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Uvod

Předkládaný posudek hodnotí Dokumentaci o hodnocení vlivů zźtměru,, LogisticĘ
paľk Úžice, halový objekt č.4 včetně technĺcké a dopľavní ĺnfľastľuktury" (dáte

,rzámér'o), která byla zpracována v listopadu 2008 v rozsahu přílohy č,.4 zák. č.100/2001 Sb.
(dále ,,dokumentace"). Dokumentaci zptacovala Ing. Jaľmila Pacĺoľková, jakožto drŽitel
osvědčení odborné způsobilosti resp. autorízace ke zpracovĺíní dokumentace ve smyslu
citovaného zźl<ona (dále,,zpt acovatel dokumentac e").

Záněr byl podroben zjišťovacímu Íizení. Oznźlmení v rozsahu přílohy č,3 zák.
č.100/2001 Sb. bylo předloženo vlistopadu 2008 a dne 1I.12.2008bylo zahĄeno zjišťovací
Íízení (čj.182315/2008/KÚSK). Zjišťovacítízení ve smyslu $7 zékonabylo zahájeno dne
11.12.2008 a ukončeno dne 15.1 .2009 s tím, že zźtmér bude dále posuzovĺín podle zźkona ě.

10012001 Sb. Závěr zjišťovacíhotízenibyl vydĺĺn 15.I.2009 pod čj.179884/2008/KÚSK.

Zptacovatel posudku RNDr. Stanislav Fojtík byl pověřen jeho zpracovźním dne
3.6.2009 Posudek je zpracovĺín podle $9 zákona č.100/2001 Sb. vrozsahu a členění dle
přílohy 6 zźkona.

Posudek jsem zpracoval jakožto dtžitel osvědčení odborné způsobilosti
č,j.17 145l4673loEPl92 ze ďne 9.2.1993, které vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR
v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle $6 odst.3 a $9 odst. 2 zźkona ČNn o.złł 11992
Sb. o posuzovźni vlivů na žívotní prostředí. Ve smyslu ustanovení $24 odst.1 zek.č:.100l2001
Sb. je citované osvědčení ztnoveň' osvědčením o autorizaci podle $19 zĺĺk.č.100/2001 Sb.
Autorizace byla prodlovženarozhodnutímĺnŽp čj. 39100/ENV/06 ze ďne 5.6.2006.

Ąracovatel posudku ani spolupracýíci osoby se nepodíle|i na zpracovźní oznźlmení a
dokumentace k posuzovanému záněru.
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l. Základní údaje

I.1. Název záméru
Logistický parkĺJzíce. halový objekt č.4 včetně technické a dopravní infľastruktury

I.2. Rozsah (kapacita) záměru
Posuzovaným zźlměrem je výstavba halového objektu č. 4, včetně související

ĺnfľastľuktury. Posuzovaný zźlmł navazuje na již realizovanou část Logistického paľku
lJžice, který je umístěn západně od dálnice D8, a kteĘŕ byl samostatně posuzovĺĺn v rámci
zźkona č. 100/2001 Sb. v platném znění. V aľeálu logistického paľku je v provozu hala č. 1
(I.faze výstavby) ahala č,.3 (Il.fáze výstavby) ahala č,.2 (3.fáze výstavby) je připravena

krcalizaci v roce 2009.
Posuzovaná hala č:. 4 je uľčena ke skladovaní prumyslového zboží a výrobků a pro

umístění provozů nerušící ýroby montážního či kompletačního chaľakteru. CeIý areáI

logistického centra včetně haly č. 4 je dopravně napojen prostřednictvím příjezdové
komunikace na okĺužní kiižovatku na komunikaci 111608 a jejím prostřednictvím na

mimoúrovňovékšížení s dálnici D8.

Zéměr bude realizovĺĺn na pozemcích v katastrálním űzemíŰzice u Kĺalup o ýměře
1 1 0 854 ,ł , , ěehož 40690 ,r? j" zastavěná plocha haly ě.4, komunikac e a zpevněné plochy
zaujímají 29 335 m2 736,7oÁ využité plochy) a plochy zeleně 40 320 m2 736,4 

oÁ v1užité
plochy). Hala bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastruktuľu, vybudovanou
v rĺímci předchozích etap (tj. I. a lI.faze) výstavby Logistického paľku uzice. Areál
logistického parku sousedí s zemědělsky vyuŽívanými pozemky, na ýchodě je vymezen
tělesem dálnice I/8-D8, zaníž se dále na východ nachź,rzí zástavba obce ÚŽice. Posuzovaná
hala č,.4 je navržena v jihozápadním sektoru areálu západně od stávajíci haly č.1. Dopravní
napojení je pÍíjezdovou komunikací z jihozápadu s návaznostína okužní křiŽovatku se silnici
111608, kteráumožňuje napojení na regionální infrastruktuľu i dálnici D8.

Záměr je v souladu se schválenýműzemním plĺĺnem obce ÚŽice z roku 2004, kteý do

zájmového űzemí předpokládá umístění nerušící ýroby a skladů. Stavba je v souladu s touto

územně plánovací dokumentací, cožje doloŽeno lryjádřením místně příslušného stavebního

uřadu Kĺalupy nad Vltavou čj. MUKV 38062|2008VYST z26.11.2008, které je doloŽeno

v části H dokumentace.

Součástí ztnněruje kĺomě vlastního objektu haly i technická infrastruktura (přípojky

na inženýrské sítě _ vodovod, kanalizace splašková a dešťová, elektropřípojky silno- a

slaboproud, odlučovač lehkých kapalin, úprava stávající retenční nádľže) anezbyná dopravní
infrastruktura _ obsluŽné komunikace, paľkoviště a manipulační plochy napojené na stávající
účelovou komunikaci v logistickém parku.

V širším zájmovém uzemí jsou realizovány či připravovány stavby obdobného (tj.

skladově-distribučního) chaľakteru _ Distribuční centrum TESCO, Dopravní a servisní
centrum Kozomín, Industrial park lJzice-Sever. Kumulace účinků vlivů je tedy moŽno

předpokládatzejména se stávajícím provozem v areálu (resp. v rozsahu jiŽ schválených 3 hal).

Vzhledem k chaľakteru ýstavby i provozu je nutno za priońtní považovat vlivy spojené
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s dopravní obslužností areźlu (vyvolaná doprava a její projevy na stávající komunikační síti a
rmitroareálová doprava), zĄména v oblasti vlivů na imisní a akustickou sílľ.ncí.Za významnou
Izepovažovat kumulaci vlivů s provozem nabIízké dálnici D8.

Posuzovaný zźtměr teďy navazuje na jíž realízované, resp. připľavované faze výstavby
Logistického paľku ĺJžíce, se kterými bude tvořit jeden aľeál se společným systémem

dopravní obsluhy a s napojením na společnou technickou infľastrukturu, z většiny
vybudovanou v ľĺímci předchozíchfďzí výstavby. Areál se nacházív zőně, určené pro aktivity
tohoto typu schváleným uzemnímplĺínem (Úľry obce ÚŽice.

Posuzovaný zźtměr není variantně řešen a vzhledem k přímé technologické
návaznosti na technickou a dopľavní infrastrukturu předchozich etap výstavby Logistického
paľku i logistické návaznosti na jíž vybudovanou část aľeálu není posuzovźnijiných variant
umístění účelné. Jako referenční variantu |ze tedy posuzovat pouze vaľiantu nulovou , tj.
nerea|izací 4 fáze výstavby představované halou č.4 a pľovozovźní Logistického paľku pouze

v již schváleném rozsahu 3. hal.

Z hlediska stavebně technického sejedná o halu obdélníkového půdorysu 419x100(89)

m a světlé výšce 10 m. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s modulem 22x1l m

s opláštěním se sendvičových PUR panelů a s šesti dvoupodlažními administratirmími a

sociálními vestavky. Uvnitř haly bude skladováno prumyslové zboži regálovými systémy

s obsluhou YZY vozíkv či jinou manipulační technikou, eventuelně budou na volné ploše

umístěny kompletační, balící čí montźžní linky. Provoz v hale se předpokládá nepřetržity

třísměnný, u.24 hodin 7 dni v týdnu. Parkovací plochy mají kapaci1ĺl 52 stání pro niíkladní

vozid|a a 1 10 stání pro osobní vozid|a.

Stavba haly 4 sívyžádá odnětí ptĺdy ze ZPF v rozsahu 11 ha, ptevźňně v III. a IV třídě

ochľany, zźlměr nekoliduje s pozemky určen;ými k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani s územími
zv|áśtě chľáněnými dle zákona č,.11411992 Sb. o ochľaně příľody a kľajiny, ani s chľĺíněným
ložiskoqým ,Územím nebo dobývacím prostorem ve smyslu horního zźkona. č.4411988 Sb.

Realizace stavby se předpok|ádáv roce 2010.

I.3. Umístění záměľu
Kľaj: Středočeský
okĺes: Mělník
obec: ĺJzíce

Záměr (posuzovaná ha|a č:.4 jakožto součást Logistického paľku) je umístěn
v katastrálnímiľrcmíŰźice u Kľalup nad Vltavou (775586) zhruba3OO m ztryadně od kĺaje
zástavby obce, od níž ji odděluje těleso dálnice D8.

Situaci zźtměru ilustĄí následující obrźzky:

@ RNDľ. Stanislav Fojtík
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obľázek 1: Situace záméľuv katastľálním území

Vysvět|ivky: čeľveně je vyznačeno zájmové űzemí, fialově hľanice k.ú.

Obrázek 2a.b: Situace záměru v území - širší vztahv a ortofoto
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I.4. Identĺfikace oznamovatele
NiŁev (obchodní firma): CONSTRUo spol. s ľ.o.

oprávněný zástupce oznamovatele Ing.
Dr.Zikmunda Wintra 13, Praha 6,tel.,tel:233
111

I.5. Ič oznamovatele: 27240398

I.6. Sídlo oznamovatele: Dr.Zikmunda Wintra 13, Praha 6

David Kovář,
373 126,775 558
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I I. Poso uzeni dokumentace

tL1' Úplnost dokumentace
Dokumentace je členěna v souladu s požadavky přílohy 4. zák.č,.100l2001Sb. na části:

A. Úoaje o oznamovateli _ charakterizuje oznamovatele zźlměru

n. Údaje o záměru - charakterízýe posuzovaný zźtměr včetně poŽadovaných vstupů a
předpokládaných výstupů zźlměru do prostředí

Úaaje o stavu životního prostředí v dotčeném uzemi - popisuje stávající stav
jednotliých sloŽek Životního prostředí v dosahu vlivů záměru

Komplexní chaľakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a źivotní
pľostředí _ popisuje a hodnotí předpokládané vlilry záněru

E. Porovnání vaľiant řešení zálméru - záněr je řešen invaľiantně, poľovnávan je
navržený záněr s nulovou vaľiantou

F. Záxěr - shrnuje závěry hodnocení a doporučuj e zźlměr k rea|izací

G. Shľnutí netechnĺckého chaľakteľu - obsahuje stručný výah obsahu dokumentace

H. Přílohy - dokumentace obsahuje tzv. ,,povinné" přílohy (vyjádření o souladu
s územním plánem a stanovisko orgĺĺnu ochĺany přírody o vlilu na evropsky
ýznarnné lokality a ptačí oblasti ve smyslu $45i zĺíkona č,II4|I992 Sb.). Dále jsou
zaÍazeny graťlcké přílohy (přehledná situace 1:5000, mapa parcel, zastavovací situace
vměřítku 1:2500). Součástí dokumentace jsou dále textové přílohy - akustická a
rozptylová studie a vyhodnocení vlivů na veřejné zdtaví, zptacované příslušnými
autorizov anými o sobami.

Po dfüladném prostudování dokumentace, vyjádření dotčených orgĺĺnů, odboľných
konzultacích a konfrontaci s požaďavky zźkona 100/2001 Sb., zejm. jeho přílohy č. 4, jsem
dospěl k těmto závěrťľn:

1. dokumentace formálně splňuje požadavky citovaného zźkona a je členěna v souladu s
požadavky j eho výše citované přílohy

rozsah dokumentace je i s ohledem na rozsah a náročnost zźlměru a jeho umístění v
posuzovaném űzemí odpovídající, těŽiště dokumentace i hodnocení je v odboľných
studiích, zařazených jako přílohy, které hodnotí ne1význannější aspekty vlivu - tj.
dopravní obsluhu arcálu logistického parku a s ní spojené vlivy na akustickou a imisní
situaci v uzemí a vliv na veřejné zdravi rorměž ze1ména z pohledu akustické a imisní
situace a její ovlivnění vlivy záměru. Popis ztnněruje poměľně podrobný, zaslouŽil by si
však kvalitnější graf,rcký doprovod - zejménaze jedná o pohledové studie ařezy, ilustĄící
umístění zźlměru v kľajině a dimenze ztnněru. Popis ovlivněného prostředí je rovněž
poměrně rozsźŕ:'lý a odpovídá rozsahu i předpokládanému spektru vlivů posuzovaného
záněru. Dokumentaci lze celkově oznaěit, a to i s ohledem na relativně naľočný ztnnět
v antropicky dotčeném prostředí s řadou omezýicích faktoru, za vyvźtženou a rozsahem
odpovídající naľočnosti zánéru av zásadě nejsou pominuty určující vstupní informace ani
nej důležitěj ší aspekty hodnocení.

spektľum hodnocených vlivů lze fotmźině označit jako kompletní. odborná uroveň i
metodika hodnocení je na dobré úrormi, pľo hodnocení nejvýznamnějších aspektů je

C.

D.

Ż.

J.
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vyuŽito matematického modelování pomocí komerčního Software, v některých méně
důležitých aspektech je hodnocení spíše formální. TěŽiště hodnocených vlivů bylo
s ohledem na qýsledky zjišťovacího řízeni soustředěno do odborných studií, které
podporují nźnory a závěry autorů dokumentace. Za stěŽejní lze proto považovat zptacovźní
modelového vyhodnocení znečištění ovzduší a akustické situace, které vychźzí z doprarmí
studie fiľmy Cityplan, která však není v dokumentaci zaŤazena.. Byl proveden i orientační
pruzkum flory a fauny v zźkl'adním rozsahu a posouzení vlivů na kľajinný ráz, vzh|edem
k chaľakteru stanoviště (agrocenózy) je rozsah vyhodnocení v porovnĺíní s prioritními
aspekty hodnocení znatelně stručnější, což platí i o vlivech na vodu a pidu. Lze
konstatovat, Že příslušné části dokumentace i přiloŽené studie byly zptacovány odboľně
způsobil;ými osobami a mĄí patřičnou vypovídací schopnost. obsahově je dokumentace
celkově s ohledem na sloŽitost hodnocení záněru akceptovatelná, ovšem u některých
kategorií vlivů vyžaduje upřesnění a doplnění v rámci dalších stupňů projektové přípravy
stavby. Po doplnění se lze i přes některé dílčí nedostatĘ s celkoým hodnocením
ztotožnit. Takové nedostatĘ dokumentace jsou komentovány v následujících kapitolách
posudku.

