 

O kapacitě Záměru svědčí nejen to, že Záměr má významný vliv na životní prostředí a je 
posuzován dle zákona EIA, na základě závěru zjišťovacího řízení správního orgánu č.j. 
146550/2016/KUSK, sp.zn. SZ_081338/2015/KUSK, ze dne 4.10.2016 (dále jen „Zjišťovací řízení“), 
ale současně i skutečnosti, že se jedná o:  

• stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „ZOO“), kód 5.11. Kamenolomy, 
povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv, nebo 
jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení 
a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, 
příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o projektované 
kapacitě vyšší než 25 m3/den,  



  Betonárna BERGER BETON spol. s r.o.-  
Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  závod Příbram – snížení kapacity 

23 

• a vyjmenovaný zdroj v příloze č.2 ZOO, kód 1.1. (Spalování paliv v kotlích o 
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně) ve vztahu ke 
kotelně.  

Komentář zpracovatele Posudku: Nelze spojovat významný negativní vliv záměru (dle Závěru 
zjišťovacího řízení) a zařazení zdroje mezi zdroje znečišťování ovzduší (dle zákona o ochraně ovzduší). 
Jedná se o zcela odlišné a neporovnatelné informace. To, že je jakákoli technologie zařazena jako 
zdroj znečišťování ovzduší nutně nemusí znamenat, že má zároveň významný negativní vliv na životní 
prostředí nebo veřejné zdraví. 

 

V rámci Zjišťovacího řízení bylo uloženo zpracovateli Dokumentace řádné vyhodnocení 
průměrného i maximálního denního výkonu na všechny složky životního prostředí a veřejného zdraví. 
V tomto směru nemůže Dokumentace obstát. Žádný podkladový materiál nereflektuje celkovou 
kapacitu Záměru, přičemž tyto vychází toliko z ničím nepodloženého uváděného množství 560m3 
betonu/den. Kapacita Záměru 1100 m3/den je zcela účelově přehlížena. 

Komentář zpracovatele Posudku: V návrhu Stanoviska jsou navržena opatření, která maximalizují 
možnost kontroly nepřekračování nastavených parametrů (roční objem výroby, maximální denní 
kapacita výroby, maximální hodinová kapacita výroby). Výše uvedená hodnota 1100 m3/den je pouze 
matematickým součinem, který provedlo občanské sdružení, ale nemá žádnou relevantní vazbu na 
posuzovaný záměr. Jak již bylo v textu několikrát uvedeno, je záměr definován jinými hodnotami, než 
uvádí občanské sdružení. 

 

Zejména není správný závěr oznamovatele ohledně procesního postupu, kdy uvádí, že 
stavební úřad může ve stavebním povolení stanovit podmínky provozu betonárny na výsledku 
posuzování vlivů na životní prostředí. Takovýto postup by zcela potíral účel nadepsaného řízení. 
Veškeré vlivy navrhované betonárny musí být řádně posouzeny právě v nadepsaném řízení. Pokud 
správní orgán v rámci posuzování EIA shledá negativní vlivy Záměru, nelze již v navazujících 
řízeních pokračovat. Navíc v navazujících řízeních není jednoznačně zaručena účast zejména široké 
dotčené veřejnosti, kdy zásadní námitky a stanovení limitů je třeba vyhodnotit již ve stadiu procesu 
EIA. 

Komentář zpracovatele Posudku: V návrhu Stanoviska jsou navrženy nepřekročitelné parametry 
záměru (roční objem výroby, maximální denní kapacita výroby, maximální hodinová kapacita výroby), 
a také mechanismy pro jejich kontrolu. Tyto hodnoty jsou závazné pro všechna navazující správní 
řízení. 

Pokud byly některé vlivy záměru vyhodnoceny jako negativní, nutně to neznamená, že je záměr 
nepřijatelný. O akceptaci či neakceptaci záměru rozhoduje pouze kvantifikace těchto vlivů, vztažená 
například k legislativou stanoveným hodnotám. 

 

2) K variantnímu řešení a technicko-technologickému řešení  

V rámci variantního řešení Dokumentace obsahuje toliko dvě varianty, tedy variantu 
označovanou jako Nulová (bez realizace Záměru) a variantu označovanou jako Projektovou.  

Projektovaná varianta však neobsahuje žádné reálné snížení kapacity. Toto je toliko 
oznamovatelem účelově předestřeno, přičemž je reálná kapacita zvýšením štítkového výkonu Záměru 
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dokonce navýšena. Tedy dle našeho názoru je nezbytné předložit v závislosti na reálné kapacitě 
Záměru varianty tři, tedy nulovou, variantu maximální kapacity Záměru a variantu limitní, aby tak 
bylo možno posoudit veškeré reálné dopady navrhovaného Záměru a jeho jednotlivých variant.  

Pokud má oznamovatel skutečný záměr zřídit betonárnu s roční kapacitou 20.000 m3 betonu, 
mohl předložit variantní řešení betonárny se zařízením maximálního štítkového výkonu do 55 m3/den, 
tomu odpovídajícímu umenšení Záměru a zejména omezení vlivů a dopadů Záměru na životní 
prostředí a veřejného zdraví. 

Komentář zpracovatele Posudku: Je pravdou, že technické řešení záměru, který je projednáván pod 
kódovým označením STC 1899 je identické, jako technické řešení záměru projednané pod kódem 
STC 1423. Nelze také popřít fakt, že velikost navrženého míchacího jádra 2,25 m3 je naddimenzovaná, 
a jádro menší (např. 1m3) by bylo schopno deklarovanou roční kapacitu (20 000 m3) vyrobit. V tomto 
smyslu se zpracovatel Posudku dotazoval odpovědného zástupce oznamovatele. Odpovědí bylo, že 
zahraniční vlastník využívá pouze betonárny o objemu 2,25 m3, a že betonárny s menším míchacím 
jádrem neprovozuje. 

Stanovení ročního maximálního objemu produkce (20 000 m3 v rámci posuzovaného záměru) není 
pouze administrativní. Jedná se o hodnotu, která je v návrhu Stanoviska jasně deklarovaná, a bude 
dodržena i ve všech navazujících správních řízeních (v řízeních povolovacích). V žádném případě nyní 
nelze investora – oznamovatele podezírat z budoucího překračování této hodnoty. V návrhu 
Stanoviska jsou navržena opatření, která maximalizují možnost kontroly nepřekračování nastavených 
parametrů (roční objem výroby, maximální denní kapacita výroby, maximální hodinová kapacita 
výroby). 

Opětovné zmiňování „štítkové kapacity“ je vypořádáno stanovením maximálního hodinového výkonu 
v návrhu Stanoviska níže. 

 

V této kapitole Dokumentace je dále uváděno, že Pozemek je k dané činnosti vymezen 
územním plánem. Z veřejných rejstříků je však zřejmé, že Pozemek je limitován v druhu ostatní 
plocha taktéž způsobem využití sportoviště a rekreační plocha. Z další části popisu Záměru je zřejmé, 
že Pozemek je zastavěn v rozsahu 68,93%, plochy zeleně tvoří 29,65% a na zbytku jsou položeny 
zatravňovací tvárnice. Takovýto rozsah zastavěnosti Pozemku, pokud odpovídá limitům územního 
plánování, má však zásadní vliv na vodní poměry, zejména odvod srážkových vod a jejich kvalitu a 
absorpční poměry území. 

Komentář zpracovatele Posudku: Z hlediska územního plánování je v dané ploše přípustných několik 
způsobů využití; zřízení posuzovaného záměru mezi ně patří, což je potvrzeno Sdělením Městského 
úřadu Příbram, stavebního úřadu č.j. MeUPB 68816/2017 ze dne 24.7.2017, které je přílohou č. 5A 
Dokumentace. 

Způsob nakládání se srážkovými vodami je podrobně popsán v příloze č. 4B Dokumentace. Jedná se 
o autorizovaný elaborát. 

 

Dokumentace předpokládá pro zachycování dešťových vod ze střech a zpevněných ploch 
areálu, které budou dále využívány jako voda pro technologii, zřízení záchytné nádrže o objemu 
100 m3. Současně bude tato nádrž sloužit jako zásobní nádrž vod, které budou čerpány z vlastních 
vrtů. Přepad z této nádrže bude zaveden do vsakovacího objektu. 
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Záchytná nádrž tak bude v podstatě obsahovat veškerou kontaminovanou vodu z provozu 
Záměru. Není tedy pravdou, že by se tato voda zcela spotřebovala v rámci technologie výroby betonu. 
Předpokládá se, že přebytečná voda se bude vsakovat do země. Takovýto postup je nepřijatelný. 
Přebytečná voda ze záchytné nádrže tak musí být svedena do kanalizace nebo před vsakovacím 
objektem musí být vybudována samostatná čistírna vod. Pozemek je charakterizován vysokou 
hladinou spodních vod, jakékoli odpadní vody způsobí narušení kvality spodních vod. 

Komentář zpracovatele Posudku: Problematika zasakování dešťových vod, resp. nakládání s vodami 
v areálu obecně nebyla nijak rozporována vodoprávním úřadem. V rámci záměru jsou navrženy 
odlučovače ropných látek. Zasakování potenciálně znečištěných vod je v rámci záměru vyloučeno. 

 

Dokumentace předpokládá jako recyklační zařízení – mycí plochu podzemní monolitický 
objekt, bez bližší specifikace.  

Pozemek je však charakterizován vysokou hladinou podzemní vody. Dopad podzemního 
objektu na podzemní vody či na vodní poměry dešťových vod však v Dokumentaci není specifikován. 
Jakýkoli podzemní objekt je tak způsobilý narušit proudění spodních vod, průsaky potom kvalitu 
podzemních vod. 

Komentář zpracovatele Posudku: Proces EIA je proveden na podkladu konceptu projektové 
dokumentace, přičemž pro účely posouzení se jedná o dostatečnou podrobnost. Mycí plocha bude 
podrobněji specifikována a projekčně zpracována v navazujících stupních projektové dokumentace.  

 

U čerpací stanice Dokumentace předpokládá její umístění na nepropustné ploše odvodněné 
přes odlučovač lehkých kapalin.  

Jakým způsobem bude odlučovač realizován, tedy zejména zda se jedná o další podzemní 
objekt způsobilý ovlivnit podzemní vody, z Dokumentace neplyne. Rovněž tak není zřejmé, jakým 
způsobem bude nakládáno s vodou po procesu odloučení. Ani tato voda není způsobilá k přímému 
vsakování do země, je nutno ji dále odvést do kanalizace nebo řádně vyčistit.  

Komentář zpracovatele Posudku: Problematika zasakování dešťových vod, resp. nakládání s vodami 
v areálu obecně nebyla nijak rozporována vodoprávním úřadem. V rámci záměru jsou navrženy 
odlučovače ropných látek. Zasakování potenciálně znečištěných vod je v rámci záměru vyloučeno. 

Proces EIA je proveden na podkladu konceptu projektové dokumentace, přičemž pro účely posouzení 
se jedná o dostatečnou podrobnost. 

 

Dokumentace předpokládá založení stavby na pilotech.  

Hloubka pilotů, rozsah narušení podloží, důsledky vibrací a zejména dopady na podzemní 
vody nejsou v Dokumentaci žádným způsobem vyhodnoceny. Nelze odhlédnout od skutečnosti, že 
v dotčeném území se nachází tektonická porucha regionálního významu. 

Komentář zpracovatele Posudku: Proces EIA je proveden na podkladu konceptu projektové 
dokumentace, přičemž pro účely posouzení se jedná o dostatečnou podrobnost. V navazujících 
stupních projektové dokumentace bude autorizovaným projektantem zpracován Postup a organizace 
výstavby (jako nedílná součást projektová dokumentace pro stavební povolení). Povinnost zpracovat 
tento dokument plyne z vyhlášky o dokumentaci staveb, a lze jej tedy považovat za zákonnou 
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povinnost. Současná právní úprava procesu EIA je nastavena tak, že á priori předpokládá splnění 
všech zákonných požadavků.  

