KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Projekt výroby suchých sanačních materiálů
– lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.

Posudek ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

září 2011

odpovědný zpracovatel:
vydáno ve dvanácti výtiscích:

1 až 11
12

Krajský úřad Středočeského kraje
Ekologické inženýrství
Ing. Alexandr Mertl
Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530; e-mail: mertl@iol.cz

Ing. Alexandr Mertl

Projekt výroby suchých sanačních materiálů
– lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.

Posudek ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zpracovatel posudku:

Ing. Alexandr MERTL
Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+ fax: 461 634 530

Prohlášení zpracovatele posudku:
Prohlašuji, že jsem posudek o vlivech záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů –
lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ na životní prostředí (dále jen „posudek“)
zpracoval jako držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze
dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.: 45335/ENV/06
vydaného dne 7.7.2006 podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb. a
zákona č. 436/2009 Sb. (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného
zákona, podle požadavků vyplývajících z § 9 citovaného zákona.
Dále prohlašuji, že jsem se nepodílel na zpracování oznámení a dokumentace posuzovaného
záměru.

V Trstěnici u Litomyšle, září 2011

......................................................
Ing. Alexandr MERTL

Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.
A.M.-Ekologické inženýrství

Obsah
Zpracovatelé posudku
Obsah
Přehled použitých zkratek
ÚVOD ................................................................................................................................................... 5
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................ 7
II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE ....................................................................................................... 9
1. Posouzení úplnosti dokumentace
2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení
3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
4. Posouzení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice
III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ........................ 26
IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ....................... 28
V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI ................................. 29
VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................................................... 51
VII. NÁVRH STANOVISKA................................................................................................................... 53
I. Identifikační údaje
II. Průběh posuzování
III. Hodnocení záměru
Přehled použitých zdrojů
Závěrečná doložka
Přílohy
Příloha 1

Vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených územně samosprávných celků a
veřejnosti k dokumentaci

Příloha 2

Vyjádření dalších organizací

Příloha 3

Autorizace zpracovatele posudku

Posudek - EIA

strana : 3

Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.
A.M.-Ekologické inženýrství

Přehled použitých zkratek
BPEJ

bonitní půdně ekologické jednotky

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSN

Česká státní norma

EIA

Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

IG

inženýrsko geologický (průzkum)

KHS

Krajská hygienická stanice

KSÚS

Krajské správa a údržba silnic (Středočeského kraje)

k.ú.

katastrální území

KÚSK

Krajský úřad Středočeského kraje

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

LNA

lehké nákladní automobily

MÚ

městský úřad

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

odpady kategorie nebezpečné

NPÚ

Národní památkový ústav

NV

Nařízení vlády

O

odpady kategorie ostatní

OA

osobní automobily

OI

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

obecní úřad

OŽPaZ

odbor životního prostředí a zemědělství (Krajský úřad Středočeského kraje)