4. v dokumentaci se vyskyují formální i věcné nedostatĘ a opomenutí,bez zásadního vlivu
na celkové hodnocení. Grafická úprava a přehlednost textuje na dobré úľovni, i kdyŽ se v
textu objevuje řada nevysvětlených zkatek, které jsou nezasvěcenému čtenĺíři např. zřaď
veřejnosti nesrozumitelné. Poloha i rozsah zźlměru je poměľně instruktivně graficky
znź"zorĺěn v mapoqých přílohách. V graf,rckém znź"zorlění postrádám nejvíce pohledovou
studii ěiŤezy, které by ilustrovaly dimenze záněru ajeho umístění v zájmovémuzemi.

5. použitá metodika vyhodnocení vlivů většinově odpovídá rozsahu a nĺíľočnosti zĺíměru i
kvalitě a rozsahu vstupních infoľmací

Dokumentaci zpracovala Ing. Jarmila Paciorková. jakožto držitel' osvědčení odborné
způsobilosti, resp. autorizace ke zpracování posudku a dokumentace ve smyslu zźl<ona č.
10012001 Sb. oposuzovánívlivůna žívotní prostředí. Dokumentacemá93 stran textua 8

příloh včetně 2 ,,povinrlých". Text dokumentace je přehledně členěn dle poŽadavků přílohy č.
4. zźkona. obsahuje úvod, zźklaďní a identifikační údaje na 8 stranách, popis zźméru včetně
vstupů a výstupů na 49 stranách, údaje o stavu Životního prostředí v daném uzemí na 13

stranách, popis a hodnocení vlivů a popis havaľijních stavů na 10 stranách, dále návrh
opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů a zbývajíci část připadá na kapitoly E až G, tj.
porovnání vaľiant, závěr a shrnutí netechnického charakteru.

Přílohová část je poměľně přehledná, a to díky tomu Že přílohy jsounáležitě oznaěeny,
a obsahují vysvětlivky či legendu a jsou odkazovźny v textu, což zvyšýe jejich vypovídací
schopnost. Zformźlního hlediska lze vytknout, že přílohy nejsou číslovány, což komplikuje
odkazy v textu, i když počet příloh je relativně malý (2 ,,povinné" přílohy, 3 grafické a 3
textové). Pozitirĺně lze hodnotit i fakt, že závéry poměrně obsáhlých studií zařazených
v přílohové části jsou stručnou a poměľně srozumitelnou foľmou prezentovány v textu, což
umožňuje orientovat se v textu i pro nezasvěceného čtenáře např. zÍad veře1nosti bez
probírĺíní se odboľným textem rozsáhlých příloh.

Na úvod dokumentace autor zařadi| vypořádĺíní připomínek resp. jednotlivých
lryjádření k oznámení, resp. stanovisko autorského kolektivu k nim. To umoŽňuje
posuzovateli dokumentace rychle se orientovat v problematice a aspektech vlivů, které jsou
pro zźlměr podstatné či které jsou kolizní. Lze konstatovat, že autoŤi vyjádření či doporučení
ze Ąišťovacího tízení při zpracovĺíní dokumentace zohlednili, í když v některých aspekÍech
poměrně zj ednodušeným způsobem.
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Přílohová část obsahuje v části 1 a 2 obě ,,povinná" vyjádření, u.vyjádření místně
příslušného stavebního uřadu (MěÚ Kĺalupy nad Vltavou) o souladu s územním plĺĺnem a
stanovisko příslušného orgĺínu ochľany přírody (odbor Żpaz KUSK ) ke vlivu na evropsky
ýznamné lokality a ptaěí oblasti. K vyjádření stavebního uřadu - MěÚ Kĺalupy - lze
konstatovat, že obsahuje jasnou deklaraci souladu s územním plĺínem stejně jako vyjádření
KUSK k lryloučení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti systému NATURA
2000.

Grafické přílohy 3 _ 5 ilustrují zán& a jeho pozici a tozsah, resp. nejdůleŽitější
aspekty pro hodnocení vlivů zźtméru. obsahují mapu širších vztahtĺ (příloha 3), vyznač,eĺí
dotčených paľcel (4), zastavovací situaci (5). Grafické přílohy mají většinově dobrou
vypovídací schopnost, za úvahu by stálo i zařazeĺí mapy s vyznačením nejbližších
chĺaněných izemi přírody a prvků ÚSBS, a dáIe grafickou přílohu dokumentující situaci
odnětí ptĺdy ZPF a situace BPEJ a tříd ochľany popisovanou v textu dokumentace.

Fotodokumentace není samostatně zaŤazena ani ve větším rozsahu ptezentována,
některé poněkud méně ilustrativní fotograf,re jsou zařazeny v textu dokumentace.
Dokumentace by si zasloužila minimálně oľtofoto zájmového uzemí či panoramatické
pohledy dokumenĘící stávĄicí stav uzemí a zejméĺa pak pozici zźlměru vůči zástavbě obce
uztce.

Dokumentace je doplněna 3 textovými přílohami, ve kteých je zařazena:

o RozptYlová studie zpracovaná TESO s.r.o. ostrava

o Akustická studie zptacovanáautorkou dokumentace zavyuŽití softwaľe HLUKPLUS
o Vyhodnocení vlivů na veřejné zdtaví zpracované autorizovanou osobou MUDr.

Bohumilem Havlem

Zmíněné 3 odborné studie jsou pro hodnocení záměru stěžejní a o jejich závěry se
hodnocení v dokumentaci opírá. Zohledňují i požadavky vzešlé ze zjišťovacího Íízení. Jejich
závěry jsou společně s hodnocenímprezentovány i v textu dokumentace.

lI' 2' Správnost udajtl uvedených v dokumentaci včetně použitých
metod hodnocení

V následujícím textu jsou stručně vyhodnoceny jednotlivé části dokumentace v členění
v souladu s poŽadavky zźkona 10012001 Sb. Uveden je stručně obsah hodnoceného textu
kapitoly či její části a tučně stanovisko posuzovatelů k němu včetně doplňujících informací a
připomínek.

Část A Údaje o oznamovateli
PoŽadované ińĄe jsou kompletní a jednoznačně specif,rkují oznamovatele, nad rĺímec

poŽadavků zźkonajsou uvedeny i identifikační údaje investora a projektanta. Za úvahu by
stálo uvést, zda oznamovatel jedná z pověření investora na zá|<|adě plné moci, i když
z kontextu tolze předpokládat.

Cást A předchź"zí na stranách 5 - 7 reakce zpracovatele dokumentace na vyjádření
obdrŽené ve zjišťovacimŤízení, kdy bylo zohledněno lyjádření KHES Stč. kĺaje, pracoviště
Mělník (problematika ochľany před hlukem), odbor životního pľostředí MěÚ Kľalupy n Vlt
(optďení k minimalizaci vlivů z hlediska vodního zékona), ČlŽp ol Praha (problematika
nakláďání s odpady), odbor životního prostředí KUSK Stč.kľaje (problematika kategorizace
stacionáľních zdrojů znečištění ovzduší). Středočeský l<raj (zábor ZPF a ovlivnění vodoteče
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Čeľnávka) a obec ĺJzíce (problematika ochľany před hlukem). Lze konstatovat, źe
zpľacovatel ľeagoval na podněty a lfiádření ze zjiśťovacího ŕlz'ení a adekvátně se jĺmi
zabýva|. Pro lepší či snadnější orientaci v problematice by bylo vhodné zařadit do
přílohové částĺ příslušná lyjádření v plném znéní, nebo alespořl závéry zjišťovacího
ŕlzení vydané kľajským úřadem. Jako prioritní aspekty vlivů je nutno povaŽovat vlivy
z dopravní obsluŽnosti (lyvolaná obsluŽná dopľava nákladními i osobními automobily) a s ní
spojených vlivů na akustickou situaci a úľoveň znečištění ovzduší - k dokumentaci je
přiložena akustická a rozptylové studie. Dopravní studie nebyla v rámci dokumentace
zpracovźtna, i kďyž v v textu je zmiňována dopravní studie fi.-y Cityplan' ze které autoři
vycházeli při stanoveni intenzit dopravní obsluŽnosti logistického parku i zemijako celku.
V této části textu je stručně komentovĺína i problematika specifikace zdrojů znečišťování
ovzduší (stacionáľní zdroje výápění) a problematika ovlivnění a ochĺany vodoteče Černávka
a problematika zźhoru ZPF .

ČástBÚdajeozáměru

V subkapitole BI. Základní údaje jsou uvedeny poměrně obsáhlou foľmou (na 14
stranách) téměř všechny podstatné údaje, charakterizující záměr. Jednoznačně je uveden
nźlzev záměľu a jeho ľozsah a zámér je vyznačen gľaficky v přílohové části v širších i
užších vztazích, ĺ když v textu odkaz na gľafickou přílohu chybí. Je pľovedeno zaŕazení
záméru do kategoľie dle zállrc- 100ĺ2001 Sb. a stručně uvedeny kapacitní údaje o
dimenzích záměľu. Zkapacitních údajů jsou uvedeny blance zastavěnosti ploch a počet
parkovacích stání. Z dtileźitéjších údajů postrádám pouze údaje o využité skladové ploše
či objemu pľostoľ pľo skladování a o přibližném ľočním obratu skladu (tonáži
přepraveného zboź)' i když v této fázi projektové přípravy by se jednalo o odborné
odhadyo pľotože způsob vyuźití skladových ploch není doposud přesně specifikován.
Rovněž dľuh skladovaného sortimentu je specifikován pouze orientačně - předpokládá
se skladování s distľibuce pľůmyslového zboźí s vyloučením nebezpečných chemicĘch
látek Předpokládaná kapacita skladovacích pľostoľ však hľaje ľoli při vyčíslení nárok
na dopľavní obslužnost.

Umístění záněru je shľnuto v seznamu' kde autoři uvádí dotčené 'Územné správní
celky ajsou uvedeny i paľcely dotčené stavbou. Pľo větší přehlednost by posloužil odkaz
na přílohy či jednoduchá svodná mapa ve vhodném měřítku s vyznačením hranic
jednotliých dotčených územně spľávních celků ve vztahu k pozici záměľu a situaci vůči
obytné zástavbé obce Úžice (viz obr. 1 a 2 posudku). Situaci záméru ilustľují i přílohy
zaŕazené v části H dokumentace i obrázek č.. 4 zaŕazený v textu, ktery je obsahově
totoźný s přílohou označenou ooSituace". Pľo větší názoľnost měla být dle mého názoru
zaŕazena příloha lépe dokumentující širší vztahy (např. v měřítku 1:10 000 či 1:25 000)
ilustľativně dokumentující pozicĺ záměľu vůči zástavbě obceo vodoteči čeľnávka či
dalším objektům, o kterych se hovoří v textu.

Možnost kumulace vlivů se stávajícími i připravovanými zźlměryje poměrně stručně
komentována, v zásaďějsou uvedeny ztnněry obdobného chaľakteru v okolí, se kterými by se
vIívy zźměru (zejména pokud se týká dopľavní obslužnosti), mohly kumulovat.. Ke kumulaci
vlivů může dojít vlivem supeľpozice s provozem na stávající dopravní síti včetně dálnice D8,
zĄména pokud se týká dopravní obslužnosti ľesp. zatíženi stávĄící dopravní sítě. V kapitole
je stručně zmiĺěĺa na i předchozi fáze výstavby. Lze konstatovat, že podstlané aspekty
kumulace vlivů dokumentace zohledňuje.
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Ve zdůvodnění potřeby zźlměruje akcentovźna ze1ména návaznost ĺa jíž vybudované
skladové kapacity Logistického parku (haly 1 a 3) a využitím dispozičních a funkčních
možností ploch v blízkosti dálnice s dobým dopravním napojením s to i s ohledem na
schválený uzemni plán, kteý předpokládádo zájmového území umístění aktivit tohoto typu.

V subkapitole jsou zmiřĺovźny i vaľianty zźlměru, či lépe řečeno jeho invariantnost se
zřetelem na zřejmou dopravní, stavební i technologickou návaznostna již vybudovanou část
Logistického parku. Jako refeľenční je proto uvažována pouze nulová varíarÍa - tj. provoz
logistického paľku Űzice v současně schváleném rozsahu tří hal, tj.beznavrhované haly č,. 4.
Lze konstatovat, že s ohledem na evidentní návaznost záměru na jlź vybudované či
schválené kapacity není posuzování např. jĺných vaľiant umístění záméra nutné anĺ
účelné a pľovedené poľovnání s ľefeľenční nulovou variantou je postačující.

V části B.6. jsou uvedeny zźkl'adní technické údaje zźlměru. Je uveden popis zźméru,
jeho členění na stavební objekty, stavebně technické a aľchitektonické řešení, a to v poměľně
podrobném rozsahu s řadou technických dat.. V popisu bych uvítal bližší popis
předpokládaného pľovozu' ĺ když je jasnéo źe ve stávající fázĺ projektové přípravy
nejsou detailně známy podľobnosti. Přesto se domnívám, źe měl být alespoň orientačně
specĺfikován způsob závoza, manĺpulace a dĺstľĺbuce zboźí a skladovaného soľtĺmentu
(logistický tok skladovaného zboź), a to zejména způsob vnitľoaeálové manipulace -
např. použĺtí ľegáloých zakladačů, vysokozdvižných vozíků čĺ jiných manĺpulačních
pľostředků. Rovněž popis stavebně technického řešení by si pľo větší názornost zasloužil
doplnĺt pohledovou studĺí čĺ řery objektem haly, kteľé by ĺlustľovaly dĺmenze areálu e
jeho začlenění do zájmového űzemí.

V části B.I.7 jsou uvedeny orientační teľmíny zahĄení a dokončení stavby, kdy se
předpokládá doba realizace záněru od III/2010 do XU20I0, tedy zhruba půlroční doba
výstavby. Upřesnění doby ľealizace ovlivňuje zejména možnost hodnocení kumulace se
stávajícímĺ či přĺpravovanýmĺ záméry v űnemí, odsunování teľmínu může mít
nepřÍzniqý vliv na aktuálnost někteľých aspektů hodnocení vlivů (např. dopľavní
ĺntenzĺty)' které mohou v čase pozbýt aktuálnostĺ a bude je nutno upřesnĺt čĺ doplnĺt
v souběhu s navazujícím řízením).