 

Dokumentace dále předpokládá výšku zásobníků cementu 20 m.  
Namítáme, že takováto výška zásobníků je nepřípustným zásahem do charakteru krajiny a 

krajinného rázu. Výšky 20m nedosahují mnohdy ani rozhledny, které však jsou dominantou krajiny. 
Zejména rovinaté či mírně zvlněné. Jedná se o výšku více než šestipatrového domu. Tedy o zřejmé 
extrémní vybočení ve vztahu k okolní přízemní zástavbě. Dokumentace však zásah do krajinného rázu 
takto specifické a dominantní stavby neřeší. 

Komentář zpracovatele Posudku: Stavba je plánována do centrální části průmyslové zóny. Tato 
průmyslová zóna se postupně zastavuje objekty různých výšek i různého architektonického řešení, 
přičemž se v zóně také nachází stávající vzrostlá zeleň. Výše zmíněná sila, která jsou technicky řešena 
jako subtilní konstrukce s barevně nevýrazným nátěrem, jsou v krajině mnohem méně patrná, než 
hmotově výrazné objekty skladů a obdobných hal (které jsou v zóně již umístěny). Průhledy z okolních 
kopců jsou předěleny jak krajinnou zelení, tak konfigurací terénu. 

Ovlivnění krajinného rázu nerozporoval místně příslušný orgán ochrany přírody. Na základě 
zhodnocení blízkého i širšího okolí místa plánované realizace záměru lze konstatovat, že krajinný ráz 
(definovaný jako přírodní, kulturní a historická charakteristika) nebude významně ovlivněn. 

 

3) Nepřípustnost realizace Záměru z důvodu překročení limitů  

Z Dokumentace a z výsledků rozptylové studie zcela jednoznačně plyne překročení ročního 
povoleného imisního limitu pro BaP (imisní limity pro benzo(a)pyren). Je zcela irelevantní, že 
vypočtené příspěvky k imisním koncentracím BaP vyvolané provozem předkládaného Záměru jsou 
nízké. Navíc v nárůstu nejsou zohledněny další kumulativní vlivy dalších záměrů. Dle našeho názoru 
jsou imisní limity posuzovaného Záměru mnohem výraznější, a to s ohledem na maximální kapacitu 
Záměru. Navíc v této souvislosti je nutno zdůraznit, že se jedná o imise způsobující vznik (riziko 
vzniku) nádorových onemocnění v městských lokalitách, tedy o imisi extrémně nebezpečnou, zcela 
prokazatelně přímo ohrožující lidský život. V takovémto případě je nutno zachovat nulovou toleranci 
v otázce překročení imisních limitů. Jestliže právní předpisy stanoví maximální imisní limity v zájmu 
ochrany zdraví osob, pak z hlediska tohoto veřejného zájmu, na jehož ochranu dotčené orgány státní 
správy vystupují, nelze připustit1 argumentaci o možnosti realizace Záměru v tomto území, byť k 
překročení limitu dojde toliko nevýrazným způsobem. Dle našeho názoru do území limitně 
exponovaného (přetíženého) nelze umisťovat ani stavby a záměry, které sice každá jednotlivě nepřitíží 
svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají 
postupné a významné přetěžování existující zátěže území.  

Jakékoli závěry Dokumentace o zanedbatelném či nulovém dopadu Záměru na ovzduší jsou 
tak vyvráceny. 

Komentář zpracovatele Posudku: Začal bych komentářem k výše uvedenému sdělení o „překročení 
povoleného limitu“: obecně všechny limity uvedené v legislativě, ať už na úseku hluku, ovzduší, vod, a dalších 
jsou vždy výsledkem celospolečenského konsenzu na přijatelnosti míry ohrožení veřejného zdraví. Stejně jako 
karcinogeny, i hluk je bezprahově působící noxa; lze tedy řící, že každý výskyt daného polutantu v prostředí, 
znamená jisté riziko pro veřejné zdraví, jistou míru pravděpodobnosti výskytu chorob (kardiovaskulárních, 
psychosomatických, jiných). Součástí posuzované Dokumentace EIA je také samostatný autorizovaný elaborát, 
který vliv na veřejné zdraví vyhodnocuje, a hodnotí pravděpodobnost zvýšení výskytu těchto negativních projevů 
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v souvislosti s provozem posuzovaného záměru. Výsledkem tohoto posouzení je odborný závěr, že se betonárna 
nijak negativně neprojeví na veřejném zdraví obyvatelstva. 

U benzo(a)pyrenu je vhodné podívat se také na vývoj imisní situace z dostupných zdrojů (pětileté 
průměry, které poskytují poměrně konsolidovaný přehled o hodnotách imisního pozadí v dlouhodobějším 
měřítku, publikuje Český hydrometeorologický ústav na svých webových stránkách – např. zde: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html). Mapy jsou zpracovány pro území o rozloze 
1 km2 (tedy čtverec o délce strany 1 km). Pro řešené území jsou dohledatelné hodnoty od 0,55 po 1,75 ng.m-3 
v pětiletí 2011 – 2015. Šíření benzo(a)pyrenu je vázáno na tuhé znečišťující látky (v rozptylové studii hodnoceny 
jako PM10 a PM2,5;z anglického výrazu Particulate Matter – rozptýlený prach). 

Výpočet použitý pro účely rozptylové studie vychází jak z parametrů zdroje (např. u dopravy lze stanovit 
množství emitovaných znečišťujících látek při jízdě vozidla na úseku 1 km, danou rychlostí, po daném povrchu, 
s daným sklonem, při daném režimu jízdy – řeší program MEFA). Obdobně u zdrojů stacionárních a bodových 
hmotnostní tok. Následně jsou do modelu vloženy údaje o rychlosti a směru větru. Výsledky jsou rozděleny podle 
tříd stability ovzduší (od stabilního zvrstvení atmosféry, kdy je rozptyl znečišťujících látek velmi špatný, 
po labilní zvrstvení, kdy se naopak polutanty rozptylují velmi dobře), přičemž pro účely výpočtu je vždy uvažován 
konzervativní model, tedy predikce nejhorších možných stavů. Podrobný popis meteorologických charakteristik 
je proveden v úvodní části rozptylové studie. 

Tyto empiricky stanovené hodnoty je dále potřeba vnímat v kontextu reálných situací. Špatná kvalita 
ovzduší, která je spojena s vysokými koncentracemi PM10 a PM2,5 svázaných v drtivé většině s provozem 
lokálních topenišť, je vázána na měsíce zimní (topná sezóna). Naopak výkon betonárny je vázán zejména na tzv. 
stavební sezónu, která je protipólem sezóny zimní. Pokud tedy hovoříme o roční průměrné koncentraci 
benzo)a)pyrenu, resp. o navýšení průměrné roční koncentrace této znečišťující látky o 1%, a to pouze 
v nejbližších výpočtových bodech v rámci rozptylové studie, nelze modelem stanovené navýšení považovat za 
nijak významné. 

Dále je potřeba vzít v úvahu, že stanovení pětiletých průměrných koncentrací je vždy doprovázeno 
zobecněním: území je rozčleněno na normoplochy o výměře 1 km2, přičemž reálné změny koncentrací polutantů 
jsou vždy pozvolné, zcela nerespektující graficky vymezená políčka s definovanými hodnotami. Nezřídka jsou pak 
rozdíly v pětiletých průměrných koncentracích i desítky procent (viz. níže výřez z pětiletí 2011 – 2015 z okolí 
zájmové lokality). 

 

zájmové území 
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Zde jsou v diagonálně sousedních čtvercích rozdíly dosahující desítek %. Modelované navýšení hodnoty 
o setiny % je tedy opravdu zcela nevýznamné, a závěry jak Dokumentace a rozptylové studie, tak dílčího 
autorizovaného elaborátu hodnotícího vliv na veřejné zdraví lze potvrdit. 

V době zpracování Dokumentace nebyly k dispozici údaje z pětiletí 2012-2016, které v době zpracování 
Posudku k dispozici jsou. Níže proto uvádím výřez, přičemž je patrné, že vývoj koncentrací benzo(a)pyrenu 
v území probíhá pozitivním směrem. 

 

 

4) K problematice intenzity dopravy  

Dokumentace vychází z limitovaného objemového a směrového rozprostření dopravy, kdy pro 
posuzování rozptylových a hlukových studií byly nastaveny specifické parametry tak, aby nemohlo 
dojít k prokazatelnému překročení limitů. 

Tyto studie se omezily toliko na vytížení základních ulic a to Evropské (pro dovoz surovin 
zcela, pro expedici betonu 80%), Obecnická a Husova (20% expedice betonu), ulice Čs. Armády není 
vůbec uvažována. Je přitom zřejmé, že jižním směrem se ulice Čs. Armády jeví jako nejrychlejší 
dopravní řešení. 

Komentář zpracovatele Posudku: Volba expedičních tras byla převzata z prvního běhu procesu EIA 
(STC 1423), kdy byly tyto trasy Krajskou hygienickou stanicí determinovány. Tento postup je 
v Dokumentaci (viz. např. str. 51 Dokumentace EIA). 

 

Bezvýjimečné dodržení takovéhoto rozložení dopravy není reálné, resp. je reálný zcela 
obvyklý průběh dopravy odlišný. V případě omezení dopravy v ulici Evropská, ať již z důvodu 
rekonstrukce, dopravní nehody, nebo realizovaných kumulativních vlivů plánovaných výstaveb 
dopravní obslužnosti v Příbrami, je zcela zřejmé, že dojde k přetížení jiných ulic a k nedodržení 
hlukových limitů. 

Komentář zpracovatele Posudku: Veškeré hodnocení je vždy vztaženo na běžné provozní stavy, na 
běžnou situaci. Vypíchnutí extrémních nebo výjimečných jevů např. na silniční síti není pro posouzení 
relevantní, nejedná se o stavy dlouhodobé. 

zájmové území 
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Investor (oznamovatel) provede v souladu s jednou z podmínek pro fázi provozu taková patření, aby 
byly dopravní trasy dodržovány. Znovu zde připomínám legislativní a koncepční pojetí procesu EIA, 
kdy není možné á priori podezírat kohokoli z neplnění stanovených podmínek. 

 

Pro posuzovanou věc je však předně podstatný samotný přístup oznamovatele k dopravní 
problematice tak, jak jej jako svoji přednost veřejně prezentuje na svých webových stránkách2: „K 
logistickému zajištění přispívá náš rozsáhlý a moderní vozový park s přepravními vozidly, o které se 
příkladně pečuje v našich dílnách. Pro společnost BERGER je na cestách na 300 automíchačů s 
automatickým dávkováním tekutých prostředků, 50 návěsových tahačů, 60 pojízdných čerpadel na 
betonovou směs s délkou výložníku až do 58 m stejně jako 30 autocisteren na cement. Jezdí s nimi a 
obsluhují je vysoce kvalifikovaní a pravidelně školení zaměstnanci firmy BERGER, kteří jsou také 
Vašimi kompetentními kontaktními osobami na staveništi a přispívají ke krátké komunikační dráze 
mezi Vámi a našim vedením podniku, příp. odbytu. A je nutno zdůraznit jednu přednost, která by se 
neměla podceňovat: Řidiči firmy BERGER pocházejí z Vašeho regionu, znají každou vedlejší silnici 
a mají zabudovanou navigaci GPS, aby se mohli včas vyhnout náhlé koloně nebo jiným překážkám 
v dopravě, a dodali tak včas potřebný materiál.“ Je tedy zcela zřejmé, že reálný dopravní proud, 
zejména expedice betonu, bude směřován zcela odlišně, než jak předpokládá předkládaná studie. 
Takovouto situaci je však třeba řádně posoudit. Příslib oznamovatele o údajném nevyužívání ulice Čs. 
Armády z důvodu obytné zástavby se tak jeví jako zcela komický, neboť zde neexistuje žádné reálné 
omzení, a jak výše uvedeno, oznamovatel je primárně zaměřen na rychlost dodávek. S rychlostí 
souvisí i náklady dopravy, tedy čas využití domíchávače a řidiče pro jednotlivou dodávku, včetně 
nákladů na počet ujetých kilometrů. Je tedy evidentní, že zájem oznamovatele, jakožto podnikatele je 
primárně zaměřen na co nejvyšší efektivitu za nejnižší náklady. Nemůže obstát ani argument omezení 
dopravy v ulici Plzeňská, neboť při využití domíchávačů a dalších dopravních prostředků do 3,5 t se 
jedná opět o nejvýhodnější dopravní proud. 