PD

projektová dokumentace

POV

plán organizace výstavby

PUPFL

plochy určené k plnění funkcí lesa

RB

referenční (výpočtový) bod

TNA

těžké nákladní automobily

ÚPD

územně-plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č.
124/2008 Sb. a zákona č. 436/2009 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Projekt výroby suchých sanačních materiálů
– lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.
zpracovaná ing. Karlem Vurmem, CSc. (držitel autorizace č.j. 17275/4713/OEP/92 ze dne
11.2.1993, prodlouženo rozhodnutím MŽP č.j. 44853/ENV/06 ze dne 28.6.2006).
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, který je podle zákona příslušným
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 1
písm. d) s tím, že navrhovaný podlimitní záměr patří do kategorie II a povinnost posuzování podle
zákona byla stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Posudek zpracoval Ing. Alexandr Mertl, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí
č.j.: 45335/ENV/06 vydaného dne 7.7.2006.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:
zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;
vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;
vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
Posuzovaným záměrem je výroba suchých sanačních materiálů (maltové směsi založené na
cementové bázi) v k.ú. Červené Pečky, v areálu bývalé cihelny, který je určen jako území pro
výrobu a sklady.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 6.2 „Výroba stavebních hmot a
výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 tun/rok“.
Kapacita záměru činí 23 000 tun/rok. Pro tento podlimitní záměr bylo v návaznosti na doporučení
KÚ Středočeského kraje zpracováno oznámení EIA dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb., a na
základě zjišťovacího řízení bylo rozhodnuto, že záměr bude dál posuzován dle zákona.
Výroba je situována v areálu bývalé cihelny, který se nachází na okraji obce Červené Pečky, u
silnice III. třídy č. 12550, směr Kolín. Má plochu necelých 6 ha. Původní komplex staveb bývalé
cihelny byl demolován a byl ponechán pouze jeden halový objekt.
Podle sdělení příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad)
je území záměru určeno v územním plánu obce jako území pro výrobní sféru (doporučené využití
výroba a sklady). Posuzovaný záměr je tak v souladu se schváleným územním plánem obce
Červené Pečky.
V rámci využití areálu cihelny byla již dříve na jedné jeho polovině postavena fotovoltaická
elektrárna, neboť tato část vzhledem ke stavu podloží není vhodná pro rozsáhlejší výstavbu. Na
druhé polovině areálu je navrhována posuzovaná výrobna suchých sanačních materiálů. Při její
výstavbě se využije ponechaný halový objekt, který bude rekonstruován. Bude provedena
dostavba dalších nových objektů.
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Navrhovanou výrobnu suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí) tvoří míchací
centrum, sila surovin, sklad výrobků a manipulační a zpevněné plochy. Bude zde instalována
moderní technologie výroby suchých míchaných maltových směsí s plně automatickým procesem
dávkování a navažování jednotlivých komponent vyráběné směsi podle předem
naprogramovaných receptur bez bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S
ruční obsluhou se počítá při plnění pytlovaných přísad do provozních zásobníků, při balení
hotového produktu do ventilových pytlů (nasazování pytlů do baličky) a při jejich ukládání na
palety.
V souvislosti s přípravou posuzovaného projektu byly zpracovány odborné studie: rozptylová
studie, hluková studie, posouzení vlivu na krajinný ráz, biologický průzkum, dopravní studie,
posouzení vlivu na veřejné zdraví, měření hluku a vibrací.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení záměru "Projekt výroby suchých sanačních materiálů –
lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.", dokumentace vlivů záměru "Projekt výroby
suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o." na životní
prostředí a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se k technickému řešení záměru
prezentovanému v dokumentaci i k dotčenému území. Cílem bylo ověření předpokládaných
dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek pro hodnocení vlivů
na životní prostředí.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název a zařazení záměru
Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN
s.r.o.

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, je následující:
Kategorie:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

Bod:

6.2

Název:

„Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani
v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 tun/rok“

Celková kapacita záměru:

maximální kapacita 23 000 tun/rok

Předmětem záměru je výroba suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí na
cementové bázi). Technologie se skládá z míchacího centra, sila surovin, skladu výrobků a
manipulační a zpevněné plochy. Stavba je členěna na:
1) rekonstrukci stávající haly, kde má být sklad pro pytlované výrobky,
2) výstavbu výrobní haly o rozměrech 20 x 60 m, která má být využita jako sklad pro
suroviny,
3) stavba budov sloužící mj. jako zázemí pro dělníky cca 13 x 8,5 m a 12 x 15 m,
4) umístění výrobního a technického zařízení do nově postavené haly, které má být přes
šnekové dopravníky napojeno na 10 ocelových sil umístěných vně budovy (9x silo 60 m3 o
průměru 2,5 m a 1 x silo 80 m3 o průměru 2,9 m).
Skladovanými výrobky mají být: sušený písek, mikromletý vápenec, cement, mikrosilika, anhydrit,
suché redispergovatelné polymerní prášky, a další. Předpokládá se cca 50 různých výrobků na
cementové bázi. Je navržena moderní technologie s plně automatickým procesem dávkování a
navažování jednotlivých komponent vyráběné směsi podle předem naprogramovaných receptur
bez bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S ruční obsluhou se počítá při
plnění pytlovaných přísad do provozních zásobníků, při balení hotového produktu do ventilových
pytlů (nasazování pytlů do baličky) a při jejich ukládání na palety. Uvažuje se s využíváním pouze
silniční dopravy, využití vlečky a přilehlé železnice se neplánuje. Vyvolané dopravní nároky pro
obsluhu záměru budou podle dokumentace 4 těžká nákladní vozidla s nosností 30 tun a 25 tun za
den a 9 lehkých nákladních vozidel s nosností 7 a 10 tun za den.
Území záměru je v územním plánu obce určeno jako území pro výrobní sféru (doporučené využití
výroba a sklady). Posuzovaný záměr je tak v souladu se schváleným územním plánem obce
Červené Pečky.