Ve qýčtu dotčených územně samospľávných celků v části B.I.8. je uveden
Středočeský kłaj, okĺes Mělník a obec uzice. Výčet dotčených územně samospľávných
celků lze i s ohledem na průběh zjišt'ovacího ŕwení povaźovat za űlpllný, přičemž funkci
okresu zde repľezentuje místně příslušný oľgán ochľany životního pľostředí MěÚ
Kľalupy nad Vltavou, ktelý se lyjadřoval k oznámení ĺ dokumentacĺ.

Čast n.I.q. obsahuje výčet návazných rozhodnutí, které bude nutno lrydat v dalším
projednání záměru v rámci ízemního resp. stavebního tízení. K obsahu této části není
přĺpomínek.
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Subkapitola BII. Údaje o vstupech zahrnýe části Půda' Voda, ostatní energetické a
srľovinové zdroje aNároky na dopravní ajinou infrastruktuľu.

V části II.1. Půda jsou speciÍikovany nároky na ztlbory zemědělské půdy i celkový
nĺíľok na zemědělský půdní fond v případě, kdy odnětí je ze zźl<ona č:. 33411992 Sb. třeba.
Přehlednou tabulkovou foľmou jsou uvedeny zźlkladní půdní charakteristiky a kódy BPEJ
společně se zařazením do tříd ochľany. Uvedeny jsou i kumulativni zźhory zemědělské půdy
pro celý logistický areźi Űžice další záměry v Íuemí. Plocha zábora pľo halu 4 je
specifikovźnav rozsahu 11 ha, což představuje celou plochu využitou pľo stavbu (včetně
ploch zeleně)o nikoliv pouze zastavěné plochy. Vynětí předmětných ploch ze
zemědělského půdního fondu předpokládá i schválený územní plán. Úĺaje o záboľech
ZPF jsou v dokumentaci náležitě specifĺkovány včetně zaŕazení dle BPEJ a tříd ochľanyo
údaje |ze označit za űplné.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou dle dokumentace dotčeny a
dokumentace se jimi proto nezabywá. Pľobtematika PUPFL není v souvislosti se záměľem
relevantní, lesní pozemky nebudou dotčeny ani přímo, ani zpľostředkovaně.

V rámci kapitoly je rovněž uveden vztah zźlméru k chľáněným územím a
ochľanným pásmům. V textu dokumentace je deklaľován pouze vztah k záměľu ke
zvláště chráněným územím ochľany přírody a k chráněným územím dle horního
zákona. Není zmíněn vztah k chľáněným územím z vodního zákona (ochľanná pásma
vodních zdľojů, CHoPAv, záp|avová űnemí) i když z dostupných podkladů v dosahu
vlivů záměľu se takové objekty nenacházejí.

ochranná pásma technické infľastľuktury (např. ochľanné pásmo dálnice D8 kteľé
bude nepochybně dotčeno)o kteľá nejsou v dokumentaci zmíněnao je nutno v ľámci
přípravy posuzované stavby a respektovat. V současném stavu znalostí není znźlma
existence podzemních sítío kteľé by bylo nutné překládat.

V části II.2. Voda jsou provedeny bilance potřeby vody v fźzi výstavby i provozu,
uvažováno je pouze zásobování z veřejného vodovodu. Uvažovtnaje pouze potřeba vody pro
pitné a sociální účely, technologická voda nebude pro areáI nárokovĺína. Kľomě vodovodu
nejsou uvažovány žádné jiné zdroje. Kbilanci potřeby vody není připomíneĘ navľžené
bilance jsou hodnoceny reálně.

Čĺst u.s. Suľovinové a eneľgetické zdľoje specifikuje poŽadavky na materiálové a
jiné nároky celkovými odhadovanými nĺáľoky na potřebu. Jedná se zejména o zajištění
příkonu elektľické energie a zemni plyn, jiná média (stlačený vzduch, technické plyny apod.).
Potřeba elektrické energie bilancována pouze hľubě oľientačně souhľnnými
instalovanými příkony zaÍlz'ení s náľoĘ na elektľĺckou eneľgiio je uveden i
předpokládaná zdroj elektľické energie resp. způsob napojení, postľádám pouze údaj o
eneľgetické náľočnosti záměľuo např. předpoklad souhľnné ľoční spotřeby elektľické
energie, tyto údaje však nemají pľo hodnocení záměru pľioľitní význam. Důležitější
(zejm. pľo stanovení emisní bilance) je specifikace potřeby zemního plynuo kteľá je
bilancována na zź'J<|adě předpokládané spotřeby stacionárních zdrojů pro vytápění
objektu (uvažovány plynové přímotopy a plynové kotle). Jsou specifikovány navľžené
instalované výkony a předpokládaná spotřeba zemního plynu, které umožňují stanovit
emisní bilanci pľo nejdůležitější škodliviny. Uváděné údaje by však měly být podpořeny
např. uvedením tepelné bilance posuzovaného objektu haly (tepelných ztrát).
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V kapitole nejsou zmíněny případné náľoky na stavební suľoviny (např. nutnost dovozu
zeminy na teľénní úpľavy)o i když z chaľakteľu teľénu a ýstavby lze předpokládat
zhruba vyľovnanou skľývkovou bilanci. Ze stavebních suľovin lze předpokládat pouze
náľoky na běžné kamenĺvo a stavební hmoty přĺ ýstavbě komunikací a zpevněných
ploch, charakter samotní výstavby objektu haly (montované konstrukce) nepředpokládá
náľoĘ na suľovĺny ve větším ľozsahu s náľoky např. na těžbu čĺ dovoz. V kapitole
postrádám ľovněž alespoň deklaľatorní vymezení nároků na potřebu pohonných hmot a
maziv, ľesp. náľoky na používání závadných látek (např. v pľovozních náplních
manipulačních zaŕlzení či YZY vozíků) i když z charakteru záměru lze předpokládat
pouze minimální náľoky bez nutnosti skladování či používání těchto látek ve větším
rozsahu.

Čast II.ł. Náľoky na dopľavní a jinou infrastruktuľu popisuje nároky na
dopravní obsluŽnost zźlměru. Jsou zde popsány stručně nároky na vnitroaľeálový ptovoz a
klidovou dopľavu a ďźle předpokládané tľasy komunikací,využívaných pľo dopravní obsluhu.
Stručně jsou uvedeny předpokládmé intenzity vyvolané dopravy _ osobní doprava 110 a
nĺíkladní 91, není zceIa zře1mé zďa se jedná o počet vozidel nebo počet pohybů a zda|i je
myšlen počet za provozní dobu, tj. 24 hodin. Intenzity dopravy na síti byly převzaty
z dopravni studie, zpracované fiľmou Cityplan v červnu 2008' není uvedeĺo, zďa by|y
přepočítany koeÍicientem pro ýpočtový rok 2010. Doprava je speciÍikována pro jednotlivé
číslované úseky, prezentované na vcelku instruktivním obľázku na str. 30, jednotlivé intenzity
dopravy jsou pak prezentovtny v tabulce č. 5. Pľoblematika dopľavní obslužnosti je pľo
hodnocení záměru stěžejní' neboť představuje vstupní paľametry pro výpočet a
hodnocení vlivů na ĺmĺsní a akustickou situaci. V této částĺ dokumentace je věnována
těmto údajům dostateční pozoľnost, uváděny jsou však méně obvyklé intenzity ve
špičkové hodiněo kteľé jsou pľezentovány jako 1/8 celodenních intenzit. Domnívám seo že
v této kapitole by měly být uvedeny intenzity dopľavy pľo noční (osm hodin) a denní
(šestnáct hodĺn) dobu. Z tabulky č.5 v dokumentaci ľovněž není zcela zŕejmé, zda se
jedná o celkové intenzity dopravy na daném úseku (tj. souhľn stávající dopľavy na síti a
vyvolané dopľavy logistického aľeálu včetně haly 4)o předpokládám, źe se jedná o
maximální intenzity, tj. souhrn veškeľé dopravy pro špičkovou hodinu. V predikci
dopľavních intenzĺt by ľovněž mělo být uvedenoo jaký podít připadá na hodnocený
Logistický areźi, resp. halu č. 4, pľotože např. v přiložené hlukové studii jsou
vyhodnocovány ľůzné modelové vaľianty dopľavní zátěže (pouze příspěvky ha|y 4,
příspěvky celého logistického aľeálu, výpočet pľo logistický aľeál včetně dopľary na
síti). V tabulce uvedené intenzity ve špičkové hodině lze hodnotit jako reálné, absence
dalšího ýše uvedeného členění intenzit dopľary poněkud ztéžuje oľientaci ve vstupních
údajích' použifých v dalších výpočtech a v hodnocení vlivů.

Na závěr části B.II je uvedeny nároky na jinou infrastrukturu resp. na přeložky a'Ęravy
stávajících inŽenýrských sítí. Zde by mělo být konkľetĺzovánoo zda si výstavba vyźádá
přeložky páteřních inženýrských sítí ve větším ľozsahu, či se jedná pouze o přípojky na
stávající sítě v ľámci jlž rea|izované části Logistického paľku lsźice.
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Subkapitola B.III. Údaje o výstupech

V části III.1. ovzduší jsou specifikovány jednotlivé zďroje znęčišťování v souvislosti
s hodnoceným ztnněrem. Podrobnosti a bilance jsou provedeny v ľozptylové studii, a jsou
rovněž uvedeny příslušné emisní faktory (tabulka č).7-9 v dokumentaci) či výchozi
předpoklady provedené emisní bilance. Uvažovźny byly emisní faktory pro rok 2010, tj.
z pohledu emisní bilance nejméně příznivé faktory, kde je uvaŽovĺíno zkvalitňovĺíní vozového
parku (uvažovánatedy emisní úroveň EURO 2 _ 30yo, EURO 3 _ 30% a EURO 4 _ 40%).
Hodnoceny jsou emise zprovozn vyvolané dopravy (tj. pojezd v aľeálu a příspěvky na
jednotlivých úsecích dopravní sítě). Emisní bilance byla provedena pomocí programu MEFA
v.02. Emisní pľodukce stacionárních zdrojů je provedena vtabulce č.10 , přičemŽ jako

ýchozíbylauvaŽována souhľnnároční spotřeba zemního plynu pro všechny spalovací zdroje
(tj. všechny uvažované kotle a přímotopy) pro jednotlivé skladové haly včetně ha|y 4. Emisní
faktory byly orientačně použity dle již neplatného natizení vlády č. 35212002 Sb.
Pľovedenou emisní bilanci lze pľo účely pľedikce vlivů na ovzduší v ľámci dokumentace
považovat za úplnou a metodicĘ spľávnou a není k ní zásadních připomínek. Je
zŕejmé, źe v dané fázi pľojektové přípľavy záméru nebyla zřejmě k dispozici podľobná
chaľakteľistĺka stacionáľních zdľojů (tj. přesný početo typy a umístění) o oľĺentační
počet a specifikace jednotlivých zdľojů je na stľaně 28 dokumentace v části náľoky na
zemní plyn. Další údaje uvedené v této subkapitole sým chaľakteľem patří do části C
(imisní charakteľistika lokality), resp. D (lypočtené imisní příspěvky). Uvedení vysledků
hodnocení v části ýstupy byly zřejmě vedeny snahou autoľky o ucelenou ĺnfoľmaci o
problematice ovzduší, v dané části dokumentace je zcela postačující pľovedená emisní
bilance pľo mobilní ĺ stacionáľní zdľoje v tabulkách č. 7_10).

V části III. 2 odpadní vod}'je provedena bilance odpadních vod pro období provozu'
v areálu bude instalována oddílná kanalízace. Splaškové vody budou gravitačně svedeny do
čeľpacé stanice a díle odváděny výlačným řadem na ČoV Űžice,přičemŽ ZprovozlLhaly 4 se
předpokládá hydraulická zátěž cca 10 ,rłlďen. Toto řešeni navazýe na již vybudované
kapacity v rámci již realizovaných fazí ýstavby Logistického paľku. Podobně dešťové vody
budou svedeny oddílnou kanalizaci ze střech a zpevněných ploch do retenčni nádrže, jejiž
kapacita bude adekvátně zvýšena o cca 810 m3 tak' aby nedošlo k navýšení hydraulické zźúěže
vodoteče Černávka. Z popisu způsobu odvedené splaškových a dešťových vod je zřejmé,
že ce|ý systém bude využívat jlž vybudované kapacity. V případě splaškových vod je
hydraulická bilance pľovedena pouze pľo halu 4 s ohledem na potřebu pitné vody
stanovenou v kapitole vstupy. Není pľovedena látková bilance pľo hlavní ukazatele
znečištění splaškoých vod (tj. pľo ukazatele BSK5' CHSK_Cľ' NLo Pcelľ ä Ncelľ)l i když
|ze předpokládat hodnoty obryklé u splaškových vod ze sociálních zaŕízení a vzhledem
k denní pľodukci nelze předpokládat lysokou látkovou zátěź čov. Vzhledem
k napojení na stávající systém splaškové kanalizace postľádám rovněž údaj' jaký podíl
na hydľau|ické zátéźĺ kanalizace a přečeľpávací stanice bude mít posuzovaná halLa 4.
Bilance dešt'ových vod je rovněž provedena pro návľhovy 15 min déšt' 164 Usĺha .
Bĺlance je pľovedena pľo halu 4o podobně jako v případě splaškových vod není uveden
podíl hodnocené haly na celkovém odtoku dešťových vod zlogistického paľku přes
ľetenční nádrž do vodoteče. Rovněž postľádám údaj o celkové kapacĺtě ľetenční nádňe
a možnostech ľegulace odtoku z ní do vodoteče Ceľnávky (uveden pouze maximální
odtok 362 Us). Předpokládá se instalace tří odlučovačů lehĘch kapalino není uveden
údaj o maximální gaľantované výstupní koncentľaci ropných látek.
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V kapitole III.3. odpady jsou obecně klasifikovĺíny druhy odpadů , je1ichž produkce
teoreticky pÍichazí v souvislosti s posuzovaným zámětem v úvahu, a to v členění na období
výstavby a na období vlastního provozu. Svýčtem a specifikací odpadů uvedených
v dokumentaci se lze ztotoźnit. V dalším je třeba upřesnit další způsob nakládání s nimio
zejména pokud se jedná o odpady s nebezpečnými vlastnostmi (např. při lyměně
pľovozních náplní stľojů)o nebo z odpady dále ryužĺtelnými. Dále je nutno specĺÍikovat
(kľomě oľnice a podoľničí, jejÍž uložení se bude řídit podmínkami rozhodnutí o vynětí
půdy ZPF) způsob nakládání ľesp. uložení či využĺtí přebytkové skľývkyo a specifikovat
její množství. v dokumentaci není předpokládané množství přebytkové skľyvky blíže
specifĺkováno. Je třeba podľobněji specifikovat pľostory pľo shľomažďování odpadůo a
dále v předstihu řešit nakládání s odpady v době výstavby.