Komentář zpracovatele Posudku: Využití schválených expedičních tras bude předmětem nastavení 
v provozní dokumentaci záměru, a je jednou z podmínek návrhu Stanoviska níže. 

 

Nelze přehlédnout ani existenci staré hlukové zátěže. Předložená akustická studie 146 F/12017 
zcela přehlíží dopady kumulace vlivů, kdy zcela bagatelizuje existenci plánované betonárny Míchací 
centrum Příbram, která je svými parametry srovnatelná se Záměrem. Je zřejmé, že v případě nárůstu 
společné dopravy, a to až dvojnásobnému, dojde k překročení hlukových limitů. Z tohoto důvodu se 
také studie omezila na ulici Obecnickou, která poskytuje z pohledu akustického tlaku určité možnosti 
nárůstu. Nikoli však již zbývající ulice a především oblast kruhového křížení ulic Evropská - 
Obecnická. Kumulace dopravy v tomto uzlu a reálné překračování hlukových limitů je všemi studiemi 
zcela pomíjena. 

Komentář zpracovatele Posudku: Vyhodnocení akustického tlaku na ulici Obecnické je relevantní, 
protože se jedná de facto o jediný příjezd do průmyslové zóny. Způsob zpracování hlukové studie a 
volba výpočtových bodů nebyla nijak rozporována orgánem ochrany veřejného zdraví (Krajská 
hygienická stanice Středočeského kraje). 

Pro validaci zpracovaného modelu je jako jedna z podmínek návrhu Stanoviska požadováno provedení 
měření v místech dle dohody s KHS (místo měření není exaktně určeno záměrně, protože do doby 
plánovaného zprovoznění záměru v roce 2021 může na silniční síti města Příbrami dojít ke změnám 
nebo úpravám). 
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Kumulace Záměru s jinými záměry, zejména stavebními, týkajícími se pozemních 
komunikací, není vyhodnocena ani z pohledu změn dopravního proudu v Příbrami, ani z pohledu 
zvýšené poptávky po betonu. Studie v této souvislosti taktéž neobsahuje žádné konkrétní měření 
akustického tlaku jakožto výchozí objektivně zjištěnou skutečnost, vychází toliko ze statistik a 
následných propočtů bez uvedení konkrétních ověřitelných vstupních údajů. Jako taková je studie 
nepřezkoumatelná. Navíc sám oznamovatel v Dokumentaci uvádí, že ve vztahu k průjezdu nákladních 
automobilů nemá k dispozici data o místech dodávek betonu v rámci města Příbrami a okolí. Tedy v 
podstatě uvádí, že se otázkou kumulace Záměru s jinými záměry nevypořádal. Na tomto nemůže 
ničeho změnit ani tabulka na str. 28 Dokumentace, která v posledním sloupečku vykazuje jakési 
vyhodnocení kumulace. Z jakého hlediska je kumulace posuzována, jaké jednotlivé konkrétní vstupy a 
informace oznamovatel posuzoval, potom není vůbec zřejmé. Bez vyhodnocení konkrétních dat není 
vůbec možno zpracovat a vyhodnotit jakýkoli kumulační model. Jak tedy oznamovatel tedy posuzoval 
kumulaci Záměru? Jaké věcné podklady v této otázce předkládá správnímu orgánu k posouzení?  

Jakékoli závěry Dokumentace o zanedbatelném či nulovém dopadu Záměru na akustickou 
situaci jsou neobjektivní. Dokumentace by měla být doplněna o reálná měření, a to zejména v dobách 
dopravních špiček. 

Komentář zpracovatele Posudku: Přílohou č. 1B je protokol o autorizovaném měření hluku. Způsob 
provedení měření (místo, čas) je určen Metodickým pokynem vydaným Ministerstvem zdravotnictví, 
přičemž předkládané měření tento metodický pokyn respektuje. 

V rámci hlukové studie bylo provedeno místní sčítání dopravy. Není tedy pravdou, že by byla využita 
pouze statistická data. Celostátní sčítání dopravy se provádí právě z toho důvodu, aby byly 
vyhodnoceny nejen dopravní špičky, ale aby byla stanovena hodnota nejvíce odpovídající celoroční 
dopravní situaci (stanovuje se RPDI – roční průměr denních intenzit dopravy) Počet vozidel v roce 
2021 byl stanoven výpočtem dle TP 225, což je přijatelný způsob. 

Při návrhu dopravních tras byly dodrženy základní parametry, které se vinou Dokumentací EIA jako 
červená nit, a které respektují ujednání vzešlá z prvního běhu procesu EIA (viz. STC 1423, viz. např. 
str. 51 Dokumentace) Je zřejmé, že uvedení konkrétních zákazníků (poloha, množství odebraného 
betonu) nyní není možné stanovit.  

 

5) K vlivům na podzemní vody  

Dokumentace připouští možnost negativního vlivu Záměru na jakost a množství podzemních 
vod, a to jak pro fázi výstavby, tak i pro fázi samotného provozu betonárny. I v této souvislosti je třeba 
zdůraznit, že ani studie týkající se podzemní vody nereflektuje skutečnou kapacitu Záměru. 

Starší i novější průzkumné práce a posouzení dospěly k obdobným závěrům, že kontaminace 
podzemních vod v areálech jižně od projektované betonárny je kvantitativně rozsáhlá. Vybudování 
projektovaného jímacího objektu (objektů) pro betonárnu výrazně neovlivní uvedený režim proudění 
podzemních vod a směr šíření kontaminace chlorovanými uhlovodíky. Zachycení okraje znečištěné 
oblasti při dlouhodobém čerpání ale zcela vyloučit není možné. Současně byla prokázána komunikace 
mezi realizovanými vrty B-1, 2 a 3 na Pozemku a kontaminovanými prostory. Zvýšený odběr vody 
z realizovaných vrtů B-1 a B-3 má negativní vliv na kvantitu vody v okolních jímacích objektech. 

Komentář zpracovatele Posudku: Podrobnější komentář a závěry jsou uvedeny v příloze 4E 
Dokumentace EIA. 

K problematice kapacity záměru bylo ze strany zpracovatele Posudku vše popsáno, vysvětleno a 
okomentováno na stranách výše, proto zde není komentář proveden. 
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V případě ekologické havárie, např. čerpací stanice či nákladní automobilová doprava, 
nastanou ve vztahu ke spodní vodě fatální důsledky vzhledem k její vysoké hladině a komunikační 
schopnosti se širokým okolím.  

Řešením by poté bylo zrušení a zajištění vrtů B-1,2 a 3 a napojení Záměru na existující 
vodovodní řad formou přípojky.  

Nelze se tak ztotožnit se závěry Dokumentace, neboť zde existuje vysoká pravděpodobnost 
trvalého negativního vlivu na podzemní vody, současně hrozí kontaminace srážkových vod a jejich 
zasakování. V případě delších přívalových dešťů hrozí i kontaminace Příbramského potoka. 

Komentář zpracovatele Posudku: Popis a technická specifikace zajištění posuzovaného záměru proti 
mimořádným událostem bude součástí dále zpracovaných projektových dokumentací. Pro účely 
procesu EIA je podrobnost dostatečná. Vykreslování vybraných mimořádných událostí není v této fázi 
relevantní. 

 

Oznamovatel napojení provozu na vodovodní řad nepředpokládá. Naopak s odkazem na 
provedenou čerpací zkoušku prokazuje dostatek podzemní vody pro zásobení provozu z existujících 
vrtů, následně přeměněných na studny. Je logické, že toliko nedostatkem vody je reálně limitována 
faktická výrobní kapacita betonárny. Není tedy v zájmu oznamovatele se napojit na vodovodní řád, 
který je limitován objemem přítoku a současně je možno zcela prokazatelně měřit objem spotřebované 
vody, tedy kontrolovat dodržování výrobních kapacit. 

Komentář zpracovatele Posudku: Oznamovatel prokázal, že je schopen zásobit svou technologii 
z podpovrchové vody. Vybudování vodovodu nebylo a není předmětem záměru. Podsouvání teorií 
o tom, že investor se nechce napojit na vodovodní řad, aby nebylo možné reálně měřit spotřebu 
a následně kontrolovat výrobu, je nepodloženou spekulací, a nemá v procesu EIA místo. 

 

Nespornou skutečností je existence kontaminačního mraku CIU v zájmovém území. Jeho 
nevyzpytatelné chování, narušení a šíření kontaminace do nezasaženého okolí je odborně predikováno 
při odběru vody v objemu 2 l/s po dobu dvou po sobě následujících dnů. Z provedených zkoušek je 
zřejmé, že posuzované vrty B1 + B3 jsou schopny produkovat vodu vydatností více než 3 l/s každý, 
tedy 6 l/s. Samotný Záměr potom uvádí maximální odběry z obou vrtů v objemu 3 l/s. Již samotná tato 
skutečnost je způsobilá spustit proces kontaminace narušením kontaminačního mraku. Je zcela 
nepřípustné, aby bylo oznamovateli umožněno odebírání vody pro provoz betonárny souběžně z obou 
vrtů a jakýmkoli způsobem umožňujícím aktuální maximální objem 2 l/s. Takto je možno využít 
toliko méně vydatnější vrt B3, a tento navíc dále omezit toliko maximálním odběrem 2 l/s po dobu 
několika málo hodin za týden, ve zbývajícím čase maximálním odběrem 1 l/s. V této souvislosti však 
nelze vyloučit, že i takovýto nepřetržitý odběr i v menším množství bude mít negativní vliv na chování 
kontaminačního mraku CIU, případně na hladinu podzemní vody komplexně. Je tedy dle našeho 
názoru nezbytné při zachování principu předběžné opatrnosti zahájit zkušební nepřetržité čerpání, 
které bude probíhat v délce min 24 měsíců, takováto minimální délka je dle našeho názoru nezbytná 
vzhledem k charakteru podloží, kdy změny se projevují s výrazným zpožděním, přičemž je nutno 
opakovaně prokazatelně monitorovat chování podzemních vod a kontaminačního mraku CIU ve všech 
ročních obdobích a jejich charakteristických klimatických podmínkách. Realizací Záměru 
neuváženým postupem hrozí extrémní riziko kontaminace spodních vod. 
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Komentář zpracovatele Posudku: Součástí Dokumentace EIA je v příloze 4 sada pěti odborných 
autorizovaných elaborátů, které podrobně hodnotí hydrogeologické poměry a modelují interakci 
záměru a zjištěného kontaminačního mraku. V příloze 4E jsou uvedeny podmínky, které jsou součástí 
návrhu Stanoviska EIA. Mezi závěry přílohy 4E je také uvedeno, že jakákoli interakce 
s kontaminačním mrakem se nepředpokládá, a jeví se jako velmi nepravděpodobná (byť ji nelze 
vyloučit). Jsou proto nastavena taková opatření, která eliminují možné negativní vlivy. 

 

6) K vlivům na faunu, floru, ekosystémy a krajinu  

Nelze se ztotožnit se závěry Dokumentace, pokud uzavírá, že vlivy na faunu a floru jsou 
omezeny toliko na Pozemek. Vzhledem k zastavěnosti Pozemku je nutno shrnout, že existující 
ekosystém fauny a flory na Pozemku budou zcela zlikvidován. Takovýto zásah v rozsahu 8.707 m3 
má však vliv i na okolní faunu a floru, zejména připočteme-li i výšku předpokládaných zásobníků 
betonů, které mimo jiné změní o stávající poměry oslunění.  