I.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Červené Pečky

Katastrální území:

Červené Pečky (areál bývalé cihelny u silnice III. třídy
č. 12550, směr Kolín
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I.4. Obchodní firma oznamovatele
STACHEMA KOLÍN s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele
4635 3747

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Zdibohlavy 1, 280 02 Kolín
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru, předcházející správním řízením ve smyslu
složkových zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení
a související opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru.
Projektová dokumentace hodnoceného záměru bude reagovat na závěry posudku, resp.
stanoviska příslušného úřadu státní správy z hlediska vlivů na životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění),
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace obsahuje vlastní textovou část a 20 příloh. Vlastní textová část obsahuje 111 stran
textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k zákonu - Náležitosti dokumentace.
Obsahem příloh jsou nezbytná vyjádření k záměru, grafické přílohy a odborné studie, které se
zabývají dílčími aspekty ochrany životního prostředí a jsou podkladem pro zpracování vlastní
dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění).
V závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 12.8.2010 je uvedeno:
„K oznámení záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA
KOLÍN s.r.o“ bylo dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a zda bude dále posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu,
vlastního vyhodnocení a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdržených vyjádření veřejnosti,
dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, dospěl příslušný Krajský úřad
Středočeského kraje k závěru, že záměr
Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o
bude
posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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S ohledem na povahu a rozsah záměru, obdržených vyjádření k oznámení, charakteru možných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, požaduje příslušný Krajský úřad Středočeského kraje
projednat záměr dle cit. zákona v celém rozsahu.
Oznamovatel (investor) předloží k projednání doplněnou dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona.
Zpracovatel dokumentace se při jejím koncipování musí řídit náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 cit. zákona,
zejména je nutné velmi podrobně a dále rozpracovat a vyhodnotit hlukové poměry způsobené jak navrhovaným
výrobním závodem, tak i důsledky zvýšené dopravy materiálů do a ze závodu na obytnou zástavbu podél
dopravně přilehlých komunikací. Požaduje se zpracovat variantní řešení výstavby nového závodu z hlediska
jeho lokalizace především ve vztahu k dopravnímu řešení a s tím souvisejícím vlivem na životní prostředí a
veřejné zdraví. Je potřebné upřesnit intenzitu dopravy vzhledem k uvedeným kapacitám nosnosti automobilů
přivážejících a rozvážejících suroviny a výrobky. Údaje uvedené na str. 20 oznámení nejsou pravděpodobně
v souladu. Při nosnosti těžkotonážních vozidel až 44 tun (vezmeme-li střízlivě průměr jen 30 t – autocisterny
mají nosnost 28 – 30 tun) by mělo být dovezeno denně minimálně 120 tun. Přitom odvoz by nedosahoval ani
100 tun výrobků denně. Dále se pak jedná o ucelenější a komplexnější zhodnocení vlivu na krajinný ráz širšího
okolí. Podrobně je nutno rovněž vyhodnotit i relevantní připomínky a problémové okruhy, které byly
předmětem všech připomínek, zejména se zdůrazňují vyjádření Obce Polepy, Městského úřadu Kolín – odboru
životního prostředí a zemědělství a všech vyjádření veřejnosti. Všechna vyjádření k oznámení, doručená
v řádném termínu, budou předána oznamovateli (investorovi) jako součást tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Podstatné připomínky jsou uvedeny v tomto závěru zjišťovacího řízení.
Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví musí zpracovat osoba, která je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (§ 19).
Zpracovaná dokumentace byla Krajskému úřadu Středočeského kraje předložena 1.4.2011.
Příslušný úřad dokumentaci rozeslal dopisem ze dne 14.4.2011, informace o dokumentaci byla
zveřejněna na úřední desce od 15.4.2011 do 17.5.2011.
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na veřejné zdraví, kvalitu ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové a podzemní vody, ochranu
přírody a krajiny, vlivů dopravy a dalších faktorů jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím
způsobem zpracovány.
Dokumentace obsahuje v příloze č. 20 samostatné vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení a
připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních doručených k oznámení.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.
Z hlediska rozsahu je dokumentace vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na
vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku dostačující k možnosti
posoudit vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah dokumentace je vyvážený, podrobnosti jsou
soustředěny do přílohové části dokumentace.
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S ohledem na očekávané dominantní vlivy předloženého záměru byla zvýšená pozornost správně
věnována jak vlivům vyvolaným realizací a provozem výrobního areálu, tak vlivům z vyvolané
dopravy. Predikce vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena s využitím standardních
matematických modelů a metodik (k dispozici jsou samostatné materiály v příloze dokumentace –
akustická studie a rozptylová studie, které jsou založeny na dopravně inženýrských podkladech).
Značná pozornost je věnována také otázkám ochrany přírody a krajiny a dalším aspektům
spojeným s posuzovaným záměrem.
Z metodického pohledu je proto možno konstatovat, že dokumentace se správně soustřeďuje na
rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že odpovídá zásadním požadavkům
správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí.
Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako standardní.
Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány ve smyslu § 9 odst.
6 zákona č. 100/2001 Sb., sloužily k potvrzení predikce vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a
zejména pak k návrhu podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a neměly vliv na
výsledek hodnocení vlivů předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného
v dokumentaci.
Oblasti, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou
standardně řešitelné v rámci následné přípravy záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících
z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., v příslušných následných správních
řízeních k povolení předmětného záměru.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny její části jsou
zpracovány v rozsahu, který je považován v daném případě za běžný a standardní.
V některých oblastech lze rozsah a hloubku zpracování dokumentace včetně příloh označit
za velmi podrobné až nadstandardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.
Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis
umístění záměru, popis zvažovaných variant a technického řešení záměru. Jsou zde uvedeny
základní informace o posuzovaném záměru.
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V textu je uveden výčet a popis uvažovaných variant umístění záměru. Celkem bylo prověřováno 8
lokalit (kromě navrhovaného umístění v lokalitě Červené Pečky). Jednalo se rovněž o různých
variantách řešení nové výroby včetně stávajících provozoven společnosti STACHEMA KOLÍN.
Dále jsou v textu popsána možná dopravní řešení, vztahující se k lokalitě Červené Pečky, včetně
možných alternativních řešení (samostatné napojení na obchvat Kolína, využití železniční vlečky).
Popsána je nulová varianta s uvedením podmínek, za kterých byla uvažována jako referenční při
posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
Popis technického řešení obsahuje údaje o výrobním areálu, technologii výroby a o stavbách, které
budou součástí záměru (protihluková stěna, rekonstrukce mostu v Polepech).
Popis řešení doplňují grafické (mapové) přílohy dokumentace.