V kapitole III.4. Hluk a vibrace a v hlukové studii v pŤíIozejsou specifikovány zdroje
hluku. Uvažovźlny jsou bodové zdroje, představované vzduchotechnickými a klimatizačními
jednotkami umístěnými převážně na střeše objektu ha|y 4 (celkem 15 zdrojů) mobilní zdroje
představované liniovou dopravou na vnitroareálových komunikacích, paľkovištích a
manipulačních plochách. Dále jsou uvedeny zdroje hluku v období výstavby. Specifikace
zdľojů dopľavních zdľojů hluku vychází z bilance dopľaly komentované ýše
V případě stacionárních zdľojů je uveden jejich počet a znázorněno jejich umístění na
střeše ha|y obrázkem na stľ. 54o ktery je však poněkud nepřehlednýo pľotože postľádá
vysvětlivky, které by ozřejmily pozici popisovaných zdľojů. U stacionárních zdľojů
ľovněž postľádám infoľmaci o jejĺch pľovozním ľežimuo zejména kteľé z nĺch budou
v pľovozu v noční době a výšku jejich umístění. Z hlukové studie předpokládám' že byl
uvažován pľovoz všech stacionáľních zdľojů v noční době vzhledem k nepřetľžitému
provozu. Podobně jako část III.1. obsahuje i část hluk a vibľace i infoľmace, kteľé mají
chaľakteľ hodnocení (zejm. přípustné limitní hodnoty a vyhodnoceni ekvivalentní
hladiny hluku v refeľenčních bodech).

Čast c obsahuje v souladu S osnovou dokumentace dle přílohy č:. 4. zák.č:.IOOl2OOI
Sb.tři subkapitoly, znichž pľvní (C.1) popisuje výčet ĺejzávažnějších environmentálních
charakteristik a druhá , chaľakteristiku současného stavu životního prostředí v hodnoceném
uzemi (C.2) atřetí celkové zhodnocení kvality Životního prostředí (C.3).

V první kapitole je akcentovtna zejména problematika zźlkladních environmentálních
charakteristik zájmového 'Űzemí a ochľany přírody, jsou zde popsány prvky územního
systému ekologické stability,význarlné kľajinné pľvky , chráněná uzemí a nejbliŽší součásti
systému NATURA 2000, přírodní parky apod. Chaľakteľistika zájmového území je
podána stľučněo ale v celku výstižně s akcentem na antľopogenní pľvky v kľajĺně
(významné liniové stavby) a převažující zemědělské využití krajiny. Jako příľodní
zdľoje jsou zmíněny půdní fond (zemědělská půda) 

^ 
vodní zdľoje (ačkoliv je

deklarováno, źe se v zájmovém území nenachází). Nejsou zmíněny nerostné suľoviny,
v oblasti jsou lyčíslené pľognőzní zásoby štěľkopísků ložiska Zlosyňo seveľně od
zájmového űzemí, do vlastního pľostoľu výstavby však nezasahují. Popis zmíněných
příľodních zdľojů by si zasloužil alespoň ľámcovou chaľakteľistĺku kvality il
pľodukčního potenciálu zemědělských půd v oblasti a podobně i potenciái űnemí
z hledĺska možnosti využívání zásob podzemních a povľchových vodo zejména v povodí
významného toku Ceľnávka, se zmínkou o nejbližším ochranném pásmu vodních zdľojů
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Postřižín (i když leží mimo dosah vlivů zźlméru). Někteľé z údajů o zemědělské půdě
jsou zmíněny v jiných částech dokumentace. Postľádám pouze alespoň stľučná popis
existence ochľanných pásem, zejména pokud se tyká zmiňovaných popis liniových
pľvků (dálnĺceo že|eznice, nadzemní vedení apod.). Popisy systému Úsns tokátní úľovně
je vcelku instruktivní a je znázornén na obráncích, popis by si zasloužil citaci autorů
konceptu Úsns (zřejmě převzato s Úľľ obce Úžice) a alespoň stľučnou chaľakteľistiku
nejbližších zmiňovaných pľvků lokálního úses - biocenteľ a biokoridorů. Pľvky Úsns
na ľegĺonátní či nadľegionální úľovni nejsou zmiňoványo vzhledem k jejich pozĺci vůči
záméru to však není nezbytné, postačující je popis lokální úrovně úses. Popis zvláště
chľáněných území příľodyo příľodních paľků a systému NATURA 2000 je vzhledem
k jejich pozici vůči záměru postačující a vzhledem kvyloučení jejich ovlivnění zálměrem
nejsou podľobnější popisy potřebnéo alespoň stľučnou chaľakteľistiku by sĺ zasloužila
nejblíže situovaná přírodní rezeraace Dřínovská stráň. V popisu významných
kľajĺnných pľvků se nelze zce|a ztotožnit se závěľečnou foľmulací , źe ýznamné
krajinné pľvky nebudou navrženou stavbou ovlivněny, nebot' se předpokládá
vypouštění deštoových vod do vodoteče čeľnávkao kteľá je významným kľajinným
pľvkem ,rze z'ákonaoo.

Popisy uzemi s historickým význarlem a uzemí hustě zalidněná jsou postačující,
postrádám pouze zmínku o možnosti či pravděpodobnosti výskytu paleontologických
(zejména kvaľtéľní fauna) čĺ aľcheologických nálezů v ľámci skľywky. Zastižení
archeologických nálezů nelze vzhledem k ľozsahu odkryvu a historickému osídlení
kľajĺny lyloučĺt. Staľé ekologické zátěže vnejbliŽším okolí nejsou zminěny, vzájmovém
űnem[ které bylo ryužíváno pľo zemědělské hospodaření je však nelze předpokládat a
nejsou zde evidovány ani v evĺdenci SEKM ve spľávě vĺżp. Y zájmovém území takLze
z vysokou pľavděpodobností vyloučit qýznamnější kontaminaci podzemních vod či
hoľninového pľostředí.

Subkapitola C.2. chaľakteristika stavu složek životního prostředí

ovzduší a klima _ jsou uváděny zźlkladni klimatické charakteristiky regionu s

uvedením nejýznarnnějších konkľétních dat (klimatícká oblast, pruměrné teploty, sráŽkové
úhľny, ztlkladni větrná ružice) charakterizující klima. Podobně jsou prezentována dostupná
data o stavu znečištění ovzduší (např. průměľné ľoční koncentrace charakteristických
škodlivin _ imisní charakteristiky a zejméĺa větľná ružice). Popis stavu Ílzemí z hlediska
ovzduší je možno označit za postačující a instľuktivní vzhledem k chaľakteľu
předpokládaných vlivů, hodnocených v dokumentaci.

Povrchové a podzemní vodv _ Jsou podány pouze zcela ztlkladní hydrologické
chaľakteristiky nejbližšího vodního toku Černávky. Vzhledem k tomu, źe č,ernávka je
ýznamným vodním tokem a slouží jako ľecipient deštooých vod z areálru Logistického
parku, postľádám v této části dokumentace podľobnější popis charakteru vodoteče,
zejména pokud se fýká pľůtoku a kvality povľchové vodyo napľoti tomu zde zaŕazený
popis opatření k ochľaně vod v době r.;ýstavby je v této části nadbytečný.

Udaje o podzemních vodách a hydľogeologické chaľakteľistiĘ űzemí nejsou
prezentovánY; z části jsou zaŕazeny v následujícím odstavci2.3.

Půda _ obsahuje společně s údaji v jiných částech dokumentace prakticky všechny
potřebné údaje charakterizující půdní pľof,rl (popis půdního typu a substrátu, jeho mocnost,
bonitaci, třídu ochĺany) chybí pouze zatÍídění z hlediska produkčního potenciálu
zemědělských půd. Z dÍileźitéjších faktoľů není zmíněna možnost ovlivnění kvality
půdního pľofilu cizoľodými látkami z aplĺkace hnojiv či přípľavků na ochľanu ľostlin
v souvislosti se zemědělským využitím)' ovlivněním kvality půdního profilu expozicí
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z dálnice D8 či rizika vodní či větrné eroze (tato pľoblematika však není v souvislosti se
záměľem podstatná).

Reliéf" horninové prostředí a přírodní zdroje - údaje o geofaktorech jsou zpracovźny
dobře, jsou uvedeny ani zźkladní geomorfologické , geologické a inŽenýrskogeologické údaje
včetně hydrogeologických charakteristik. Vzhledem k důležitosti problematiky jsou podstatné
údaje uvedeny postačujícím způsobem. Údaje o geologĺcké stavbě jsou akcentovány
zejménazinź,enýrskogeologického hlediska a byly zřejmépŕevzaĘ z citovanézáxěrečné
zprávy ĺnženýľskogeologĺckého pľůzkumu. Z hlediska vlivů záměra je důtežĺtá
zmiňovaná poměľně vysoká hladina podzemní vody až 116 m pod terénem.

Fauna a flóra - obsahuje chaľakteristiky űzemí s uvedením výsky.tu druhů fauny a
flory (dokumentovĺíny výčtem zjištěných druhů)' získartých orientačním pľůzkumem. Dtĺraz
je kladen na avifaunu a savce' pominuta byla entomofauna. Úoaje je možno pokládat
vzhledem k charakteľu űzemí (agľocenóry ovlivněné výstavbou stávající části
logĺstĺckého paľku) v zásadě za dostatečné, v űzemí nelze předpokládat výskyt unĺkátní
či neobvyklých společenstev fauny ani flóry, původní charakteľ űnemí byl již potlačen
zemědělsĘm lyužĺtím kľajĺny. Chybí zmínka o vlĺvu jlž rea|izované výstavby na
druhové spektľum ľostlinných dľuhů, zejména pokud se fýká výsadby dřevin a
ľekultĺvace a vywoje výstavbou zasaźených ploch, zejména z pohledu výsĘtu
ruderálních a euľyvalentních druhů.

Kĺajina _ v odstavci je stručný popis dotčeného űzemí s důrazem zejména na jeho
ovlirmění činností člověka (stávající výstavbou) s odkazem na tabulkové hodnocení
kľajinného ránu. Zmiřlováno je již současné ovlivnění chaľakteru kĺajinného rĺŁu výstavbou
prumyslové zőny. odstavec podává společně s zaŕazenými tabulkami základní infoľmace
o chaľakteľu kľajiny v dotčeném űlzemí 

^ 
není k němu nutno vznášet zásadní

připomínĘ. Situace by si zasloužila v přílohové části doplnit pohledovou studií či
fotodokumentací.

ob}'vatelstvo _ chaľakteristika osídlení v zájmovém uzemí není na tomto místě
dokumentace podĺína. Bližší popis (chaľakteľ zástavby, prostoľové vztahy, počet
potencĺálně ovlĺvněných obyvatet) by sĺ zasloužĺla obec nejblíže záméru, u kteľé je ĺ
předpoklad ovlivnění dopľavou (Úžice) a kde jsou ľozmístěny ľeferenční (ýpočtové
body) řešeníé v ľozptylové a hlukové studĺi.

Hmotný majetek. kultuľní a historické památkv _ obsahuje deklaľaci o absenci vlivu na týo
objekty, vzhledem k pozici zźlměru není bližší popis těchto prvků potřebný.

Subkapitola C.3. Celkové zhodnocení kvalit}' Životního prostředí

V předmětné části dokumentace je tabulkovou foľmou ptezentovány pohled autorů
dokumentace na míru významnosti ovlivnění jednotlivých složek Životního prostředí. Největší
akcent je autory kladen na problematiku vlivů na ovzduší a klima, hlukovou situaci, vlivy na
půdu a vlivy na kľajinu. Z hlediska provedeného hodnocení|ze ďo této skupiny zařaďít i vlivy
na vodu, a to s pohledu ovlivnění vodního reŽimu recipientu vodoteče, které je recipientem
dešťoqých vod. Zpohledu pruběhu posuzoviíní je nutno zdtľaznit jako nejvýznamnější
aspektu hodnocení vlivů akustickou zátěž, a to i s pohledu současné situace modelované
provozem dálnice D8. V kapitole postrádám proto zmínku o současné míře ovlivnění
akustické situace provozem dálnice, což je nepochybně nejvýznarlnější faktor ovlivňující
zĄmové uzemí.
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Hodnocení vlivů, podané v této kapitole, Se opírá o provedené odborné studie, doložené
v ptíIoze dokumentace. Jedná se zejména o týo ptáce:

. Číhala M. 2008: Rozptylová studie, Logistický park ÚŽice _ halový objekt č.4, TESO
ostrava S.r.o.' 18 stran, 7 příloh

. Paciorková J, 2008: Logistický parkIJžice halový objekt č. 4, hluková studie, EPRO
Havířov, 18 stran

o Havel B.,2OO9: Hodnocení vlivů na veřejné zdtaví - Logistický parkŰžice haloý
objekt č. 4,

V subkapitole D.I.1. je podána charakteristika možných dopadů záměru na obyvatelstvo,
resp. veřejné zdraví. Hodnocení se opírá o vyhodnocení dopadů na veřejné zdraví odborně
způsobilou osobou (MUDr. Bohumil Havel). Hodnoceny jsou především kategorie ovlivnění
hlukem a vlily ze zneěištění ovzduší. Z hlediska vlivů hluku na veřejné zdtaví studie
připouští překľačovĺíní prahových hladin hluku pro obtěžováĺi a rušivý účinek dopravního
hluku v okrajové zástavbě obce ÚŽice v denní i noční době. Podle odboľného odhadu
předpokládá rušení hlukem o 40%o obyvatel a rušení hlukem ve spĺínku u 25%o obyvatel.
Pozaďová hladina hluku pro závažnější zdravotní riziko zde s odkazem na ýsledky hlukové
studie dosažena není. Za dominantní zďroj hluku je vyhodnocena doprava na dálnici D8 a vliv
provozu záněru nebude pro hlukovou situaci podstatný. Ekvivalentní hladina akustického
tlaku La.o se podle výsledků hlukového modelu u nejbližších chľĺíněných objektů pohybuje
v denní době na urovni do 56 dB(A)' v noční době kolem 47 dB(A). Výsledky měření KHES
uďávají hodnoty 53,6 dB pro den, resp.52,9 dB pro noc.