Z obsahu Dokumentace je potom podáváno, že na okolních pozemcích je botanickým 
průzkumem prokázán výskyt ohrožené koroptve polní, silně ohrožené ještěrky obecné, zvláště 
chráněného prskavce většího a zvláště chráněného zlatohlávka tmavého. Oznamovatel popírá výskyt 
druhů na dotčeném pozemku. Pokud tedy byl výskyt dotčených živočišných druhů na okolních 
pozemcích zjištěn, nelze tuto informaci bagatelizoval. Předmětné živočišné druhy se v rámci využití 
svého biotopu neřídí ani katastrální mapou ani představami oznamovatele. Dle našeho názoru je tedy 
nezbytné provedení dlouhodobého biologického průzkumu, a to nezávislou osobou v období min. 24 
měsíců, za účelem objektivního posouzení výskytu chráněných druhů, tedy zejména zvláště 
chráněných živočichů.  

Ve smyslu § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění 
živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i 
umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, 
ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je 
držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 
Oznamovatelem dále předkládaná argumentace o tom, že ochrana obdobných lokalit není pro přežití 
druhu nutná, je zcela irelevantní, neboť zcela opomíjí ochranu eliminace zakázaných rušivých aktivit 
(nikoli toliko aktivit likvidačních). 

Komentář zpracovatele Posudku: Pro fázi výstavby je v návrhu stanoviska uvedena podmínka 
provedení biologického průzkumu autorizovanou osobou dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,v platném 
znění. V případě nálezů ZCHD bude postupováno dle zákona. 

Stávající vegetační kryt na předmětném území nese charakter travobylinného společenstva 
situovaného v antropicky značně pozměněné lokalitě. 
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Zásadní je však zásah do poměrů spodních vod, a to v rozsahu kvality i kvantity. Takovýto 
zásah umožňující šíření kontaminace je způsobilý ovlivnit a negativně narušit systém ekologické 
stability širšího rozsahu. 

Dokumentace také nepodává objektivní obraz dopadu Záměru na krajinu a krajinný ráz, když 
dle našeho názoru nejsou v přiložené fotodokumentaci zakresleny zásobníky cementu vysoké 20 m.  

Ani zde se nelze ztotožnit se závěry Dokumentace o zanedbatelném a nulovém vlivu ve výše 
uvedených aspektech. 

Komentář zpracovatele Posudku: Výše zmíněná témata byla v komentářích výše vypořádána. 
Z pohledu zpracovatele Posudku konstatuji, že se ve vyjádření Spolku objevuje termín „spodní voda“, 
který je zavádějící, a v technické praxi nepoužívaný.  

 

7) Závěr  

Na základě všeho výše vedeného navrhujeme, aby nadepsaný správní orgán vydal nesouhlasné 
závazné stanovisko. 

Komentář zpracovatele Posudku: Zpracovatel Posudku provedl maximálně věcné a odborné 
vypořádání všech výše uvedených připomínek Spolku a konstatuje, že vlivy záměru lze považovat za 
přijatelné (odpovídající legislativním požadavkům), a po akceptaci podmínek obsažených v návrhu 
Stanoviska lze záměr jako celek považovat za realizovatelný. 
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
územní pracoviště Příbram 
č.j. KHSSC 12686/17 ze dne 6.4.2018 

 

Dne 08.03.2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze pod č.j. 
KHSSC 52489/2017 doručena doplněná dokumentace vlivu záměru: „Betonárna BERGER BETON 
s.r.o., závod Příbram – snížení kapacity“ na poz. k.ú. Příbram na životní prostředí, zpracovaná v 
rozsahu § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle přílohy č. 4 zákona.  

Oznamovatelem záměru je spol. BERGER BETON s.r.o., IČ: 419 38 658, se sídlem Klatovská 410, 
320 64 Plzeň.  

Zpracovatelem dokumentace vlivů je Mgr. Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora.  

Doplněná dokumentace reaguje na vyjádření, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dále jen 
OOVZ) dne 09.10.2017 pod č.j. KHSSC 52489/2017. V citovaném vyjádření požadoval OOVZ 
doplnění akustické studie, která byla součástí předložené dokumentace záměru. Jednalo se konkrétně o 
uvedení stávajícího akustického zatížení objektu rodinného domu č.p. 298 (dále jen RD 298) v 
blízkosti záměru ze stávajících zdrojů hluku v oblasti a následně zhodnocení celkového akustického 
zatížení vč. navrženého záměru.  

Měřením hluku byla ověřena aktuální ekvivalentní hladina hluku ze stávajících zdrojů hluku v 
chráněném venkovním prostoru RD 298 na úrovni LAeq,8h = 44,5 dB. Při započtení hluku, který bude 
produkován provozem hodnoceného záměru, se budou ekvivalentní hladiny hluku v chráněném 
venkovním prostoru RD 298 pohybovat v rozmezí 44,6 až 44,9 dB při průměrné produkci betonu. Při 
maximální produkci dojde ke zvýšení na hodnoty od 45,6 do 46,6 dB.  

Stávající akustické zatížení bude zvýšeno při průměrném provozu o méně než 0,5 dB, při max. 
produkci může dojít v nejexponovanějším místě chráněného venkovního prostoru objektu ke zvýšení o 
2,1 dB.  

Limit hluku ze stacionárních zdrojů (provoz záměru vč. areálové dopravy) pro chráněný venkovní 
prostor stavby je v denní době 50 dB. V případě, že bude některý ze zdrojů obsahovat tónovou složku, 
bude limit korekcí – 5 dB snížen na 45 dB. Podle předložených podkladů v akustické studii, žádný ze 
stacionárních zdrojů nebude ve svém spektru tónovou složku obsahovat.  

Z výše uvedeného vyplývá, že limit hluku v chráněném venkovním prostoru RD 298 bude s rezervou 
splněn i při provozu stávajících zdrojů hluku vč. max. produkce hodnoceného záměru. 

Platí za předpokladu, že žádný ze zdrojů hluku nebude obsahovat tónovou složku. Bude ověřeno 
měřením hluku při případném zkušebním provozu záměru. 

Komentář zpracovatele Posudku: Splnění hygienického limitu bude ověřeno měřením. Požadavek je 
uveden v návrhu Stanoviska.  

 

Dále je v akustické studii zrekapitulován vliv dopravy vyvolané záměrem na stávající akustické 
zatížení chráněných staveb v okolí potencionálních dopravních tras souvisejících s provozem záměru. 

Tato situace byla již řečena v předchozí akustické studii a zhodnocena ve vyjádření OOVZ č.j. 
KHSSC 52489/2017 ze dne 09.10.2017.  



  Betonárna BERGER BETON spol. s r.o.-  
Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  závod Příbram – snížení kapacity 

35 

Ze závěru jednoznačně vyplývá, že limity hluku z dopravy budou i při dopravním navýšení 
souvisejícím s provozem záměru dodrženy v ulici V Lukách, Obecnická a Evropská.  

Problém je však na komunikaci I/18 v ulicích Husova a Rožmitálská, a rovněž i na komunikaci 
II. třídy v ulici Čs. Armády, kde již současný provoz působí překroční platných limitů hluku a další 
navyšování dopravy není možné. 

Stávající akustické hladiny emitované provozem po komunikaci I/18 v diskutovaném úseku 
(ul. Husova a Rožmitálská) mohou obyvatele zástavby situované podél silnice silně obtěžovat, 
zhoršovat komunikaci řečí, případně mohou nepříznivě ovlivňovat kardiovaskulární systém. I toto 
hodnocení podporuje jakékoli navyšování dopravy v tomto úseku. 

Komentář zpracovatele Posudku: Splnění hygienického limitu bude ověřeno měřením. Požadavek je 
uveden v návrhu Stanoviska.  
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Advokátní kancelář LEVORA 
zn 15-0011 ze dne 6.4.2018 

 

1. V zastoupení společnosti SVZ Příbram a.s. se sídlem Aloise Jiráska 264, Příbram IV, 261 01 
Příbram, IČ: 28870841, žádá můj klient, aby při posuzování vlivu na životní prostředí bylo 
postupováno dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Komentář zpracovatele Posudku: Proces posuzování vlivů na životní prostředí probíhá striktně dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

2. Skutečnosti, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být 
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz: 

a) bod 2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Předně je třeba konstatovat, že investor dále opakovaně podává návrhy. První návrh byl evidován pod 
č. STC 1423 „Betonárna Berger beton spol. s r.o. – závod Příbram I.“ z 23.8.2012 tento návrh byl 
zamítnut. V druhém návrhu Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – SNÍŽENÍ 
KAPACITY investor BERGER BETON spol. s r.o nepopírá, podává v zásadě stejný návrh. Rozdíl je 
pouze v navrhovaném objemu výroby, který uvádí do 20 m3. V odstavci 4 – Charakter záměru však 
investor nadále počítá s objemem výroby 20-30 tis. m3. Ani tento návrh nebyl akceptován. 

Ve svém třetím pokusu opět nazvaném Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – 
SNÍŽENÍ KAPACITY se investor dopouští několika záměrných nepřesností, rovněž i v posledním 
doplnění z února 2018. 

Předně je třeba konstatovat, že se jedná o instalaci stále stejného typu betonárny, investor se pouze 
snaží administrativně vnutit myšlenku, že na stejném stroji bude vyrábět méně betonových směsí. 
Kdyby tomu tak bylo, navrhl by betonárnu o objemu 1 m3 s pořizovacími náklady nižšími cca o 40%. 
Rovněž provozní náklady by byly cca o 20% nižší. Kdyby opravdu bylo počítáno s výrobou, tak, jak ji 
uvádí investor, došlo by k instalaci nejen míchačky s menším výkonem ale i k instalaci menších 
obslužných zařízení. 

Komentář zpracovatele Posudku: Je pravdou, že technické řešení záměru, který je projednáván pod 
kódovým označením STC 1899 je identické, jako technické řešení záměru projednané pod kódem 
STC 1423. Nelze také popřít fakt, že velikost navrženého míchacího jádra 2,25 m3 je naddimenzovaná, 
a jádro menší (např. 1m3) by bylo schopno deklarovanou roční kapacitu vyrobit. V tomto smyslu se 
zpracovatel Posudku dotazoval odpovědného zástupce oznamovatele. Odpovědí bylo, že zahraniční 
vlastník využívá pouze betonárny o objemu 2,25 m3, a že betonárny s menším míchacím jádrem 
neprovozuje. 

Stanovení ročního maximálního objemu produkce (20 000 m3 v rámci posuzovaného záměru) není 
pouze administrativní. Jedná se o hodnotu, která je v návrhu Stanoviska jasně deklarovaná, a bude 
dodržena i ve všech navazujících správních řízeních (v řízeních povolovacích). V žádném případě nyní 
nelze investora – oznamovatele podezírat z budoucího překračování této hodnoty. V návrhu 
Stanoviska jsou navržena opatření, která maximalizují možnost kontroly nepřekračování nastavených 
parametrů (roční objem výroby, maximální denní kapacita výroby, maximální hodinová kapacita 
výroby). 
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V procesu EIA nehraje cena zařízení roli. Oznamovatel prostřednictvím oprávněného zástupce 
prohlásil, že je schopen technologii dovézt z jiného závodu provozovaného v rámci Evropské unie, což 
nelze zpochybnit. 

 

b) Technické řešení je konkrétně strojem Stetter MB 2,25 D. Je to stejný typ míchačky, který, jak již 
jsem uvedl výše, byl uveden v předchozích obou návrzích. Investor uvádí, že technický výkon 
(štítkový) je 100 m3/hod. To je první nepřesnost, které se investor záměrně dopouští. Na internetových 
stránkách výrobce http://www.schwing.de/en/?product=hn-15-hn-40, uvádí výrobce výkon 104 
m3/hodinu. Výrobce uvádí v technickém listu teoretický výkon 113 m3/hod. 

Dle přiloženého dokumentu Petra Vlka ze dne 20.10.2017, je reálný výkon betonárny o 10% nižší než 
výkon teoretický, tedy 101,7 m3/hod. 

Investor udává reálný výkon 55m3/hodinu. Jde zjevně a úmyslně o uvedení nesprávného údaje za 
účelem zmást správní orgán. Betonárka je schopna reálně vyrobit 100% štítkového výkonu! 

Z výše uvedených záměrných nepřesností se odvozuje chybně i maximální denní produkce 560 
m3/den (1288 t/den) a roční plánovaná kapacita výroby 20 000 m3, tj. 46 000 t. 