Hodnocení: Podkapitola Základní údaje obsahuje všechny informace požadované zákonem a je
dostačující pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Dokumentace uvádí jak zdůvodnění
záměru a výběr umístění záměru, tak popis jeho technického řešení.
Popis je doplněn přílohami č. 3 až 10, které dokladují umístění a prostorové parametry stavby.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za dostačující.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou
záměrem dotčeny. Kapitola obsahuje tabulku, v níž jsou uvedena parcelní čísla, výměra podle KN,
BPEJ a třída ochrany. Zábor se týká 2 pozemků o celkové výměře 2 802 m2 zařazených I. třídy
ochrany ZPF. Odebraná ornice v množství 560 m3 bude uložena na deponii a následně využita
v areálu na realizaci telených ploch.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné vody v etapě výstavby i provozu záměru.
Zdrojem vody bude nově vybudovaná vodovodní přípojka napojená na vodovodní síť obce
Červené Pečky. Celková potřeba pitné vody bude 425 m3 za rok.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu energií pro provoz záměru. Zemní plyn bude odebírán z nově
realizované plynovodní přípojky. Přípojka elektrické energie bude realizována na stávající
trafostanici nebo vybudováním nové trafostanice na VN vedení.
Dále se uvádí potřeba surovin pro výrobu s průměrnou denní a roční spotřebou. Z přehledu je
zřejmé, že největší podíl na vstupních surovinách tvoří písek a cement, zbytek tvoří speciální
přísady podle receptury vyráběných produktů.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí rozbor dopravních nároků záměru a možných dopravních tras. Popsány a
vyhodnoceny jsou všechny přístupové trasy k lokalitě Červené Pečky a popsány omezující
podmínky na těchto trasách.
Dále dokumentace uvádí informace k variantě využití železniční vlečky s tím, že tato možnost je
v současné době i výhledově prakticky vyloučena.
Jsou uvedeny intenzity vyvolané dopravy jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu. Celková
nákladní doprava je stanovena na 4 těžká nákladní vozidla s nosností 30 a 25 tun za den (tj. 8 jízd
TNA za den) a 9 lehkých nákladních vozidel s nosností 7 a 10 tun za den (tj. 18 jízd LNA za den).
Osobní doprava představuje 20 – 25 osobních vozidel za den, tzn. 40-50 jízd OA. Je popsáno
vytížení jednotlivých příjezdových tras pro uvedenou dopravní zátěž.
Silniční doprava bude probíhat pouze v denní době, tj. v době provozu výrobního areálu.
V rámci přípravy záměru byla zpracována dopravní studie, která je přílohou dokumentace (č. 16).
Studie uvádí data o současné dopravní zátěži na komunikacích v zájmovém území, vyhodnocení
jednotlivých přístupových tras a možných dopravních řešení.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Údaje o výstupech
Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování v období výstavby i za provozu. Plošným
zdrojem v období výstavby bude plocha staveniště, liniovým zdrojem bude stavební doprava.
V etapě provozu se uvažuje s emisemi ze spalování zemního plynu a z technologie. Vytápění
objektů bude řešeno malými bodovými zdroji: plynovými sálavými zářiči a plynovými kotly (pro
temperování hal a vestaveb). Podle uváděného výkonu se bude jednat ve smyslu zákona č.
86/2002 Sb., o malé zdroje znečišťování.
Dalšími bodovými zdroji budou technologické zdroje: výduchy skladovacích sil a výduchy
rozptylovacích stanic. Všechny budou opatřeny odprašovacími filtry s garancí nízké úrovně emisí
tuhých látek. Dalším zdrojem budou emise z motorů autocisteren při plnění sil. V dokumentaci je
uveden popis technického řešení k omezení emisí a množství uvažovaných emisí do ovzduší.
Liniovým zdrojem bude příjezdová komunikace, kde budou znečišťující látky emitovány při