V případě hlukové zátéže obyvatelstva lze konstatovat že jl,ž, v současné době je
v části obce Úžice přilehlé k dálnici D8 akustická situace negativně ovlivněn a, coź je
doloženo ĺ měřením pľovedeným KHES. V případě hluku je však míľa subjektĺvního
vnímání významnější než např. v případě znečištění ovzduší. V tomto případě jsou pak i
jednotlĺvé pľůjezdy zejména nákladních automobĺlů vnímány jako ľušĺvé. Hluková
zátéź, se projevuje daleko intenzivněji neź znečištění ovzduší , protoźe obytné objety
v případě obce Úžice |eźív blÍzkostĺ dálnĺce D8, jsou jejím pľovozem ovlĺvněny 

^ 
jlň

poměľně malé zvyšení hlukové zátéźe je vnímáno negativně i přesto, že obslužná
dopľava v souvĺslostĺ s hodnoceným zámérem není směrována přes komunikace v obcĺ a
pľojevuje se de fakto pouze méně qýznamně - naýšením pľovozu na stávající
komunikační síti mĺmo zastavění űzemí obce. Dopľavu na komunikacích však nelze
zcela eliminovat a |ze předpokládat narůstání dopľavních intenzit bez ohledu na
ľealizacĺ posuzovaného záměľu. V této souvĺslostĺ lze pľo ľealĺzacĺ záméru akceptovat
dopoľučení a poźadavĘ oľgánu ochrany veřejného zdraví na návľh pľotihlukových
opatření v dalších stupních pľojektové dokumentace. Dopoľučĺt lze ĺ veľĺfikacĺ údajů
získaných modelovým posouzením u nejvíce rizikových obytných objektů v aĺrici
měřením. V případě, že bude následně pľokázáno ovlivnění záméremr lze u dotčených
objektů navľhnout kromě technicĘch opatření (pľotihlukové stěny a zálbrany) i
ĺndĺvĺduální technĺcká opatření čĺ kompenzace.
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Z hlediska Znečištění ovzduší připouští studie i přes ľelativně příznivou imisní situaci
v űzemí zdtavotní riziko ve vztahu k respiračním onemocněním riziko pro citlivější skupiny
populace v případě suspendovaných částic PM16 a Noz, avšak jíž ve stávajícím stavu (oproti
teoretickému stavu zcela čistého ovzduší je zvýšeno riziko o 3-4%). To lze dát do souvislosti
s tím, že uzemní obvod stavebního uřadu Kralupy je zahmut do oblastí vyžadýícich zvláštní
ochľanu ovzduší a na znečištění ovzduší se zde podílejí především velké prumyslové zdtoje a
i vliv provozu na dálnici D8 není hodnocen pro celkovou imisní situaci jako podstaĘý. Ve
studii je zmiňovźna i problematika emisního pozadí koncentrací benzenu ve vztahu ke
spolehlivosti údajů, neboť jeho horní hĺanice přesahuje hľanici obecně přijatelného
karcinogenního rizika. Příspěvek zźlměru k imisnímu pozadí benzenu je však hodnocen jako
neýznanný. Ptealízací zźméru nedojde kvýznannému zvýšení imisní zátéže a studie
konstatuje , že vliv zźlměru na zdtavotní rizikaje prakticky nehodnotitelný. Z objektĺvního
hlediska vzhledem kvypočteným příspěvkům záméru kimisním koncentľacím u
jednotlĺvých polutantů se lze s pľovedeným hodnocením ztotožnit. V případě obce Úžĺce
nejblíže záméru, která je objektivné zatížena dopľavou z dálnice D8 však hľaje ľoli i
subjektĺvní vnímání zátěźe, což se odľazĺlo i ve lyjádřeních k dokumentaci ze stľany
obce. V tomto kontextu lze očekávat negativní vnímání třeba i málo významného
zhoršení čistoty ovzduší např. pľašností na komunĺkacích, subjektĺvní vnímání
případného zálpacha nebo většího znečištění nemovitostí a komunikací.

Subkapitola D.I.2. se zabývá hodnocením vlivů na ovzduší a klima. Vlivy na klima nejsou
samostatně hodnoceny a zcharukteristiky záměru je nelze předpokládat ve ýznamnějším
rozsahu, neboť míra vlivů záněru z vysokou pravděpodobností nemůže markantně ovlivnit
zźkladní charakteristiky klimatu, a to ani v lokálním měřítku.

Hodnocení vlivů znečištění ovzduší bylo provedeno rozptylovou studií s využitím
modelovĺĺní imisních koncentrací metodikou SYMOS 97:2003. V úvahu byly brany jak vlilry
stacionárních zdrojů (tj. zdrojů spalovĺíní zemního plynu při výápění objektu) , tak vlivy
dopravy v areálu Logistického parku i na komunikační sítí lryužívané pro dopravní obsluhu
obsluhu. Hodnoceny byly příspěvky zźméru k imisním koncentracím a to pro tuhé
znečišťujícílátky vyjádřené jako frakce PM16 @růměrné denní a roční koncentrace), dále oxid
dusičitý No2 (maximální hodinové a pruměrné roční koncentrace), oxid uhelnĄý Co
(maximální denní osmihodinoý pruměr) abenzen (pruměľné roční koncentrace). Referenční
body byly zvoleny u nejbliŽších obýných objektů obcíIJžice a Kozomín.

Ve všech případech byly vypočteny poměľně nízké příspěvky jak k ročními, tak
24hodinovému pruměru koncentrací znečišťujících látek. Nejvýznamnější příspěvky byly
vypočteny pľo oxid dusičiĘ na seveľním okľaji Kozomína (7% emisního limitu pro
maximální hodinové koncentrace) resp. na okĺaji Űzice (ZYo roěního imisního limitu). U
prachových frakcí se pak příspěvky k maximální denní koncentľaci pohybují do 5Yo emisního
limitu. Ztozptylové studie tedy vyplývají poměľně nízké hodnoty emisních příspěvků pro
jednotlivé škodliviny vlivem zźlměru tedy nebude dochazek k překľačovĺíní emisních limitů

S celkovým hodnocením na kvalitu ovzduší i s metodikou a výsledĘ výpočtu
v ľozptylové studĺĺ se lze v zásadě ztotožnit, s tím že pľovoz záméru způsobí pouze míľné
zľýšení imisní zátéźe, přičemž dominantní pľo celkovou imisní zátéź zájmového űzemí
bude nadále vlĺv pľovozu na D8, jejíž podít na příspěvku k ĺmĺsnímu pozadí tokatĺty
bude činit více jak 90yo. Podíl zdľojů logistického paľku taklze i po zpľovoznění haly 4
vyčístit v jednotkách pľocent. Z hledĺska pľovozu stacĺonáľních zdľojů (plynové kotle a
přímotopy) bude v dalším stupni pľojektové přípľavy záméru (po upřesnění jejich
počtu, umístění typu, výkonu a další charakteľĺstĺk) zhodnotĺt jejĺch pľovoz odboľným
posudkem v ľámci ŕízení dle $17 odst. 1 zálkona o ovzduší.
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Subkapitola D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Podobně jako vpředchozím případě se závěty hodnocení opírají o hlukovou studii,

v rĺímci které byl proveden modelový výpočet ekvivalentní hladiny hluku za použití
softwarového pľoduktu HLUKPLUS vetze 7.Il. Vúvahu byly brány jak bodové
(průmyslové) zdroje - tj. vzduchotechnické a klimajednotĘ umístněné na střeše objektu haly'
tak obsluŽná doprava. Pomocí uvedeného software byly pľovedeny tři výpočty hlukové zźúěže
v denní i noční době, a to příspěvky samotné ha|y 4' příspěvky celého logistického parku
včetně haly 4 a příspěvky logistického aľeálu včetně celkové dopravy na síti.Referenční body
byly zvoleny nejbliŽších chľáněných obýných objektů na hľaně obýné zástavby obcí Úžice
(referenční body 1-3) a Kozomín (referenční body 4-5). Vyhodnocována byla i výpočtová
variarÍa pľovozu v době výstavby.

Výpočty bylo prokazźno, že v době výstavby se bude pohybovat příspěvek k ekvivalentní
hladině hluku kolem 48 dB' což i v součtu s pozadím vyhovuje maximální přípustní hodnotě
vdenní době 7-2I hod. dle nařízeni vlády č,. 14812006 Sb. Vpřípadě samotných příspěvků
provozu ha|y 4 byly vyčísleny příspěvky k La.o max. 26,4 dB v denní a 24,1 dB v noční
době, proprovoz celého logistického parku pak byly vypočteny příspěvky max. 37,7 dB pro
den a 33,9 ďB pro noc. Celková hluková zátéž v součtu s ostatní dopravou na síti pak byla
lyčíslena ve výpočtových bodech na max 55,8 dB pro den a 47,2 dB pro noc. výsledky
měření KHES uďávĄi hodnoty 53'6 dB pro den, resp.52,9 dB pro noc.

Lze konstatovat a ztotoźnit se s hodnocením v dokumentaci, že vlivy provozu
haly 4 i celého logistického paľku se u nejbližší obytné zástavby ýznamně nepľojevío
nebot' jejic příspěvky jsou realitně nlzké, a budou dodľženy nejvyšší přípustné hodnoty
LA.q:50 db(A) pľo den ľesp. 40 dB(A) pľo noc' hodnotíme li - pouze příspěvky záměľu.
Lze pľoto důvodně předpovídat, źe vlivem samotného pľovozu záméru nebude
ovlivněna akustická situace v nejbližší obytné zástavbě. Poněkud komplikovanější je
hodnocení vlivů včetně veřejné dopravy dopravy, která je vedena po stávajících
komunikacích a pľojevuje se zde dominantně vliv pľovozu na D8. Lze předpokládato a i
měření KHES to potvľzuj í, źe jlź za stávajícího stavu jsou překročeny nejlyšší přípustné
hodnoty ekvivalentní hladiny hluku za použití přípustných koľekcío a to zejména pľo
noční dobu. Přesto, že predikované naqýšení akustické zátéźe vlivem vyvolaných
intenzĺt obslužné dopľary jsou poměľně nízkéo je nutno uvažovat popsanou stávající
nadlimitmí hlukovou zátěź. U obyvatel obytné zástavby obcí exponovaných vlivům
dopľavy hľaje navíc ľolĺ i míľa subjektivního obtěžování a ovlĺvnění hlukem (viz
hodnocení kapitoly vlivů na obyvatelstvo). v této souvislosti lze pľo ľealizaci záméru
akceptovat dopoľučení orgánu ochľany veřejného zdraví na zpľacování a specifikaci
pľotihlukových opatření a dopoľučit veľifikaci údajů získaných modelovým posouzením
hluková zátěźez dopraly u nejvíce ľizikoqých objektů (zejména v obci Úžice; měřením.
Y případěo že bude následně pľokázáno ovlivnění záměrem, budou navľžena
pľotihluková opatření či modifikace stávající pľotihlukové stěny, či budou u dotčených
objektů navľžena individuální technĺcká opatření či kompenzace. Investoľ logistického
parku by se měl na nákladech souvisejících s protihlukovými oltářními adekvátně
podílet (tj. s ohtedem na míľu ovlivnění celkové situace pľovozem celého Logistĺckého
parku). V úvahu připadá zejména rekonstrukce stávající pľotihlukové stěny u dálnice a
její nyšení na účĺnnou výšku 4 m, a dále ĺnstalace nové pľotihlukové stěny podél
sjezdové ľampy ľrÚr lJźice a dále podél severního okľaje silnice III/00810 v návaznosti
na sjezdovou ľampu.
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Subkapitola D.I.4. hodnotí vlivy na povrchové a podzemní vody.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu jsou dokumentací řešeny zejména v důsledku
vypouštění dešťových vod přes stávající retenční nádrž (poder) na Severovýchodním okraji
areálu logistického parku. V hodnocení vlivů dokumentace uvádí, že nebude změněn stávĄící
stav, to znarlená vdůsledku napojení haly 4 na stávající systém dešťové kanalizace nebude
navýšen regulovaný odtok zrętenčni náďrže do Černávky. Kapacita retenčni nádrže bude
zvýšena zllruba o objem směrodatného deště odvedeného ze zpevněných ploch ploch haly 4,
t1. zhnńao 810 m3'

Přestoo že vlfuy na vodu nejsou v souvislosti s hodnoceným záměľem pľĺoľitnío je
hodnocení této problematiky v dokumentaci poněkud zjednodušené. I když
předpokládámeo že bude zachován maximální ľegulovaný odtok z ľetenční nádrže, tzn.
bude zachován stávající stav a nebude nalyšována okamžitá hydľaulická zátéź
ľecipientu, znýší. se v důsledku zvětšení odvodněných ploch celkové množství vod
odvedených do Cernávky. V koncepčním řešení odvedení dešťových vod ľovněž není
zvažována ani hodnocena možnost zasakování části deštoových vod např. ze střechy
objektu. V dokumentaci ľovněž není zmíněna problematika znečištění odváděných vod
jak deštooýcho tak splaškoých. Přitom z textu dokumentace z popisu záméru vYPlýYáo
že budou instalovány tři odlučovače lehkých kapalin. V dokumentaci by mělo být
vyhodnocenoo jaké koncentľace ľopných látek lze na ýstupu očekávat , zda|i budou
dodľženy přípustné hodnoty znečištění povľchových vod dle NV 7112003 v platném
znění, případně je nezbytné navľhnout konkľétní opatření pľo sledování kvality
rypouštěných vod (monitoľing). Splaškové vody budou přečerpávány na Čov Uźice,
v dokumentaci není zmíněnoo zda tato Cov má postačující ľezeľvu kapacityo i když
objem splaškových vod z posuzovaného záměru haly 4 je poměrně malý. V této části
ľovněž postľádám vyhodnocení vlivů na podzemní voduo v části C. se uvádí poměľně

rysoká napjatá hladina podzemní vody s výtlačnou úľovní aź 1,6 m pod terénem, což
může způsobit komplikace při zakládání objektu či inženýľských sítí. Uvedené
nedostatky hodnocení však nelze považovat za zźłsadní a uvedenou problematiku lze
řešĺt v ľámci dalších stupňů pľojektové přípľavy stavby.

Subkapitola D.I.5. vliv}' na půdu akcentuje zejména vlilry spojené se záborem
zemědělské půdy. Zďe s předpokládá postupné odnětí půdy ZPF v celém rozsahu plocha
areálu haly 4 v rozsahu cca 11 ha. To |ze označit jako poměľně značný ľozsah záboru,
významnost vlivu odnětí půdy zemědělské lyľobě a ztrátu zemědělské pľodukce je však
snížena nízkou kvalitou půd a nízkou předností v ochľaně (3. a 4. třída ochľany, tj. půda
kteľou lze vyuźít k výstavbě). odnětí půdy zemědělské výľobě ľovněž předpokládá
schválený územní plán. V elaboľátu pľo vynětí je třeba specifikovat postup odnímání
půdy a způsob využití skryté oľnice a podoľničí. Pľoblematika zemědětské půdy je
v souhrnu poměrně dobře zpracovźłna a není k dalších připomínek Rovněž
pľoblematiku využití oľnice a podoľnĺčí lze řešit standaľdním postupem v ľámci íízení o
vynětí půdy zeZPF.