K tomu je dlužno dodat, že každý investor kalkuluje svůj záměr na původních 30.000 m3 za rok, aby 
bylo sníženo vyráběné množství o celou jednu třetinu, aniž se změnil stroj. 

Na deklarovaný objem výroby by stačila míchačka o objemu 1m3. Kdyby bylo myšleno opravdu 
snížení výroby, pak by se jistě změnila i technologie. 

Komentář zpracovatele Posudku: Je pravdou, že technické řešení záměru, který je projednáván, je 
naddimenzované. Výše uvedené výpočty a dovozování (resp. polemiky nad štítkovým výkonem) nejsou 
v tuto chvíli relevantní – maximální hodinová kapacita výroby je jednoznačně stanovena jako jeden 
z určujících parametrů v návrhu Stanoviska níže. 

 

c) tím, že byl ponížen výkon z původního zamítnutého návrhu o jednu třetinu, byly poníženy i všechny 
ostatní vstupy a výstupy účelově snížené též o jednu třetinu. Kdo má právo a povinnost sledovat, a kdo 
to fakticky učiní, je otázkou. Zda jsou limity dodržovány, to je v rukou investora. Investor operuje s 
tzv. plánovanými výkony, nikoliv s výkony reálně snadno dosažitelnými. Jde zjevně o nepoctivý 
záměr, jak obejít státní orgán. 

Deklarace nižší výroby, než jsou možnosti betonárky, je pouze a výlučně deklarací. Nikdo z orgánů 
státní správy a samosprávy není chopen zkontolovat skutečný rozsah výroby. 

Na závěr tohoto bodu doporučuji pečlivě srovnat podané návrhy. 

Pro úplnost uvádím, že stroj, který chce investor osadit, vyrobí průměrnou deklarovanou denní 
kapacitou: 20 000 m3 / 250 dní = 80 m3 za den. I kdybychom použili údaj investora o reálném výkonu 
výroby 55m3/hod, pak by betonárna potřebovala k průměrnému dennímu výkonu 87 minut, pokud 
bychom počítali s reálným výkonem byť jenom 100 m3/hod, pak by betonárka k dosažení průměrného 
denního výkonu pracovala necelých 48 minut!!!!. 
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Z výše uvedeného je patrné, že investor ve snaze opravit původní zamítnutý návrh zcela nechal zapsat 
reálnou nižší výrobu o jednu polovinu. Námi podané vysvětlení dokazuje, že se nejedná o vážný 
návrh, neboť betonárnu se zmíněnými parametry by nikdo nemohl vážně postavit. Jde beze vší pochyb 
o pokus obejít zákon a v důsledku přelstít jak obyvatele Příbramě, tak i rozhodující úředníky. Těžko si 
lze představit, že kdyby například do konce srpna bylo splněno 20.000 m3, že by se betonárka 
uzavřela. 

Komentář zpracovatele Posudku: Stanovení ročního maximálního objemu produkce (20 000 m3 
v rámci posuzovaného záměru) není pouze administrativní. Jedná se o hodnotu, která je v návrhu 
Stanoviska jasně deklarovaná, a bude dodržena i ve všech navazujících správních řízeních (v řízeních 
povolovacích). V žádném případě nyní nelze investora – oznamovatele podezírat z budoucího 
překračování této hodnoty; zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, tak jak je nyní nastaven, 
předpokládá (při výstavbě a provozování) jak splnění všech podmínek vycházejících ze složkových 
zákonů životního prostředí, tak všech podmínek, které vyplynou z povolovacího procesu. 

 V návrhu Stanoviska jsou navržena opatření, která maximalizují možnost kontroly nepřekračování 
nastavených parametrů (roční objem výroby, maximální denní kapacita výroby, maximální hodinová 
kapacita). 

Záměr je jistě ze strany investora – oznamovatele kapacitně nastaven tak, aby byl ekonomicky 
udržitelný. Tuto udržitelnost, resp. provozní stálost není ani zpracovatel Posudku, ani Krajský úřad 
Středočeského kraje schopen posoudit, protože se jedná o záležitost mimo proces EIA. 

 

3. bod 3 UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU: Pokud jde o faktický stav betonárek, pak v Příbramě jsou betonárky 
dvě, obě funkční. Svým umístěním stojí každá na opačné straně Příbramě, což je z hlediska omezení 
průjezdu nákladních automobilů značná výhoda. Je pravděpodobné, že třetí betonárna toto vyhovující 
dopravní uspořádání naruší. Tvrzení investora, že v praktické rovině bude kumulace vlivů dopravy s 
touto možnou další betonárnou v průmyslové zóně zanedbatelná, je zcela účelové, nepodložené a 
zavádějící. 

Bezpochyby dojde ke zvýšení koncentrace polétavého prachu a nárůstu dopravní zátěže ve městě. 

Komentář zpracovatele Posudku: Každý záměr (zejména výrobní, ale i stavby silniční) jsou spojeny 
s nárůstem zátěže prostředí. Zpracovateli Posudku není jasné, jak by mohla nová betonárna narušit 
stávající dopravní uspořádání. V globále se jedná o výrobní záměr v průmyslové zóně, který je spojen 
jak s vnější dopravou (zásobování, odvoz výrobků), tak s vnitřní logistikou materiálů. Záměrů s touto 
charakteristikou může být v průmyslové zóně navrženo několik. 

Zpracovatel Dokumentace v popisné části poměrně precizně a podrobně vyhodnotil možný 
(očekávaný) nárůst dopravy jak v souvislosti s provozem posuzovaného záměru, tak ve spojení se 
sousedícím záměrem „Míchací centrum“, a to ve výhledovém roce 2021. Při zvážení možných 
nepřesností v odhadu budoucí dopravní zátěže (běžný vývoj na silniční síti) se lze se závěry 
zpracovatele Dokumentace ztotožnit. 

4. Každá betonárna při nejlepší obsluze produkuje imise. Lze hovořit o trojnásobku imisí, i když by 
betonárna jela na menší kapacitu. Řada operací se musí provést bez ohledu na množství vyrobené 
směsi. 
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Vzhledem k tomu, že dvě betonárny pokryjí výrobu betonu nad požadovanou potřebu Příbrami a 
okolím je nežádoucí povolovat další zdroj znečištění. 

Totéž platí pro hlukové a obslužní zatížení. Tabulka 21: Hluk z dopravy svým obsahem dává 
nepokrytě najevo, že výpočet je uskutečněn pro jiné hodnoty, než budou realizovány fakticky. 

Dle Tabulky č. 22 vypočtená hluková zátěž se v jednom případě rovná limitní hodnotě, v ostatních se 
limitní hodnotě blíží, takže hrozba nebezpečí překročení této hranice je více než reálná. 

Tabulka 24 je rovněž počítána pouze na výkon deklarovaný investorem a již v některých bodech se 
blíží povolené hladině hluku. 

Komentář zpracovatele Posudku: Každý záměr (zejména výrobní, ale i stavby silniční) jsou spojeny 
s nárůstem zátěže prostředí. Výpočet provedený v rozptylové studii není postaven na počtu pracovních 
úkonů, ale na množství vyrobeného betonu (v souladu s Metodickým pokynem vydaným Ministerstvem 
životního prostředí je množství emisí vztaženo na 1 m3 vyrobené betonové směsi, obdobně 
u pohyblivých strojů vztaženo na motohodinu). Pro účely výpočtu je tedy lhostejné, zda je použito 
jádro o velikosti 2,25 m3 nebo menší. 

Účelnost výstavby není předmětem procesu EIA. Je pouze věcí investora – oznamovatele, zda záměr 
bude nebo nebude realizovat. Finanční stránka věci stojí zcela mimo proces EIA. 

Při hodnocení problematiky hluku je potřeba nejen stanovit příspěvek záměru, ale také vyhodnotit 
stávající stav, resp. vývoj hlučnosti v uplynulých letech (dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,v platném 
znění k 1.1.2001). Z hlediska projevů na silniční síti je významná pouze varianta maximální denní 
produkce. Při průměrné denní produkci je příspěvek záměru roven běžným variacím dopravního 
proudu na silnicích I. a II. třídy. Pro minimalizaci špičkových výkonů jsou v návrhu Stanoviska 
uvedena opatření, která by měla vnější akustické projevy vyvolané záměrem dále omezit. 

 

5. Spotřeba vody je opět spočítána na množství udávané investorem. Při maximálním vytížení by voda 
z vrtů nestačila pokrýt požadavek výroby betonu (viz str. 34 a 35). Pokud jde o vodu z vrtů, je 
prokázáno, že vrty vznikly na chemicky zamořeném podloží. Vydatnost vrtů je měřena v měsíci 
dubnu, kdy je po zimě spodní voda nejvyšší. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem může dojít ke 
dvěma situacím: 

- při nadměrném odběru vody dojde k masivnímu přesunu kontaminace a ke kontaminaci 
dalších území, 

- ovlivnění hladiny podzemních vod nadměrným čerpáním. 

Je třeba si uvědomit, že stavba betonárky je v průmyslové zóně, že s pozemkem betonárny sousedí dva 
samostatně využitelné pozemky, jejichž majitelé zcela určitě budou k své podnikatelské činnosti 
využívat vody. Tuto skutečnost studie opomíjí. 

Dlouhodobá čerpací zkouška je nezbytnou nutností, a to i s ohledem na sousedící pozemky a jejich 
možnost čerpání podzemních vod. 

Komentář zpracovatele Posudku: Zpracované studie musí vycházet z reálného stavu v území ke dni 
provedení průzkumu resp. hodnocení – toto je splněno. 
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Z výsledků autorizovaného Modelového řešení proudění podzemní vody a transportu znečištění 
(příloha 4E dopracované Dokumentace EIA) uvádím: „Pravděpodobnost zvýšení koncentrací 
chlorovaných uhlovodíků v oblasti podniku PB - tisk a projektované betonárny nad hodnotu, 
znemožňující využití podzemní vody, například jako pitné vody, lze označit, při dodržení průměrného 
odběru 17,23 m3 za den, jako zanedbatelnou. Vyšší pravděpodobnost zvýšení koncentrací 
kontaminantů v čerpané vodě může nastat v případě delších, srážkově deficitních období (víceleté 
suché období).“ V návrhu Stanoviska jsou proto obsaženy podmínky pro monitoring podzemních vod. 
Tyto podmínky budou obsaženy v rozhodnutí vodoprávního úřadu ve věci povolení vrtů – vodního díla 
dle zákona o vodách. 

 

6. Pokud jde o samotný závěr, pak je závěr učiněn na základě záměrně nesprávně nastavených 
prvotních údajů. Tedy ani závěr, že betonárna splňuje všechny normy a předpisy je nepravdivý. Od 
počátku jde zjevně o nepoctivý záměr investora. 

O nepoctivém záměru svědčí i informace o dopravě a její navržení. 

Komentář zpracovatele Posudku: Stanovení ročního maximálního objemu produkce (20 000 m3 
v rámci posuzovaného záměru) není pouze administrativní, ale je to základním krokem pro navazující 
správní řízení. Jedná se o hodnotu, která je v návrhu Stanoviska jasně deklarovaná, a bude dodržena i 
ve všech navazujících správních řízeních (v řízeních povolovacích). V žádném případě nyní nelze 
investora – oznamovatele podezírat z budoucího překračování této hodnoty nebo z úmyslného 
překračování stanovených limitů; zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, tak jak je nyní 
nastaven, předpokládá (při výstavbě a provozování) jak splnění všech podmínek vycházejících ze 
složkových zákonů životního prostředí, tak všech podmínek, které vyplynou z povolovacího procesu. 

Navržení technologie betonárny s míchacím jádrem o objemu 2,25 m3 je naddimenzované, to 
zpracovatel Posudku nepopírá, ba naopak pátral po důvodech navržení této technologie, resp. po 
možnosti instalace menšího míchacího jádra. Zamítnout (v rámci procesu EIA) ale navrženou 
technologii jako celek z důvodu nedimenzovanosti jádra nelze, protože rozhodující výpočty 
a modelace (rozptylová studie, posouzení vlivu na veřejné zdraví) jsou vztaženy ne na velikost 
produkčního jádra, ale na jednotku produkovaného výrobku (m3). 