pohybu automobilů. Veškeré podrobné údaje o množství emitovaných znečišťujících látek a
výsledky výpočtů emisí z liniových zdrojů uvádí rozptylová studie, která je přílohou dokumentace.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o druhu odpadních vod produkovaných v průběhu
výstavby a provozu záměru. Jsou uvedeny základní informace o produkci splaškových i
srážkových vod a o způsobu nakládání s těmito vodami. Technologické odpadní vody nebudou
produkovány.
Splaškové odpadní vody budou shromažďovány v bezodtokých jímkách (2 ks) a odváženy
k vyčištění na biologickou čistírnu Kolín.
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Dešťové vody budou sváděny přes odlučovač lehkých kapalin do retenční nádrže o objemu cca
350 m3 a následně zasakovány do podloží. Dokumentace uvádí popis systému retence i
zasakovacího systému dešťových vod. Provedený IG průzkum potvrdil možnost zasakování
dešťových vod.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Odpady
Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru a za jeho provozu.
V textu je uveden stručný přehled základní platné legislativy v odpadovém hospodářství a přehled
očekávaných odpadů v období výstavby i provozu (tabulky). Nakládání s odpady v období provozu
bude řešeno standardní formou – předávání oprávněným subjektům k využití či odstranění.
Důležité je správné třídění a skladování odpadů, které vychází z platné legislativy. Přehled odpadů
vychází z výrobní praxe společnosti.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Hluk a vibrace
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě i za provozu areálu. Jsou uvedeny informace o
dočasných zdrojích hluku ze stavební činnosti.
Za provozu jsou uvažovány jak stacionární zdroje hluku tak doprava jako liniový zdroj hluku.
Pro hodnocení vlivů hluku je zpracována hluková studie, která je přílohou dokumentace.
Dokumentace uvádí a hodnotí možné zdroje vibrací. Zejména jde o vibrace z automobilové
dopravy při průjezdu obcí Polepy. Za účelem ověření skutečné situace bylo provedeno měření
vibrací, zpráva SZÚ o měření vibrací je uvedena v přílohách dokumentace. Závěrem je
konstatováno, že měření prokázalo dodržování limitů stanovených platnými předpisy.
Zdroje záření nebudou využívány.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace v této kapitole uvádí popis území a jeho základních charakteristik. Z hlediska
nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území lze konstatovat:
1. Záměr není v rozporu s prioritami trvale udržitelného rozvoje území ani s nadřazenými
celostátními či regionálními koncepcemi rozvoje území. Záměr je v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací.
2. Přírodní zdroje ani schopnost jejich regenerace nejsou záměrem dotčeny.
3. Přírodní prostředí v dotčeném území je schopno unést zátěž spojenou s realizací záměru.
4. Prvky územního systému ekologické stability nejsou územně ani funkčně dotčeny.
5. Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 nejsou v dotčeném území
situovány.
6. Významné krajinné prvky ze zákona ani registrované nejsou dotčeny.
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7. Na území záměru ani v jeho blízkosti se nenacházejí historické, kulturní nebo archeologické
památky.
8. Celý intravilán obce Červené Pečky lze považovat za území hustě zalidněné. Záměr
nepředstavuje riziko pro obyvatele obce ani jiných obcí okolních .
9. V zájmovém území nejsou zjištěna území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, ani extrémní poměry. Dokumentace uvádí, že v rozhodujících složkách
(kvalita ovzduší, hluková zátěž) jsou respektovány platné limity.
10. Staré zátěže nejsou v zájmovém území zjištěny.