Subkapitola D.I.6. Vlivy na horninové pľostředí a přírodni zdroje povze deklaruje
absenci tohoto typu vlivů. S daným tvľzením se nelze zce|abezĺ,ýhľadně ztotožnit, pľotože
horninové prostředí bude zcela nepochybně ovlivněno způsobem za|oźení stavby a
teľénními úpľavamio přičemž z dimenzí stavby lze předpokládat poměľně ľozsáhlé
terénní rĺpravy. Je pľoto nutné v dalším stupni pľojektové dokumentace specifikovat
ľozsah teľénních úpľav (násypyo záŕezy), definovat hloubku základové spáry a způsob
za|oźení (plošné či hlubinné) il celou situaci posoudit inženýrským geologie a
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geotechnikem. Prognőzní zásoby štěľkopísku seveľně od aľeálu logistického paľku
nebudou zámérem ovlĺvněny.

Pľoblematika odpadů je hodnocena v kapitole výstupy, kapitola D hodnocení
odpadů neobsahuje. Přestože pľoblematĺka odpadů není v souvĺslostĺ s posuzovaným
zámérem pľoblematická, je nutno formulovat následující dopoľučení. Pľodukce
přebytkových zemĺn ze skdwky bude objemově nejýznamnější. Ztohoto důvodu bude
v ľámci přípľavy záměru nutno vyjasnit způsob nakládání s qýkopovou zeminou,
zejména způsob finálního łryužití (využití pľo teľénní úpľaly v aľeálu , pro ľekultĺvace
mimo areái, budování zemních valů apod.) či eventuelní nutnost zŕizovální dočasných
mezideponií. v ostatních kategoľĺích lze očekávat vznĺk pouze menších množství
odpadů, zvětśí části ľecyklovatelných (obalové mateľiály). Produkce odpadů
nebezpečných se zřejmě omezí pouze na odpadní pľovozní náplně stľojů a zaŕuení a
odpady sz odlučovačů lehkých kapalin. Je třeba zajistit oddělené shromažďování
odpadů ľecyklovatelných a nebezpečných v k tomu uľčených nádobách čĺ kontejneľech,
kteľé je nutno zabezpečit pľoti odcizení a eliminovat rwikajejich úniků do pľostředí.

Subkapitola D.I.7. Vliv}'na floru. faunu a ekos}'stém}'. Hodnocení v dokumentací dok1ádá, že
vlastní prostor ýstavby posuzovaného zźlměru tvoří v současnosti agrocenózy na chudých
půdách s druhově velmi omezeným a sezónně proměnlivým společenstvem' ve kterém
stabilněji pŤetrvávají pouze některé běžné plevely. IJzemíbylo již navíc ovlivněno stávající
výstavbou předchozích fazí Logistického paľku. Nahĺazení těchto agrocenőz výstavbou
nelze pokládat zbiologického hlediska za jednoznačně nepříznivý vliv. Dokumentace
vylučuje výskyt chrĺíněných či ohľožených druhů flory a fauny.

S uvedenými souhrnnými foľmulacemi lze v zásadě souhlasit, poněvadž těžĺště
změny űzemí je navľhováno výhľadně na intenzĺvně lyužívaných agľocenőzách bez
většího ýznamu pľo dľuhovou ľozmanĺtost fauny a Ílóry šĺľšího zájmového území čĺ
pľo možnost ľepľodukce, možnostĺ hnízdění avĺfauny či omezení možnosti pľo vysĘt a
reprodukcĺ. Neznamená anĺ plošnou ľedukcĺ příľodních či příľodě blízkých ploch
s významem pľo ekologĺckou stabĺlĺtu űnemí.

Subkapitola D.I.8. Vliv}' na kľajinu Dle dokumentace je záměr umístěn do ploché převźžně
zemědělsky využívané kĺajiny, která je jiŽ poměľně výrazně ovlivněna antropogeními zásahy,
zejména výstavbou skladových areálů v okolí dálnice D8 resp. vÚr ĺJzíce. Posuzovaný
zźmér je tedy pokľačovĺíní trendu přeměny ptevźžně zemědělsky vylžívaných ploch na
zastavěné űzemí s industriálním chaľakterem. Jedná se o velkoplošnou zástavbu s dominanci
velkých hmot skladových hal podél vyrazného liniového prvku komunikací a dálnice D8.
iľi4.íra zásahu a přínosu zde bude záviset na architektonickém řešení hal a zmímění účinků
jejich velkých hmot sadoqými úpravami, výsadbou vzrostlé zeleně a jejich zapojení ďo

kĺajiny. S ohledem na polohu záméru a jeho chaľakteľo je možno s ýstupy dokumentace
v zásadé souhlasit, poněvadž záměr je navrźen v antľopogenně dotčeném űzemí
v návaznostĺ na jlž rea|uovanou ýstavbu. Jedná se tedy o pokľačování tľendu změny
původně zemědělské kľajiny, ktery ie jlň v okolí významně zastoupen a předpokládá jej
schválený územní plán.

Subkapitola D.I.9 Vliv}'na hmotnÝ maietek a kulturní památky vyhodnocuje tento typ
vlivu jako nulový. K textu není podstatných připomíneĘ je však nutno vzhledem
k velkému rozsahu odkľyvuo zdÍraznit nutnost zákonného opatření v případě zastlžení
aľcheolo gicĘch náiezű.
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Čĺst p obsahuje dále kapitoly

D. II. Charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti - kapitola
deklaratoľně vylučuj e přeshĺaniční vlivy. Bez komentáře.

D.III. Rizika při moŽnÝch havarijních a nestandaľdních stavech _ kapitola stručně
shľnuje teoreticky možné vzniky havarijních situací. V textu jsou rozebírźny ze1ména možné
havarijní stavy spojené s únikem ropných látek, vzniku požáĺu a havaľijní stalry v období
výstavby. Popisované scénáře jsou spojené především s výstavby a provozu a není
k nĺm přĺpomínek Za nejvýznamnější lze hodnotĺt rizika vznĺku požáru a opatření
k jejich eliminaci, a dále vyhodnocení rizik úniku látek škodlivých vodám.

D.IV opatření k prevenci" vyloučení. snížení popřípadě kompenzaci nepřízniĘŕch
vlivů Kapitola shľnuje opatření, která na zźkladě vyhodnocení vlivů ztnněru autoři navrhují
jako preventirmí, eliminační či kompenzační. Navržená opatření nejsou dále členěna např. na
fźne ptojektové pÍíptavy, výstavby či provozu. Navľžená opatření jsou hodnocena
v samostatné kapitole IV posudku .

D.V. Výchozí předpoklady" užité metody prognózovĺíní Zpľacovatelé dokumentace
obecně uvádějí výčet obecně zźxazných předpisů, podkladů, literatury a metodik, kteými se
řídili a Seznam pramenů, zekteýchpři popisu a hodnocenívychźnelí. Bez komentáře.

D.VI. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti Ke kapitole nenízásadĺích připomínek.

lI'3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivťl na
životní prostředí

Posuzovaný ztnněr není vaľĺantně řešen a vzhledem k přímé technologické
návaznosti na technickou a dopravní infrastruktuľu předchozich etap výstavby Logistického
parku i logistické návaznosti na již vybudovanou část areálu není posuzování jiných variant
umístění účelné. Jako referenční variantu lze tedy posuzovat pouze variantu nulovou , tj.
nerealizaci 4 faze výstavby představované halou č.4 a provozování Logistického parku pouze

v již schváleném rozsahu 3. hal.

lL4' Hodnocení významných vlivťl záměru na životní prostředÍ
přesah ující státní h ranice

Hodnocený zán& není spojen s vlilry tohoto typu. Rozsah a míra vlivů nepochybně
nepřesiíhne státní hľanice České republiky.
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III. Posouzení technického řešení záměru s ohIedem na
dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišt'ování
životního prostředí.

Způsob výstavby a pľovozu logistického parku resp. halového objektu č. 4 je do
značné míry stadaľtizovaný. Výstavba zahmuje montovaný objekt haly _ betonový skelet
s opláštění sendvičovými panely a s administľatirmě sociálními vestavbami. Dále budou
ztízeny komunikační a manipulační plochy s Živičným povrchem ěi zámkovou dlažbou.
Yýapěníje zajištěno soustavou plynových kotlů a přímotopů, jejich emisní paľametry jsou
udávĺĺny výrobcem a lze je přesně specifikovat. Produkce škodlivin je tedy spojena pouze
s vytápěním objektu a s obslužnou dopravou. V areá|u nebudou tedy instalovĺíny žádné
technologické celky, produkující škodliviny do ovzduší či odpadní vody. odpadní vody
budou produkovĺíny pouze splaškové ze sociálních zatízení

lĺ4íra a rozsah znečišťování životního prostředí v souvislostí se zźlměrem Logistického
centra tak bude záviset zejména na emisních a hlukoých chaľakteristikách použitých zaÍizení
(plynové kotle, přímotopy, YZT a klimajednotky) a na technické úrormi a stavu automobilů
lryužívaných pro dopravní obsluhu. Lze konstatovat, že tyto paľametry se neustále zlepšují.

Ztěchto důvodů odráží nawžené řešení dosaŽený stupeň poznźní v dané oblasti.
Předložená dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měIa zaručit rea|izací zźtměru
bez ýruznějšího ovlivnění jednotliých složek Životního prostředí. Tato doporučení jsou
v rĺímci posudku doplněna a konkľetizovĺína i s ohledem na obďržená vyjádření
k dokumentaci tak, aby byl zaručen soulad společenské potřeby ztnněru se zájmy ochĺany
životního pľostředí.
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IV. Posouzeni navržených opatření k prevenci' vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaca nepříznivých v!ivů na
životní prostředí

Kapitola shľnuje opatření, která na zźl<Iadě vyhodnocení vlivů zźlměru autoři navrhují
jako preventivní, eliminační či kompenzační. Navržená opatření však nejsou členěna
oblryklým způsobem na opatření ve fźzi přípravy ztnněru, etapy realizace záněru a ve fźni
provozu. Lze konstatovat, že tada ĺavržených opatření je formulována nekonkľétně a chybí
reakce napožadavky vzešlé zlryjádtení dotčených subjektů k dokumentaci.

V následujícím textu jsou navrŽená opatření uvedena v plném rozsahu tak' jak je
navrhuje dokumentace. Ke každémubodu je uvedeno stanovisko zptacovatele posudku.

Ąracovatelé posudku zýše uvedených důvodů navržená opatření dále konkľetizýí a
doplňují s přihlédnutím k připomínkĺĺm obsaŽeným ve vyjádřeních k dokumentaci.
Zpracovatelé posudku tak sumarizují veškerá opatÍení, doporučená zpracovatelsĘým Ęýmem
posudku pro minimalizaci dopadů hodnoceného zźlměru do jednotlivých sloŽek Životního
prostředí. Přitom je navrženo členění na fźní projektové přípravy zźlměru , fází výstavby a
provozu. V této podobě jsou zapracována i do přiloŽeného návrhu stanoviska příslušného
uřadu.

Zpracovatelé dokumentace foľmulovali navržená opatření následormě:

Veškeré stavební pľáce spojené s návozem stavebního materiálu budou správnou
orgaĺizací stavby eliminovĺíny. Opatření nutno konkretizovat - jedná se zřejmě o
stanovení dopľavní cest, stanovení úložĺšt' stavebního mateľĺálu či mezĺdeponĺe
sypkých hmot, eliminaci sekundární pľašnosti při dočasném skladování sypĘch
hmot, čištění komunikací dotčených znečištěním přĺ výstavbě apod.
Při stavebních pracích bude dbáno na dodržovĺíní všech zásad' ochľany vod. Opatření
nutno konkľetizovat _ jedná se zejména o způsob dočasného uložení záxadných
látek přĺ výstavbě (pohonné hmoty a maziva, barvy, ľozpouštědla apod.)'
odstranění dľobných úniků ropných |átek ze stavebních mechanismů, způsob
parkování či dočasných odstavných stání stavební techniky apod .