 

Předně je třeba uvést, že samotný výrobce betonu nemá pod kontrolou třetí osoby, které si jezdí pro 
vyrobený beton, nebo betonárku zásobují. Tyto osoby mohou vybrat komunikaci, po které není 
zakázáno jet nákladním vozidlem, což jsou v současnosti všechny ulice. Obec dle silničního zákona 
ani zákona o obcích (ani jiného zákona) nemá ve své působnosti provoz nákladních automobilů omezit 
či vyloučit. 

Např. ulice K nádraží není vůbec řešena.V Husově ulici nevyšly hlukové zkoušky. Z toho vyplývá, že 
jakékoliv navržení plánování provozu je pouze jakýmsi zastíracím manévrem, neboť doprava 
vyvolaná provozem - příjezdy a odjezdy automobilů - jdou mimo vůli výrobce betonu. 

Případná potřeba úprav expedičních tras je v podstatě zjevná a úmyslná nepravda. Pokud bychom i 
připustili, že samotná betonárna splňuje hlukové limity, pak obyvatelé citovaných ulic se nemohou 
nijak bránit, neboť u hlukového zatížení automobily se nejedná o sousedské vztahy vůči přepravcům 
směřujícím do a z betonárny. 
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Na dotčených trasách nejde zakázat jízdu nákladních automobilů. Je zde více než důvodná obava, že 
dojde k neúměrné imisní zátěži a k výraznému zhoršení hlukové a dopravní situace. 

Komentář zpracovatele Posudku: V rámci návrhu Stanoviska EIA jsou uvedena opatření, která bude 
investor-oznamovatel prokazatelně provádět po dobu provozu. 

Na závěr je nutno konstatovat, že s ohledem na charakter záměru, charakter dané lokality v 
návaznosti na princip předběžné opatrnosti (§ 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) bylo v 
průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí jednoznačně prokázáno, že společenský 
zájem na realizaci další betonárny nemůže nikdy převážit nad zájmem ochrany obyvatel města. 

Žádám, aby na základě těchto připomínek bylo vydáno nesouhlasné stanovisko s výstavbou nové 
betonárny. 

Komentář zpracovatele Posudku: V rámci procesu EIA není zkoumán společenský zájem, ale vlivy 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Tyto byly vyhodnoceny jako přijatelné (odpovídající 
legislativním požadavkům), a po akceptaci podmínek obsažených v návrhu Stanoviska lze záměr jako 
celek považovat za přijatelný. 
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Městský úřad Příbram 
odbor životního prostředí 
č.j. MeUPB 27055/2018/OZP/Kor ze dne 29.3.2018 

 
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, 
orgán ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, odpadového 
hospodářství a ochrany ovzduší vydává k žádosti toto stanovisko: 

1.Stanovisko vodoprávního úřadu (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, v platném znění) 
Odběr podzemní vody z budoucích vrtaných studní B-1 a B-3 je možné povolit za předpokladu splnění 
„doporučení“ uvedených na straně 28 – 29 ve zprávě společnosti Ochrana podzemních vod, s. r. o., 
Bělohorská 31, 169 00 Praha 6 vypracované v únoru 2018. 

Komentář zpracovatele Posudku: Požadavky plynoucí z doporučení obsažených v příloze 4E 
Dokumentace EIA jsou obsaženy v návrhu Stanoviska.  

2.Stanovisko orgánu ochrany přírody (z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění)  
Bez připomínek 

3.Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění) 
Bez připomínek 

4.Stanovisko orgánu státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 
zákonů, v platném znění) 
Bez připomínek. 

5.Stanovisko orgánu odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v 
platném znění) 
 
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako orgán odpadového hospodářství, věcně 
příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o 
odpadech“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění 

(dále jen „správní řád“) vydává podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, souhlasné závazné stanovisko 
k umístění a stavbě bez stanovení podmínek. 
Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se 
proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, 
které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem. 

6.Stanovisko orgánu ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění) 
 

Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) se jedná o vyjmenovaný 
stacionární zdroj.  
Dle § 11 odst. (2) uvedeného zákona je k vydání závazného stanoviska k umístění, provedení stavby a 
povolení provozu věcně příslušný Krajský úřad. 

Komentář zpracovatele Posudku: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře. Požadavky plynoucí 
ze složkových zákonů životního prostředí nejsou předmětem uvedení ve Stanovisku EIA, a považují se 
ze strany investora – oznamovatele za á priori akceptované. 
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Město Příbram 
č.j. MeUPB 22711/2018/OIRM/OddRM/Há ze dne 12.4.2018 

 

Město Příbram v samostatné působnosti, jako územně samosprávný celek, projednalo v radě města 
dne 09. 04. 2018 zaslanou doplněnou dokumentaci vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění a v souladu s 
ustanovením § 8 odst. 3 tohoto zákona vydává následující stanovisko: 

R.usn.č.342/2018  

Město Příbram nemá připomínek k doplněné dokumentaci vlivů na životní prostředí pro záměr 
„Betonárna BERGER BETON spol. s r.o.. – závod Příbram – snížení kapacity“ v k. ú Příbram podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, oznamovatel záměru: BERGER BETON spol. s r.o., Klatovská 410, 320 64 
Plzeň; IČ  41938658; kód záměru: STC1899. Požadujeme, aby byl zvýšen podíl zelených ploch oproti 
zastavěným a zpevněným plochám na 35%.  

Součástí projektové dokumentace záměru budou sadové úpravy. 

Komentář zpracovatele Posudku: Požadavekna zvýšení zelených ploch na 35% je obsažen v návrhu 
Stanoviska. Projekt sadových úprav bude předložen ke schválení. 
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Středočeský kraj 
   usnesení Rady Středočeského kraje č. 011-12/2018RK ze dne 6.4.2018 

 

Usnesení č. 011-12/2018/RK ze dne 6.4.2018  

Vydání vyjádření kraje jako územně samosprávného celku - posouzení vlivů na životní prostředí: 
Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity – doplněná dokumentace  

Rada kraje po projednání  

I. nesouhlasí  

s realizací záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity“, 
neboť již jsou zde 2 provozovny betonárny, což je i z pohledu Středočeského kraje dostačující. Další 
navyšování dopravy a zhoršování kvality ovzduší v této lokalitě je nežádoucí. 

 

Komentář zpracovatele Posudku: V rámci procesu EIA není možné vyhodnotit (ne)dostatečnost 
stávajícího počtu betonáren u města Příbrami, a proto je ponecháno bez komentáře. 

Navyšování dopravy a její vliv na kvalitu ovzduší je obecně spojen s jakýmkoli využitím průmyslové 
zóny Balonka. Kvalita vzduší se vyvíjí, a z dostupných údajů (pětileté průměry zveřejňované ČHMÚ) 
lze dovodit mírné zlepšování kvality zejména u B(a)P, i u dalších polutantů (viz. zde pro pětiletí 2011-
2015 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/15petileti/png/BaP/15BaP_regS.png a zde 
pro pětiletí 2012-2016: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/BaP/16BaP_regS.png). 

 Je to dáno jednak obměnou vozového parku, ale také nemalými investicemi do obměny lokálních 
topenišť. Vlivy záměru při průměrné denní výrobě jsou naprosto marginální; zaznamenatelné jsou (dle 
zpracované rozptylové studie) pouze vlivy při maximálním denním výkonu. 

Koncentrace polutantů stanovené v rámci pětiletých průměrů jsou vztaženy na modelovou plochu 
1x1 km, přičemž hranice mezi plochami je velmi ostře stanovena, což v reálu naprosto nenastává. 

Pokud bychom chtěli vyhodnotit konkrétní vliv maximálního výrobního dne, budeme zřejmě modelovat 
den v letním období (největší poptávka po betonové směsi je ve stavební sezóně, tedy v měsících 
březen-říjen); naproti tomu špatné rozptylové podmínky a zhoršená kvalita ovzduší jsou vázány spíše 
k období zimnímu. V této logice se proto ani dny s maximální výrobní kapacitou nejeví jako relevantní. 
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Krajský ú řad Středočeského kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 
č.j. 049595/2018/KUSK ze dne 12.4.2018 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán k 
posouzení vlivů záměru „Betonárna Berger Beton spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ ve 
smyslu § 8 odst. 2 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) sděluje následující 
stanovisko:  

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech)  

Proti vlastnímu záměru nemáme z hlediska nakládání s odpady námitky. Nakládání s odpady bude 
řešeno dle platné legislativy, tj. zákona o odpadech. Nepožadujeme další hodnocení předložené 
dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění. Pouze upozorňujeme, že v předložené přepracované dokumentaci nejsou zohledněny 
připomínky, uvedené ve vyjádření odd. odpadů ze dne 31. 10. 2017 k původní dokumentaci výše 
uvedeného záměru, která byla Krajskému úřadu předložena v září 2017. Z hlediska zákona o odpadech 
opakovaně sdělujeme následující:  

• Odpad „17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“ je třeba přednostně předávat k 
využití, např. v obalovně. Pouze pokud využití nebude možné, lze jej uložit na řízené skládce. Viz 
kapitola 3. Odpady, tabulka č. 13 Odpady během výstavby, str. 63.  

• Ke kolaudaci objektu musí být předložena řádná evidence odpadů a doložen jejich způsob 
využití, popř. odstranění.  

• Výše uvedené připomínky požadujeme zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace.  

Komentář zpracovatele Posudku: Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. Jedná se o povinnost 
vycházející ze zákona. 

Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcích přepisů  

Předmětem záměru je vybudování betonárny v průmyslové zóně Balonka v Příbrami. Plánovaná roční 
produkce betonu bude činit 20 000 m3. Průměrná denní produkce betonárny bude při 250 pracovních 
dnech 80 m3 betonu. V rámci technologie betonárny budou instalována běžná zařízení pro potřebu 
výroby betonu a dva kotle na zemní plyn pro administrativní budovu a technologii výroby.  

V předložené rozptylové studii byly hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek (částice PM10 a 
PM2.5) vznikající provozem betonárny. Dále byly hodnoceny emise NO2 ze spalování zemního plynu 
a emise znečišťujících látek (NO2, částice PM10 a PM2.5, benzo(a)pyren a benzen) z nákladní 
automobilové dopravy vyvolané provozem betonárky a ze spalování motorové nafty v nakladači. V 
souladu se zadáním byla v rozptylové studii posouzena také kumulace s provozem další plánované 
betonárny v lokalitě („Míchací centrum Příbram“). Dle této rozptylové studie nezpůsobí realizace 
záměru překračování imisních limitů v oblasti a imisní příspěvky nebudou nijak významné.  

Betonárna o projektované kapacitě vyšší než 25 m3 vyrobeného betonu za den je zdrojem uvedeným v 
příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně 
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ovzduší“). Kotel na zemní plyn o příkonu vyšším než 300 kW je také zdrojem uvedeným v téže 
příloze. K těmto zdrojům znečišťování ovzduší vydává krajský úřad v souladu se zákonem o ochraně 
ovzduší závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší a také 
rozhodnutí k povolení provozu zdroje. Žádosti musí být podány včetně všech povinných příloh 
uvedených v zákoně o ochraně ovzduší.  

Kotel na zemní plyn o příkonu nižším než 300 kW je zdrojem nevyjmenovaným v příloze č. 2 zákona 
o ochraně ovzduší a k vydání příslušných závazných stanovisek je oprávněna místně příslušná obec s 
rozšířenou působností.  

Instalovaná betonárna musí být schopna plnit technické podmínky provozu a další opatření vycházející 
z legislativy v ochraně ovzduší a Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Čechy – 
CZ02. 

Komentář zpracovatele Posudku: Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. Jedná se o povinnost 
vycházející ze zákona. 

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

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 
přírody příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen zákon č.114/1992 Sb.), sděluje, že nemá připomínky k předloženému 
znění dokumentace záměru „Betonárna Berger Beton spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“, 
k.ú. Příbram. Předmětem záměru je realizace výrobny betonu s roční kapacitou 20 000 m3 na 
pozemku p.č. 3102/133 v k.ú. Příbram. Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru nedojde k dotčení 
regionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území – přírodních rezervací 
a přírodních památek a jejich ochranných pásem, rovněž se nepředpokládá dotčení zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů.  

K vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsme se již vyjádřili 
stanoviskem č.j. 074792/2015/KUSK - OŽP/Pol ze dne 27. 5. 2015, kterým byl vyloučen významný 
vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti; toto stanovisko je nadále platné. 

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

Komentář zpracovatele Posudku:Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře 
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V.2. Vypořádání připomínek z veřejného projednání 

Na veřejně dostupném informačním zdroji (informační systém CENIA) byl zveřejněn zápis z veřejného 
projednání. Tento zápis shrnuje nejen zákonem dané náležitosti veřejného projednání, ale rekapituluje i diskusi 
účastníků. Pro přehlednost zde neuvádím komentář k jednotlivým bodům tak, jak zazněly v diskusi, ale 
jednotlivé body komentuji v souhrnu. Předmětem diskuse byla tato témata: 

• čerpání vody z vrtů, zásobování záměru vodou: na záležitost reagoval zejména RNDr. Koroš, který je 
odborně způsobilou osobou v hydrogeologii, a je autorem jedné z částí přílohy č. 4 Dokumentace EIA. 
Z dostupných průzkumů vyplývá, že podzemní vody bude pro zásobování záměru dostatek, a to i při 
maximálním denním výkonu, který je uveden jako jeden z parametrů návrhu Stanoviska EIA. Veškeré 
modelace jsou zpracovány na základě stavu (a odběrů) v době zpracování. Závěry nelze v žádném 
případě zpochybňovat s odkazem na možné (resp. plánované, ale dosud vodoprávním úřadem 
neschválené) odběry podzemních vod jinými subjekty. 

• hluk v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 298: problematika byla na veřejném projednání 
vysvětlena, a je řešena podmínkou č. 19 návrhu Stanoviska níže 

• velikost míchacího jádra, maximální (numericky spočtená) kapacita zařízení vs. hodnoty udávané 
oznamovatelem a posouzené v rámci procesu EIA: zpracovatel Posudku souhlasí se sdělením, že 
technologie je u parametru velikosti míchacího jádra naddimenzovaná, a že deklarovanou roční 
produkci betonové směsi (20 000 m3) by bylo možné dosáhnout i použitím mísícího jádra o menším 

objemu. Jako závěr procesu EIA nelze (na základě odborných elaborátů) říci, že betonárna 
s jádrem o objemu 2,25m3 má vliv jiný než betonárna s jádrem 1m3, při dodržení hodinové, 
denní i roční maximální kapacity (a při identické dopravní obslužnosti), protože veškeré studie 
(zejména rozptylová) nejsou vázány na velikost míchacího jádra, ale na produkční jednotku 
(tedy na objem vyrobené betonové směsi). V návrhu Stanoviska jsou uvedeny poměrně 
striktní a jasně kontrolovatelné podmínky č. 16 – 18.  

• expediční trasy a jejich dodržování: v návrhu Stanoviska je uvedena podmínka č. 20, která 
v kombinaci s podmínkami 16 – 18 zajistí možnost kontroly nad způsobem expedice, 
a případné adresné sjednání nápravy. Zde je ale potřeba znovu zdůraznit, že stávající nastavení 
procesu EIA počítá s tím, že se stanovené podmínky plní, a nelze oznamovatele podezírat 
á priori z jejich neplnění 

• štítkový výkon zařízení, udávaný hodinový výkon zařízení: problematika byla na veřejném 
projednání poměrně jasně vysvětlena. Problematika výkonů je v návrhu Stanoviska řešena jak 
v části technického popisu (parametry), tak v podmínkách č. 16 a 17 
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VI.  Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Posuzovaný záměr „Betonárna Berger Beton spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ je 
výrobním záměrem navrhovaným do průmyslové zóny Balonka v Příbrami. Záměr jako takový byl 
v rámci procesu EIA posouzen (s kódem STC 1423ú již dříve (pro kapacitu 30 000 m3/rok), přičemž 
pro něj bylo vydáno negativní Stanovisko EIA. Současně posuzovaný záměr na původní řešení 
technicky navazuje. Procesně (dle legislativy) ale oba záměry propojeny nejsou. 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zejména důkladné 
vyhodnocení hydrogeologických poměrů, a to hlavně ve vztahu k možnosti zásobování záměru vodou, 
resp. s ohledem na známou přítomnost kontaminačního mraku (stará ekologická zátěž). Opakovanými 
průzkumy a modelací bylo prokázáno, že voda pro zajištění potřeb záměru je v podzemí 
v dostatečném množství, a že její čerpání s vysokou pravděpodobností nezpůsobí posun 
kontaminačního mraku. Dostupnost technologické vody je obecně nejvýznamnějším omezujícím (do 
budoucna limitujícím) prvkem v průmyslové zóně. 

S ohledem na charakter záměru, na jeho technologické a stavebně-technické řešení, a na 
podrobnost a kvalitu použitých vstupů do posouzení i výstupu z něj lze konstatovat, že potenciální 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví byly v předložené Dokumentaci dostatečně odborně a věcně 
správně popsány. 

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

Provozování záměru nijak neovlivní ekosystémy, resp. přírodu a krajinu. Zábor ploch 
chráněných v ZPF nebo ploch určených k plnění funkcí lesa nenastane. Uvažované vlivy na imisní 
situaci byly diskutovány i v dokumentu Hodnocení zdravotních rizik, ze kterého vyplynulo vyloučení 
zaznamenatelných vlivů na veřejné zdraví. Záměr v žádném případě neovlivní kulturní památky, a lze 
důvodně očekávat, že bude mít mírně pozitivní vliv na sociálně-demografické ukazatele.. 

Provoz záměru včetně navrhovaných opatření vyplývajících z posuzování vlivů dle zákona 
č. 100/2001 Sb., vylučuje závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 

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

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

Po zvážení všech výše uvedených skutečností konstatuji, že záměr „Betonárna Berger Beton 
spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ je možné provozovat, za dodržení všech opatření 
uvedených v návrhu stanoviska. 
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VII.  Návrh Stanoviska 

Praha: Datum 
Číslo jednací:  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Ing. Veronika Bukáčková 
Značka:  
 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává 

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 

k posouzení vlivů provedení záměru 

Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Příbram – snížení kapacity 

na životní prostředí 

S následujícími podmínkami: 

pro projektovou přípravu záměru 
1) Projektová dokumentace záměru bude upravena tak, aby plochy zeleně zabíraly minimálně 

35 % výměry 
2) Podrobněji zpracovat, a odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram ke schválení 

předložit podrobný návrh vegetačních úprav (textová a výkresová část) s popisem a bližší 
specifikací navrhovaných druhů dřevin a křovin;  

3) projekt záměru dále koncipovat s ohledem na: 
• odprášení cementových sil přes vysoce účinný látkový filtr (maximální výstupní koncentrace 

TZL do 10 mg.Nm-3) 

• uzavřené dopravníkové cesty, 

• skrápění zpevněných ploch, 

• skrápění skládek kameniva, 

• skrápění vozů s kamenivem na příjezdu. 

pro fázi výstavby záměru 
4) Před zahájením stavebních prací bude provedeno vzorkování zemin, a geochemický rozbor pro 

zjištění koncentrací vyhláškou stanovených polutantů. Na základě výsledků bude rozhodnuto 
o dalším postupu (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění). 

5) Před zahájením výstavby bude odborně způsobilou osobou (dle zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění) proveden biologický průzkum zájmové lokality; v případě nálezů ZCHD bude 
postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

6) Staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou 
likvidaci úniků ropných látek 

7) Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení, a zabezpečil 
dopravní obslužnost území 

8) instalovat zařízení pro mechanickou očistu kol vozidel opouštějících stavbu 
9) 1x týdně, a v letních měsících dle potřeby denně provádět mechanickou očistu příjezdové 

komunikace ke staveništi; o provedených úkonech (rozsah, způsob, četnost) vést evidenci 
ve stavebním deníku 
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10) Minimalizovat množství sypkých stavebních hmot deponovaných na staveništi; v letních 
měsících provádět kropení pro zamezení prašnosti 

pro fázi provozu záměru 
11) Nebude překročen maximální odběr 1200 m3 za měsíc a roční průměrný denní odběr 17,28 m3 
12) Před zahájení odběru bude provedeno zaměření hladiny podzemní vody v dostupných 

hydrogeologických objektech v oblasti Příbram - Sever. Dále budou provedeny odběry vzorků 
podzemní vody z vrtů B-1, B-2, B-3, HV-1 a ze studny PB-tisk.  

13) Zahájení odběru bude provedeno jako poloprovozní hydrodynamická zkouška v délce 90 dnů 
(s variabilním čerpaným množstvím, dle provozních potřeb). Během poloprovozní zkoušky 
bude sledován čerpaný objekt (hladina a vydatnost). Ostatní dostupné objekty do vzdálenosti 
300 m, včetně studny PB-tisk, budou využity jako pozorovací objekty. Hydrodynamická 
zkouška bude vyhodnocena oprávněnou osobou, a to i s ohledem na přítomnost okrajových 
podmínek v čerpaném hydrogeologickém systému. Výsledky měření budou využity pro validaci 
numerického modelu proudění podzemní vody.  

14) Během hydrodynamické zkoušky budou odebírány v intervalu maximálně 30 dní z čerpaného 
vrtu a pozorovacích objektů vzorky podzemní vody pro stanovení obsahu těkavých alifatických 
uhlovodíků. Následně, po dobu 2 let po ukončení hydrodynamické zkoušky, budou vzorky 
a analýzy podzemní vody z čerpaného objektu, ze studny PB-tisk a dostupných pozorovacích 
objektů do vzdálenosti 300 m od čerpaného objektu prováděny v tříměsíčním intervalu.  

15) Práce budou pravidelně vyhodnocovány oprávněnou a odborně způsobilou osobou. Při 
zjištěném překročení koncentrace 10 μg.l-1 PCE, TCE nebo DCE v kterémkoliv z čerpaných 
objektů, bude odběr zastaven až do zjištění příčiny a posouzení dalšího vývoje znečištění 

16) Maximální hodinový objem výroby bude 50 m3 betonové směsi 
17) Maximální denní objem výroby bude maximálně čtyřnásobek průměrné denní produkce 
18) Bude vedena podrobná denní provozní evidence, ze které bude zřejmé: počet vozidel 

naložených v dané hodině, SPZ těchto vozů. Denní evidence bude obsahovat údaj o množství 
betonu již vyrobeného v daném kalendářním roce (před začátkem daného dne), a množství po 
započtení produkce daného dne. Denní evidence bude vždy na konci pracovního dne podepsána 
odpovědnou osobou provozovatele, a bude uchována v provozovně po dobu daného 
kalendářního roku a bude k dispozici pro případ namátkové kontroly; na vyžádání dozorových 
orgánů státní správy bude zpřístupněna. Po konci kalendářního roku budou záznamy uloženy 
v archivu provozovatele po dobu min. 3 let, a přístupné dozorovým orgánům (na vyžádání) 

19) V rámci zkušebního provozu záměru bude měřením ověřena akustická situace; měření bude 
provedeno jak v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 298, tak na dvou dalších místech 
v chráněném venkovním prostoru staveb (u pozemních komunikací) dle dohody s Krajskou 
hygienickou stanicí Středočeského kraje. 

20) Do provozní dokumentace vhodným způsobem zapracovat způsob informování řidičů 
o expedičních trasách a způsob ověřování, vhodným způsobem (např. pomocí instalovaných 
GPS zařízení ve vozidlech) kontrolovat plnění těchto požadavků 

21) Vysazená zeleň (stromy, keře) bude udržována v dobrém zdravotním stavu; v době letního 
přísušku bude zajištěna zálivka; uschlé kusy budou nahrazovány bez zbytečného odkladu, a to 
po dobu minimálně 7 let od ukončení zkušebního provozu záměru. 