Investor stavby vytvoří v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a
shľomaždování jednotlivých druhu odpadu v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodařství, o vznikajících odpadech v pruběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využítí bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude poŽadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejpľve
nabídnout k využítí. Nakládĺíní s odpady bude prováděno v souladu s regulativy
schváleného plĺĺnu odpadového hospodĺĺřství kĺaje. Jedná se o podmínku
vyplývajícízezálkona o odpadech kteľá akcentuje požadavĘ oľgánů odpadového
hospodářství

o Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejíchž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém
osvědčení. Jedná se o obecné technické požadavĘ na stľoje a zaŕuení a jejĺch
používání v denní době.

o Důsledně budou dodrŽovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánu a
organizací. Opatření je nekonkľétní, nutno zapľacovat podmínky konkľétně
stanovenými ve vyjádřeních k dokumentaci.
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Návrh ozelenění bude podľobněji rozpracován a upřesněn v dalších stupních PD, tak
aby splňovaljak obecné závazné technické požaďavky na výstavbu, tak i ekologicky a
esteticky motivované požadavky. Plocha výsadeb bude projektem podrobně řešena
s dodrŽením vymezeĺé plochy pro zeleň v souladu s vegetačními úpravami v
Logistickém parku již řešenými. Navrženo řešit pľojektem sadových úpľav v ľámcĺ
DÚR.
Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovźny vzniklé úkapy
závadných látek. Bude řešeno v ľámcĺ přípľaly stavby a jejího oľganĺzačního
zajištění, na staveništi by měly být k dispozici zálklLadní pľostředĘ k odstranění
eventuelních dľobných úniků a zajĺštěna havaľĺjní služba odboľné fiľmy pľo
případ záxaźnéjšího úniku ľopných látek či vzniku havárie na podzemních či
povrchových vodách.
HaIa č,.4 bude napojena na technickou a doprarmí infrastrukturu vybudovanou v rámci
Logistického paľku ĺJzíce. Bude řešeno v rámci pľojektové přípľavy v ľámci
napojení na ĺnženýľské sítě a dopľavní ĺnfrastruktuľu.
Zpracovźny a předloženy ke schválení budou manipulační, požźmí a havarijní plĺíny.
Jedná se o standaľdní opatření. Havaľijní plán musí být vypľacován v souladu
s vyhl. 450/2005 Sb. odboľně způsobĺlou osobou se všemĺ náležĺtostmĺ dle
citovaného předpisu a musí být schválen příslušným vodopľávním oľgánem.
DodrŽovĺĺny budou v době provozu stanovené havarijní, provozní a manipulaěnírády.
Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivu na žívotní prostředí v souladu
s uloženými podmínkami provozu. Způsob monitoringu musí být konkľetwován _
co se bude monitoľovat, monĺtoľovací místao četnost sledování a sledované
ukazatele
Nakládání s dešťovými a splaškovými vodami musí splňovat podmínky předepsané
zźkonem o vodách. Vody z komunikací a zpevněných ploch budou vedeny přes
odlučovače ropných látek. Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrží a
Íízeně vypouštěny. Podmínka řÍzeného vypouštění dešt'oých vod bude
zapracov álna do návrhu stanoviska.
Kapacita retenční nádtže bude naýšena tak, aby umožnila akumulaci dešťoých vod
odváděných z uzemí navrhované stavby. odtok z rctenění nádtže bude řízen víroým
ventilem, max. odtok bude bez zmény zachován na hodnotě 392 l/s. Bude
zaptacovźno jako podmínka do návrhu stanoviska.
V období provozu bude minima|izovźn vznik odpadu, likvidace příp. recyklace
odpadu bude probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy
pro nakládĺĺní s odpady. Vyptyvá z povinností původce dle zákona o odpadech, za
provozu musí být zajištěn shromažďování využitelných a ľecyklovatelných
odpadů a způsob nakládání s nebezpečnýmĺ odpady.

o

a
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Z uvedeného ľezultuií následuiící dopoľučená patření pro pľevencĺ. elĺmĺnacĺ a
kompenzaci vlivů. kteľá bvla doplněna a konkretizována a isou zahľnuta do návrhu
stanovĺska. Uvedené podmínkv navľhuieme zapľacovat do následné pľoiektové
dokumentace záměru (dokumentace pro územní rozhodnutí a pľoiekt pľo stavební
povolení) a pľovozní dokumentace (dále pľovozní či dopľavní řádv" havarĺiní plán.
případně plán odpadového hospodářstvil.

ve fázi přípraw a zpracování pľoiektové dokumentace:

o Na zźklaďě zjištěných výsledků měření (s odkazem na stanovisko KHES) v součinnosti
se správci komunikací modelově vyhodnotit a navrhnout protihluková opatření (úpravy
stávající protihlukové steny, výstavba nových částí vprostoru ľĺÚr Űžice), projednat
adekvátní podíl investora na přípravě a rea|izací protihlukových opatření. V rĺímci
provozu kontrolním měřením verifikovat ýsledky modelových počtů v hlukové studii
aprokźzat, že nedojde kměřitelnému zvýšení hlukové zátěžejak předpok|ádá hluková
studie.

o Po upřesnění počtu, umístění a parametľů stacionárních zdrojů zpracovat odborný
posudek a projednat s oľgĺínem ochľany ovzduší pro vydĺíní stanoviska k umístění
zdľoje znečišťování ve smyslu $17 odst 1) písm. b) zźl<ona o ovzduší

o Pro vypouštění dešťových vod zpracovat podrobné hydrotechnické výpočty ĺazźk]'adě
upřesněného zastavovacího plánu a řešení odvedení dešťových vod, zachovat stávající
regulovaný odtok a provést adekvátní zvýšení účinného objemu retenční nádtže

o Pro areál Logistického paľku čijednotlivázařízení (retenční náďrž, odlučovače lehkých
kapalin apod.) vypracovat provozní a dopravní tád' ahavarijní plán. V dopľarmím řádu
musí brt vyjasněn provoz zejména nfüladních automobilů na vnitrareálových
komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách tak , aby jednotlivé plochy byly
vymezeÍy dle jejich funkcí anedochźnelo ke kolizním dopravním situacím. V předstihu
musí byt stanoveny a projednĺíny přepravní trasy pro přepravu materiálu a stavebních
hmot v období ýstavby včetně případných opatření. Havaľijní plan musí brt
vypracovĺín v souladu s vyhl. 45012005 Sb. odborně způsobilou osobou se všemi
náležitostmi dle citovaného předpisu a musí by.t schválen příslušným vodoprávním
orgĺínem.V provozním řádu a havarijním plánu specifikovat postupy kzarnezeníhavaríí
ohĺoŽujících podzemní a povrchové vody a k jejich řešení v případě, Že se je nepodďilo
odvrátit.

o Krekultivační výsadbě dekorační a izolaění zeleně navrhnout
dřeviny, haľmonicky navazující na plochy v okolí. Výsadbu

vhodné domácí
sadové úpravy

(množství, umístění a druhovou skladbu) konkľétně rozpracovat v projektu sadových
úprav arozsahpřípadně konzultovat s příslušným orgĺínem ochĺany přírody a krajiny

o V dalších stupních pľojektové dokumentace dokladovat způsoby nakládání s oľnicí a
podoľničím, které nebudou využity při rekultivacích. Problematiku vyuŽití oľnice a
podoľničí řešit v rĺímci žádosti o vynětí půdy ZPF dle podmínek pro vynětí stanovených
příslušným orgĺínem ochľany ZPF.v předstihu musí byt vyjasněn způsob využiti oľnice
a podoľničí pro následnou rekultivaci, eventuelně ryužití přebýku mimo dotčené
pozemky. Vypracovat podrobný elaborát zźhoru ZPF vychaze1íci ze zásady sĘývat
pouze zastavěnou plochu, zpracovat předpokládaný haľmonogram _ postup odnímĺĺní
ZPF v jednotlivýchfazich výstavby vzávislostínazastavovací p|źnareá|u a následné
vazby na rekultivaci výstavbou dotčených ploch.

o V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specif,rkovat všechny
prostory pro shĺomaŽďování odpadů ze všech uvažovarlých aktivit v rámci výstavby i

Jen
a
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provozu. Nakládání s nebezpečn;ými odpady je nutno minimalizovat a omezit pouze na
shĺomažďování na nezbyně nutnou dobu před finálním odvozem ke zneškodnění.
Případné skladování či přechovávání škodlivých látek v aľeálu v době provozu a
výstavby vyloučit či omezit na provozně nezbyná množství nutných pro prevenci např.
provozních havźríí ato pouze v nál'ežítě zúezpeč,eném provozním skladu či kontejneru.
Případné nakládźní s nebezpečnými látkami (např. doplňovĺĺní pohonných hmot do
mechanismů) provádět pouze na zabezpeč,ené zperměné pod stálým dozorem
odpovědného pracovníka.

ve fázĺ vÝstavbv a pľovozu

V případě vzniku úkapů ropných látek na terén neprodleně odstranit zasažené zeminy
V areálu je nutné mít k dispozici v dostatečném mnoŽství prostředky pro eliminaci
úniku škodlivé látky, pro případ většího úniku smluvně zajistít havaľijní služby odborně
způsobilé fiľmy.
Jako palivo a provozní náplně strojů a zařízení při výstavbě pollžívat přednostně
biologicky odbouratelné produkty, preferovat stroje s elektrickým pohonem.
Za ptovozu pravidelně sledovat kvalitu vody v retenční ná&ži z hlediska obsahu
ropných lźÍek, místa a četnost sledovĺĺní stanovit v provozním řádu. Pravidelně
kontrolovat stav odlučovačů ropných látek a případně odstraňovat zachycené kaly či
odloučenou fź.zircpných látek .

Při sĘývce zemín a dočasném u|ožení a manipulaci se suchými substráty a při dopravě
je třeba vhodn;ými technick;fmi opatřeními (skľápění, zalaýí) minimalizovat sekundární
prašnost. V době výstavby zajistit příslušné technické vybavení pro rcalizaci tohoto
opatření.
Zajistit při výstavbě možnost umývaní vozidel, aby neznečišťovala veřejné
komunikace. Příslušné technické zařízení _ sklepové zaŤízení či mycí můstek musí byt
náĺežítě konstruovĺíno a zúezpečeno proti znečišťování prostředí. Nutnost instalace
takového zaŤízenije nutno vyjasnit pted zahájením výstavby. Zajistit pravidelné čištění
veřejné komunikac e zejména při vyústění ptíjezďové komunikace.
Při nasazení stavebních či přepravních prostředků upřednostnit prostředky splňující
emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

Půdu ze sĘfĺ'ek ukládat odděleně a chrźnit ji před zaplevelením a zcizením. Stejně
nakládat se zeminou vhodnou ke zuľodnění. Podmínky pro využití sĘývky oľnice a
podorničí je nutno navľhnout a specifikovat v elaborátu pro vynětí. V rámci provozu je
nutno dle planu otvírky dodrŽovat podmínky stanovené v rozhodnutí o vynětí. Zejména
postupné odnímĺíní půdy dle předem stanoveného plĺínu ve vazbě na postup výstavby a
následnou rekultivaci dotčených ploch .

Veškerou ornici a kzúrodnění vhodnou zeminu, která nebude spotřebovĺína při
rekultivacích a terénních iryravách, vyllžívat mimo prostor výstavby jen v souladu
s rozhodnutím příslušného orgĺĺnu ochĺany ZPF.
ostatní přebytečné zeminy z výkopů ukládat pouze na odsouhlasené deponie,
přednostně vyllžít pro následnou rekultivaci a terénní tĺpravy v areźlu logistického
paľku. V případě přebytku sĘývky přednostně vyjasnit moŽnosti jejího uloŽení mimo
areál Logistického parku.
Zaptovozu smluvně zajistit pravidelný odvoz,lryužití, anezávadné zneškodnění
odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti, upřednostnitwužití odpadů
před jejich ukládĺíním na skládky apod.
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o Seznĺímit odpovědného pracovníka stavby s možností aľcheologického nálezu pří
sĘývkách a s nutným postupem v případě nźlezu. V případě archeologického nálezu při
zemních pracích na staveništi zastavit práce v místě nźienl a oznźlmit náIez organizaci
oprávněné kjeho posouzení a pruzkumu. Dále postupovat podle pokynů této
otganizace. obě podmínky vyplývají s ustanovení zźkona. provést zźkladní opatření ve
smyslu zźkontĺ č).2011987 Sb.ve znění zźk.č.24211992 Sb. k zabezpeěení záchrany
případných archeologických nálezů. V zhledem k rozsahu odkryvu je nutno v předstihu
uvědomit příslušný orgĺín ochľany památek o zahĄenízemnichpraci.
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V. Vypoŕádáni všech obdržených vyjádření

Stanoviska k oznámení zźlměru, komentovaná a řešená v dokumentaci jsou považovźlna,
v případě že nebyIa opětovně vznesena k dokumentaci, za vypořádaná. Kopie došlých
lyjádření k dokumentaci jsou zaiazeny v přílohové části posudku a komentovány
vnásledujícím textu. Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. se kposuzované
dokumentaci vyj ádřily následuj ící subj ekty:

V'1 ' Dotčené územně sa''?osp rávné celky
1) Středočeský krai. wiádření č.|.:080271/2009KUSIí1 z 18.5.2009

Nesouhlasné stanovisko k dokumentací s třemi podmínkami. Požaduje a) řešit a dopracovat
protihluková opatření dle poŽadavku KHES, b) doložit závazné stanovisko KUSK na
r,ytápění stavby dle $17 zźlkona o ovzduší a c) zvýšení podílu nezastavěné plochy o 50o/o a
doplnění o ízo|ačni zeleřĺ. V případě požadavku ad a) dopoľučuji požadavek akceptovat a
s přihlédnutím k lyjádření KHES (voz bod 6) do návľhu stanovĺska zapracovat
požadavek na zpľacování podľobné akustické studie (po upřesnění stacionáľních
zdľojů) s veľifikací stávající míry ovlivnění obytné zástavny Úžice v hodnocených
refeľenčních bodech autoľizovaným měřením ekvivalentní hladiny hluku v denní i
noční době. Na základě ýstedků měření pak pľojektově zpracovat návľh
protihlukových opatření či úpľary stávající protihlukové stěny. Návrh protihlukových
opatření musí být zpľacován v součinnosti spľávců dotčených komunikací ,
provozovatelů či investorů existujících areálů i připravovaných záměľů v zájmovém
űlzemí a v předstĺhu konzultován s oľgánem ochľany veřejného zdraví. Pľotihluková
opatření by měla být dořešena před rydáním územního ľozhodnutí či stavebního
povolení jak u posuzovaného záměruo tak i datší záměľů obdobného chaľakteľu (např.
Průmysloqý paľk Úžice - sever) v zájmovém území. Požadavek ad b) je standardním
postupem v ľámci dalších ŕlz'ení o povolení záměra a předpokládá se zpľacování
odborného posudku při vydávání stanoviska oľgánu ochľany ovzduší dle $17 záłkona o
ovzduší k umístění středního zdľoje znečištoování. odboľný posudek je obvyklé
zpracovat poté, co bude upřesněn počet, výkon, typ, umístění, emisní charakteľistiky,
způsob odvedení spalin apod. jednottivých technologĺckých celků a zaŕuení spalujících
plynná paliva (tj. všech kotlů a přímotopů na zemní plyn). V ľámci pľocesu posuzování
nejsou tyto chaľakteľistiky obrykle podľobně známy. Pľo potřeby posuzování vlivů na
ovzduší považuji proto zazce|a postačující předloženou ľozptylovou studii zpracovanou
autoľizovanou osobouo ze kteľé vyplyvají poměľně velmi malé příspěvky stacionáľních
zdrojů k imisní situaci. Požadavek na zpľacování odborného posudku po upřesnění
paľametľů stacionáľních zdľojů znečištoování v dalším stupni pľojektové přípľaly je
zahrnut do návľhu stanoviska. Požadavek ad c) na zvýšení podílu nezpevněné plochy o
507o nemá dle náĺzoru zpracovatele posudku opoľu v ľegulatĺvech územního plánu.
Podíl ploch zeleně v celkové ploše hodnoceného záměľu činí zhruba 36"/0, coź lze
v daných podmínkách pľo skladová aľeál hodnotit jako postačující. obvyklé požadavky
regulativů pľo pľůmyslové a skladové areály se obvykle pohybují kolem 20 "/o ploch
zeleně. Navíc pouze plošné zvětšení zelených ploch např. na úkoľ komunikačních a
manipulačních ploch by zřejmě komplikovalo dopravní obsluhu haly. Zpracovate|
posudku považuje za účelnější namísto plošných úpľav zastavovacího plánu navľženío
pľojednání a rea|izaci kvalitních sadových úprav a řádné pľovedení ľekultivace stavbou
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zasaźených ploch. Ztímto účelem je dopoľučeno v ľémci DUR zpracovat pľojekt
sadových úpľav s lyšším podílem výsadby vzľostlé zeleně (tj. stľomů a keřů) přĺ
ľespektování chaľakteľu stanoviště (vhodná dľuhová skladba dřevin) a splnění
izolačních a estetĺcĘch náľoků (elimĺnace estetĺcĘch vjemů velkých hmot haly a
dopľovod parkovacích a manipulačních ploch a komunikací). Požadavek na zpracování
pľojektu sadoých úpľav budezaŕazen do návľhu stanovĺska.