 

Odůvodnění 

Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění uvedených podmínek: 
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Příslušný úřad dospěl na základě Dokumentace, Posudku a vyjádření, která k nim byla zaslána 
dotčenými orgány státní správy, územními samosprávnými celky a veřejností k závěru, že k záměru 
lze vydat souhlasné závazné stanovisko. 

Na základě obdržených vyjádření veřejnosti, a na podkladu veřejného projednání navrhl 
zpracovatel Posudku dále zpřísnit popis technických parametrů zařízení, které povedou jak k menšímu 
ovlivňování jednotlivých složek životního prostředí, tak zajistí možnost účinnější kontroly provozu, 
a v neposlední řadě přispějí k rozložení oznamovatelem stanovené maximální kapacity výroby 
(20 000 m3) do delšího časového období, což povede k minimalizaci počtu dnů s vysokým výkonem 
posuzovaného záměru. K tomuto byly ve Stanovisku uvedeny podmínky č. 11, 15, 16, 17 a 18. 

Podmínky č. 1-3 obecně přispějí k minimalizaci sekundární prašnosti, a vycházejí z požadavků 
orgánů státní správy, i z údajů použitých v rozptylové studii. 

Podmínka č. 4 je stanovena s ohledem na ověření vhodnosti dalšího nakládání se svrchní 
vrstvou půdy, která se nachází na předmětné parcele.  

Podmínka č. 5 vychází z vyjádření veřejnosti, a je stanovena s ohledem na princip předběžné 
opatrnosti, kdy nelze (např. v návaznosti na sukcesní procesy na lokalitě) vyloučit přítomnost 
chráněných druhů fauny a flóry, byť jejich přítomnost důvodně očekávat nelze. 

Podmínky č. 6 – 10 jsou stanoveny pro minimalizaci negativních vlivů záměru během 
výstavby, a budou do projektové dokumentace zapracovány v navazujících stupních projektové 
přípravy. Podmínky č. 8 - 10 jsou zaměřeny na omezení sekundární prašnosti v době výstavby. 

Podmínky č. 11-15 jsou do Stanoviska vloženy jako reakce na požadavek obsažený 
ve vyjádření ČIŽP k Dokumentaci, vycházejí ze závěrů provedených průzkumů. Podmínky budou 
součástí rozhodnutí (např. dle zákona č. 254/2001 Sb.,v platném znění). 

Podmínky č. 16 – 18 a 20 vycházejí z diskuse na veřejném projednání, i z vyjádření veřejnosti 
k Dokumentaci. Jedná se o poměrně jednoduchý systém, který zajistí dodržení parametrů uvedených 
jako základní, nosné. 

Podmínka č. 19 je navržena zejména pro validaci výsledků hlukové studie, a také vychází 
z požadavku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, obsaženého ve vyjádření k Dokumentaci 
EIA. 

Podmínku č. 21 navrhl zpracovatel pro zajištění dobrého stavu izolační zeleně, aby mohla 
v maximální míře plnit predikovanou funkci. 

 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 
z hlediska jejich velikosti a významnosti:  

Z hlediska velikosti, rozsahu a významnosti vlivů vyplynulo z procesu posuzování vlivů, že 
veškeré vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřekračující legislativou stanovené 
hodnoty. Jako podklad pro Dokumentaci EIA byly zpracovány odborné průzkumy a studie (hluková a 
rozptylová studie, Posouzení zdravotních rizik, hydrogeologické modely a posudek). V těchto 
průzkumech bylo vyhodnoceno, že vlivy na kvalitu ovzduší jsou přijatelné, vlivy na akustickou situaci 
jsou akceptovatelné (byť již nyní dosahují limitních hodnot), a zdravotní rizika spojená s realizací 
záměru jsou taktéž akceptovatelná. Značný důraz byl kladen na vyhodnocení hydrogeologických 
poměrů, a na zajištění ochrany podzemních vod před kontaminací ze staré ekologické zátěže. 

Jako hodnotitelné pro provoz záměru byly určeny vlivy: 
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• na kvalitu ovzduší: v rámci rozptylové studie byl ve výpočtovém roce 2021 zjištěn nárůst 
koncentrací sledovaných polutantů v řádech tisícin až setin % imisního limitu, maximální nárůst 
u částic PM10 byl v obytné zástavbě predikován ve výši do 0,2 % stanoveného imisního limitu; 
pro minimalizaci sekundární prašnosti byly stanoveny podmínky č. 1-3 Stanoviska 

• na hlukovou situaci: zejména pro variantu maximální denní produkce bylo modelem stanoveno 
navýšení hlukové zátěže u silnic I. a II. třídy; toto navýšení ale nedosahuje hodnotitelné výše 
(v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění) 

• na vydatnost a kvalitu podzemních vod: byly provedeny jak modelace, tak čerpací zkoušky in-
situ, jejich výsledky byly přehledně formulovány a komentovány v sekci příloh č. 4 
Dokumentace EIA. Pro fázi projektové přípravy i provozu jsou ve  Stanovisku uvedena opatření 
(podmínky č. 12-15, v souladu s požadavkem ČIŽP), která v dlouhodobém měřítku ověří 
modelem stanovené hodnoty, a také zajistí nezhoršení situace ve vztahu ke staré ekologické 
zátěži 

 

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

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci 
EIA dostačujícím způsobem popsáno. V rámci posuzovaného záměru není navrhována převratně nová 
technologie, ale pouze instalace v České republice i ve Středočeském kraji běžně používaného 
technologického celku, do lokality v průmyslové zóně Balonka v Příbrami. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci 
EIA dostačujícím způsobem popsáno. Přesnost údajů a popis jednotlivých částí stavby odpovídá 
aktuálnímu projekčnímu zpracování záměru, a také délce projektové přípravy (investor záměr 
s kapacitní změnou připravuje již d roku 2011). Proces EIA proběhl na podkladu projekčně dostatečně 
zpracovaného záměru s využitím znalostí z jiných záměrů investora provozovaných v rámci České 
republiky i evropské unie, což lze považovat za přínosné. Pro vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé 
složky životního prostředí a na veřejné zdraví je stávající podrobnost dostatečná. 

Impakty obdobných záměrů jsou všeobecně známé, protože se jedná o běžně používané a hojně 
instalované technologie. Stejně tak je pak možné s výhodou využít znalostí a zkušeností s jejich 
minimalizací, resp. odstraněním. Na základě uvedeného lze konstatovat, že záměr představuje 
dostatečný stupeň technického podrobnosti zpracování, a z hlediska znečišťování (ovlivňování) 
životního prostředí dosahuje přijatelných hodnot. 

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

Záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě. Záměr je dlouhodobě připravován (od roku 
2011) a v procesu EIA byl dříve posouzen s roční kapacitou 30 000 m3 betonové směsi (vydáno 
negativní Stanovisko, STC 1423). V rámci stávajícího posouzení byly vyhodnoceny vlivy průměrné 
denní výroby, a maximální denní produkce. Variantnost řešení byla investorem předložena, nyní 
předkládaná varianta (roční kapacita 20 000 m3 betonové směsi) je přijatelná. 
 

Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí: 

Proces posuzování vlivů předloženého záměru na životní prostředí proběhl po formální i věcné 
stránce v souladu se zákonem a byly dodrženy všechny zákonem předepsané lhůty. Požadavky zákona 
při projednávání záměru byly splněny jak ve vztahu k dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům, tak i k veřejnosti a dotčené veřejnosti.  

Vyjádření veřejnosti byla v maximální míře komentována a věcně vypořádána. 
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:  

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, č.j. ČIŽP/41/2018/438 ze dne 
29.3.2018 

• Občanské sdružení „Karlínsko-Libeňské kaskády“ ze dne 12.4.2018 

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram 
č.j. KHSSC 12686/17 ze dne 6.4.2018 

• Advokátní kancelář LEVORA zn. 15-0011 ze dne 6.4.2018 

• Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, č.j. MeUPB 27055/2018/OZP/Kor ze dne 
29.3.2018 

• Město Přibram, č.j. MeUPB 22711/2018/OIRM/OddRM/Há ze dne 12.4.2018 

• Středočeský kraj (prostřednictvím Rady Středočeského kraje) č. 011-12/2018/RK ze dne 
6.4.2018 

• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
č.j. 049595/2018/KUSK ze dne 12.4.2018 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci: (s důrazem na srozumitelné, odůvodněné a přezkoumatelné 
vypořádání) 

Vypořádání připomínek vzešlých z vyjádření obdržených k Dokumentaci je uvedeno v části V.1 
Posudku. 

 

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.  

 

Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost 
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona. 

 

 
        „ otisk úředního razítka“ 

     jméno odpovědného pracovníka 
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Datum zpracování posudku:  červen 2018 

 

Posudek zpracoval:   Ing. Aleš Hanslík, Ph.D. 

Vladislava Vančury 424/44 

748 01 Hlučín 

tel: 739 064 455 

 

 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

     ……………………..………………………………. 

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D. 

 

Autorizace ke zpracování posudku: Rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování 
Dokumentace a Posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění č.j. 58626/ENV/12 ze dne 11.7.2012, 
prodlouženo Rozhodnutím 90575/ENV/16  ze dne 26.1.2017, 
které nabylo právní moci dne 6.2.2017 
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Použité zdroje 

• Dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
zpracovaná Mgr. Jiřím Bělohlávkem a kol. v září 2017 

• Doplnění Dokumentace zpracované Mgr. Jiřím Bělohlávkem a kol. v únoru 2018 
• údaje poskytnuté oznamovatelem na základě výzvy zpracovatele Posudku (zdůvodnění 

navrhované technologie, vyjádření k použití betonárny s objemem mísícího jádra 2,25 a 
k možnosti použití jádra o menším objemu) 

• vlastní průzkum in-situ (listopad 2017, duben 2018) 

Elektronické informa ční zdroje 

• www.mapy.cz 
• www.mzp.cz 
• www.cuzk.cz 
• www.voda.gov.cz 
• www.geoportal.gov.cz 
• http://drusop.nature.cz/portal/ 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Fotokopie vyjádření zaslaných k Dokumentaci: 

1.1: Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha č.j. 
ČIŽP/41/2018/438 ze dne 29.3.2018 

1.2: Vyjádření občanského sdružení „Karlínsko-Libeňské kaskády“ ze dne 12.4.2018 

1.3: Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram 
č.j. KHSSC 12686/17 ze dne 6.4.2018 

1.4: Vyjádření advokátní kanceláře LEVORA zn. 15-0011 ze dne 6.4.2018 

1.5: Vyjádření městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, 
č.j. MeUPB 27055/2018/OZP/Kor ze dne 29.3.2018 

1.6: Vyjádření města Přibrami č.j. MeUPB 22711/2018/OIRM/OddRM/Há ze dne 12.4.2018 

1.7: Usnesení Rady Středočeského kraje (vyjádření Středočeského kraje) č. 011-12/2018/RK ze dne 
6.4.2018 

1.8: Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
č.j. 049595/2018/KUSK ze dne 12.4.2018 

 

 

 



  Betonárna BERGER BETON spol. s r.o.-  
Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  závod Příbram – snížení kapacity 

57 

Příloha č. 1 Fotokopie vyjádření zaslaných k Dokumentaci 

1.1: Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha č.j. 
ČIŽP/41/2018/438 ze dne 29.3.2018 
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1.2: Vyjádření občanského sdružení „Karlínsko-Libeňské kaskády“ ze dne 12.4.2018 
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1.3: Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště 
Příbram č.j. KHSSC 12686/17 ze dne 6.4.2018 
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1.4: Vyjádření advokátní kanceláře LEVORA zn. 15-0011 ze dne 6.4.2018 
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1.5: Vyjádření městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, 
č.j. MeUPB 27055/2018/OZP/Kor ze dne 29.3.2018 
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1.6: Vyjádření města Přibrami č.j. MeUPB 22711/2018/OIRM/OddRM/Há ze dne 
12.4.2018 
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1.7: Usnesení Rady Středočeského kraje (vyjádření Středočeského kraje) č. 011-
12/2018/RK ze dne 6.4.2018 
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1.8: Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství č.j. 049595/2018/KUSK ze dne 12.4.2018 
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