2) obecÚźice ,wiádŕeníznz 479t09 z28.5.2009

Vyjádření obce akcenĘe problematiku protihlukoqých opatření a je doloženo dopisem KHES
týkající Se problematiky obtěžovźní hlukem z dálnice D8. Stanovisko je souhlasné
s podmínkou výstavby účinných protihlukových opatření. Uvedený požadavek |ze
zapracovat do návľhu stanovÍska ĺ do návľhu elimĺnačních a kompenzačních opatření.
Obec musí v tomto případě stanovit způsob kontľoly tohoto opatření a deklarovat
stávající stav (v tomto případě doloženo měřením KHES). Podobně jako v předchozím
bodě je navľženo zpracovat pľojekt pľotihlukových opatření (úpľavy, modifikace
stávající pľotĺhlukové stěny a lybudování dalších jejĺch částí v pľostoľu ľĺÚr lJžice,
eventuelně i návľh individuálních pľotihlukových opatření na dotčených obytných
objektech) a to ĺ s přihlédnutím ke stanovĺsku KHES.

V.2. Dotčené orgány státní správy

3) Mĺnĺsteľstvo žĺvotního pľostředí. odboľ ochľany hoľnĺnového a půdnÍho pľostředí _
w iádŕ ení č,.i.z 32 l 48 |ENY l 09, 12 43 ĺ 660 l 09 z 28.5.2009
Vyjádření je souhlasné a zabývá se pouze problematikou ochĺany ZPF a stanolrrje podmínky
podmiňující zźtmér, zejména způsob využití přebytkové skľyvky. KonstaĘe, že p|ocha
navržená k vynětí navazuje na již povolené a rcalizovarlé ztlbory a pozemky lze na zźl<Iadě
posouzení jejich kvality využít pro nezemědělské účely. Uvedené požadavky budou řešeny
v ľámcĺ elaboľátu pľo vynětí půdy ZPF. PodmínĘ budou zapracovány do návľhu
opatření.

4) česká inspekce životního pľostředí. oI Pľaha. č.i.: čIŽPI41IIPP/0823376.002/09/PPÁ
212.5.2009

Vy nadření obsahuje stanoviska oddělení odpadového hospodářství, ochľany ovzduší, ochľany
vod a ochrany přírody a neobsahuje žádné podmínky či doporučenĺ. ČlŽp vsouhľnném
stanovisku nemá k dokumentaci připomínky. Bez komentáře.

5) KľaislĺÝ úřad Středočeského kľaie, odbor ŽpaZ. odd. ochľanv příľodv a kľaiĺnv, odd.
ochranv ovzduší. stanovisko z 30.4. 2009 a 4.5.2009
Stanovisko obsahuje lryjádření z hlediska ochĺany přírody a krajiny a z hlediska ochĺany
ovzduší. Z hlediska ochľany přírody nejsou deklarovĺíny žádné připomínky. Z hlediska
ochĺany ovzduší je připomínĺĺno stanovisko k oznĺímení zźlměru, ve kterém je zdůĺazněna
povinnost před vydáním uzemního rozhodnutí ziskat stanovisko orgánu ochľaně ovzduší
kúmístění středního zdroje znečišťování dle $17 odst. 1 písm b) zźkona o ochĺaně ovzduší.
Jedná se o standardní ŕwení podle zálkona o ovzduší, podobně jako v bodě 1) bude
požadavek přĺpomenut v návľhu stanovĺska.
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6) Kľaiská hygĺenická stanĺce Středočeského kľaie se sídlem v Kolíně. pľacovĺště Mělník
znz 187 4-24\109 lMe z 27 .5.2009

Vyjádření deklaruje souhla srea|izací záměru za podmínky, že součástí dalších stupňů
projektové dokumentace bude návrh protihlukových opatření, které zajistí splnění
hygienických limitů . Dopoľučení budou stejně jako ľeakce na vyjádření v případě ad 1)
a ad2) zapracována do návľhu stanovĺska a opatření.

Z hlediska vodního hospodĺĺřství MěÚ požaduje, Že nesmí dojÍt k negativnímu ovlivnění
stávajících odtokoqých poměľů, konstatuje že likvidace odpadních vod a zĄištění zásobovźrÍ
pitnou vodou je v souladu s vodním zákonem, poŽaduje při stavebních pracích zajistit ochĺanu
podzemní a povrchové vody před znečištěním. Z hlediska vlivu na odtokové poměľu bude
zachovám stávající stav ľegulovaného vypouštění dešt'oých vod přes ľetenční nádľž.
Problematika opatření před znečištění vod při stavebních pľacích bude akcentována
v návľhu stanovĺska.

Z hlediska ZPF stanovisko připomíná nutnost projednaní náležitostí spojených s dotčením
ZPF s příslušným orgĺínem ochľany ZPF. Postup odnímání pozemků ZPF včetně způsobu
využití skľyvky oľnice a podoľničí bude v předstih řešen elaboľátem pľo odnětí' kteý
bude předložen místně příslušnému oľgánu ochľany ZPFrkterým je v případě odnímané
plochy 11 ha MZP. Jedná se o půdy ve 3. 4. třídě ochľany' a lze je tedy vyjmout za
splnění zákonných podmíneĘ kteľé stanovuje zákon o ochľaně ZPF a jeho pľováděcí
předpĺsy a dále metodĺcké pokyny, kteľými se řídí odnímání půdy ZPF. Poźadavek je
zapracováln do návrhu stanoviska.

v, 3, vyj ád ře n í veřej n osti
Ztad veřejnosti se k dokumentaci nevyjádřili žádní občané, zájmová sdružení či občanské
iniciativy.

V,a, Vyjádření jiných subjektu

Kľom výše uvedených se k dokumentaci nevyjádříIa žáďná instituce, organizace, sdružení či
jiná právnická či fyzická osoba.

ze dne 1.6.2009
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Yl. Závěr _ ceIkové posouzení akceptovatelnosti záměru
z hlediska v!ivů na životní prostředí

K posouzeníby|a předložena dokumentace o hodnocení vlivů naživotní prostředí záněru

Loeistick'ŕ park Úžice. halo\^ý obiekt č.4 včetně technické a dopravní infrastrukturY.

kterou zpracovala v dubnu 2009Ing. Jarmila Pacioľková.s kolektivem spolupracovníků.

Dokumentace byla posouzena dle požadavku $9 zákona č). 10012001 Sb.v platném znéĺĺ
v rozsahu dle přílohy č.5 citovaného zźl<ona.

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v obdrŽených vyjádřeních orgĺĺnů státní správy
a samosprávy a při respekÍování doporučení a opatření k prevenci, minima|izací a eliminaci
účinků vlivů uvedených v návrhu stanoviska

doporučuii ľealizaci záměľu v navľženém ľozsahu

Na zakladě doloŽených údajů a při respektovtní podmínek uvedených v návrhu stanoviska lze
sumarizovat závěr, že negativní vlivy zźlměru na jednotlivé složky životního prostředí
nepřesĺĺhnou míru stanovenou ustanovením obecně závazných právních předpisů a realizace
zźlměru bude pľo trvale uďržítelný rozvoj v zĄmovém,Území únosná.

VII. Návrh stanoviska přísIušného orgánu

Přiložen na následujících samostatně číslovaných stranách posudku.
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Závěrečná doložka:

Datum zpracováníposudku: 30.7.2009

Jméno, příjmení' bydliště a telefon zpľacovatele posudku a osob, které se podílely na
zpľacování:

Pověřený zpľacovatel: RNDľ. Stanĺslav Fojtík, Sluneční 429, Doksy 273 64,
Tel: 603 7317 84, mail: sfojtik@iol.cz
osvědčení MŽP č,j. 17 I45l4673loEPl92 (autorizovaná osoba
ke zpracování dokumentací, posudků dle z.č,. 100/2001 Sb.)

Podpis pověřeného zpracov atele ;
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Příloha 1. Konie wiádření k dokumentaci
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c. t: 17 145/4673/OBP/92 Daüul trydánĺ z 9.2. ĺ993

osvĚDčEtfÍ

BĺDr. Sbanislav Eoiüĺt
TlLul , 

'Lno, 
rrřítranÍ

lrvaló b''dl rště Y. llozvala 755. lKladĺro. Ž?2 ao

Datur rrargcnÍ ' rođltó ěĺglo t9. lt . t959 59- l ĺ - 1

lílnlgLcrgüvo žtvoLnĺho proat,řeđí Ccr}Ć rorłrbl Ĺky v đohođě
B .tnlgtergLvel zdravotntct'ví čeelĺó reprrblrĘy pođlc 3 6 odgü.
3 a S 9 ođgü. 2 zákona čľR e. 24tlg92 sb., o l'ot'|Jzovárrĺ vltvü na
ižlvoünÍ proaüředÍ

vydává

osYĚučErÍ oDBoRľÉ zPtsoBILosTI

ke =pracovárrĺ dokurenLací o lpdrroconÍ vttvu güavby, ětnnoeül,
nebo tcchnologlle na älvoünÍ progLřeđí (S 5 odsü.3 a $ 6 odBü.
1a přÍloha 3 =ákona čľn u.24H.t1992 sb.) a ke zPrac-ovárrĺ posuđkü
hođrrotĺcÍch vl ĺvy gtaveb, ělnnogtÍ a ÜechnoloqÍ ĺ Í na živoünÍ
prostřeđÍ (s 9 zákona čcakó národrrÍ rady ě. 24411992 sb.).

Přeđleđa korĺre. fiV,-'zVr^ĺ
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MINIsTERsTvo ŽrvoľľÍHo PRoSTŘEDÍ
100 10 Průa 10 - Vršovice, Vršovická 65

Yáżenýpaĺl
RNDr. Stanislav Fojtík
Vítězslava Nezvďa 755
Ż72M Kladno 4

Mlnl;íerrtvo žlvotního proĺtřeđí

Čj',
39100/ENV/06

Vyřiarje/telefon:
Eva Lexová/ 267 I22802

V Praze dĺre:
5.6.2006

RozHoDNUTÍ

Ministerstvo životního prosüedí, jako oľgán pfislušný k udělovĺání a odnímáĺrí autorizace ke
zpľacovárrí dokumentace a posudku, ĺa zÁk7adě $ 19 odst. l0 a $ 2l písm. i) zál<oĺa
č. 100/2001 Sb., o posuzováľtí vlivů na živobrí prosředí a o změrrě některých souvisejících
zrákonů (zákon o posuzovánĺ vlivů na živobrí prosťedí), ve anění pozdějších předpisrl"
vyhovuje žádosti pana RNDr. Stanislava Fojtíką datum narození: 19. l l. 1959, adĺesa místa
bľalého pobytu: Vĺtězslava Nezvala 755,272 04 Kladno 4 (drĺle jen ,ladatel'), ze dne 25. 5.
200ó a

prodlužuje autorizaci
ke zpľacoYání dokumentece a posudku

podle $ 19 zákona č. 100i200l Sb., o posuzování vlivů na životrí pľosŕedí a o změně
někteýh souvisejících zákonů (zakon o posuzovĺĺní vlivů na životní prosŕedí), ve znärí
pozdějších předpisů.

opľávnění ke zpľacováváĺrí dokumentace a posudku vuriká dĺlem nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Autońzace se v souladu s $ 19 odst. 7 zőkona č. 100/2001 Sb., o po vů na životní
pĺostře.dí a o zĺněně někteľých souvisejících zákonrl, ve znéni pozděj ů, prodlužuje
na dobu 5 let.

\

@ RNDr. Stanislav Fojtík 39



Logistický park Úžice, halový objekt č. 4 posudek dokumentace EIA

odr1vodnění

Żadate| pożáÄat o pľodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloużeľrí autoľizace
v souladu s $ 19 odst. 3, odst' 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb', o posuzováľrí vlivů
na životní prostředí a o zrněně někteľých souvisejících zákonů, ve znéní pozdějších předpisů,
v souladu s ustanoveními v příloze č. 3 vyhlášky Ministeľstva Životního prostředí
é,457l2o0t Sb., o odbomé způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posruováĺrím vlívů na ävobrí prosťedí.

Ukončené vysokoškolské vzděláĺlí bylo doloženo diplomem a vysvědčením o státní závěrečné
zkoušce. Vykonaná zkouška odbomé způsobilosti byla doložena osvědčením
(č,j. L7l45l4673ĺoEP/92, datum vydáĺrĺ: 9. 2. 1993). Bezúhonnost byla doložena výpisem
z Ęstříku testrl(datum vydaní: ló. 5. 2006).
Vzhledem k tomq že předloŽená Žádost obsďruje všechny náleŽitosti a jsou splněny všechny
podmínĘ pľo prodloužení autorizace ke zpracovaní dokumentace a posudku rozhodlo
Ministerstvo životního pľosťedí tak, jak je ve v,.ýľoku tohoto rozhodnutí uvedeno.

fuzerrí o vydfulí tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č,. 634ĺ2004 Sb., o správních
poplatcích, ve zněĺrí pozdějších předpisů, spľávnímu poplatku ve v'.ŕši 200 Kě (položka
Ż2 pism. b) sazebníku). Poplatek byl uhrazeĺr foľmou kolkové známky.

Poučení o opľavném pľostředku
Proti tomuto ľozhodnutí lze, podle ustanovení $ 83 odst. l ve spojení s ustanovením $ l52
odst. l a odst. 4 zil<onz č. 500/20M Sb., správní řád" ve znění pozdějších předpisrl, podat
rozklad ministrovi živonrího prosředĺ pľosüedľrictvím Ministerstva životního prosÉedí,
Vršovická 65, l00 l0 Prúa l0, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámeĺrí tohoto rozhodnutí'

posuzoviĺní vlivů na životní prostředí a IPPL

Toto rozhodnutí obdľží:
a) žadatel _ RNDr. Stanislav Fojtík - účastník správního fizeĺrí
b) po nabýí právní moci

oľgáľr pfislušný k evidąrci - odbor posuzovaĺrí vlivů na živoürí prostředí a IPPC
Ministerstva životního pľosředí
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