Hodnocení: Dokumentace se věnuje popisu hlavních environmentálních charakteristik prostředí
v zájmovém území záměru. V textu jsou stručně podány základní informace o dotčeném území.
Dokumentace odpovídá požadavkům zákona a obsahuje potřebné informace.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu. Dále
jsou uvedeny údaje o kvalitě ovzduší v zájmovém území.
Území spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší kvůli zvýšeným koncentracím BaP na
území center měst Kolín a Pečky. V zájmové lokalitě není překračování limitu BaP ani ostatních
znečišťujících látek pravděpodobné.

Hodnocení: Informace o ovzduší lze považovat za dostačující, bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní údaje o podzemních a povrchových vodách na území výstavby.
Z hlediska povrchových vod je uvedeno povodí toku odvodňujícího zájmové území. Popis
podzemních vod vychází z výsledků citovaných průzkumů, které byly prováděny na plochách
navrženého záměru. Podzemní vody se na lokalitě vyskytují ve větších hloubkách (10 – 14 m pod
terénem, území není z hlediska vodohospodářského významné. Podloží na lokalitě je nepropustné
až málo propustné vlivem výskytu spraší – prachovitých jílů. V severní části areálu je podloží
propustné až málo propustné, podzemní voda zde však rovněž vrty zastižena nebyla.
Dokumentace uvádí výsledky IG průzkumu zaměřeného na ověření možnosti zasakování
dešťových vod z navrženého areálu. Dále jsou uvedeny výsledky provedených vsakovacích
zkoušek, které ověřily podmínky zasakování čistých dešťových vod do geologického podloží přímo
na řešeném území záměru.
V závěrech je konstatováno, že zasakování dešťových vod lze řešit v případě dostatečné retence
vybudováním zasakovací rýhy. Technické provedení zasakovacích objektů bude předmětem
navazujících stupňů projektové dokumentace.

Hodnocení: Informace o povrchových a podzemních vodách uvedené v předložené dokumentaci
lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Půda
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy v malém rozsahu, plochy určené k plnění funkcí lesa
dotčeny nejsou. Půda na dotčených plochách je vedena pod BPEJ 2.01.00, v I. třídě ochrany.

Hodnocení: Uváděné informace o půdách zájmového území lze považovat za dostačující. Bez
připomínek.
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Geologické a hydrogeologické poměry území
Dokumentace uvádí informace o geomorfologii zájmového území, geologickou charakteristiku
území a popis geologických poměrů. Jsou popsány základní typy a charakter podložních vrstev.
Dokumentace uvádí stručně hydrogeologickou charakteristiku území a popis hydrogeologických
podmínek zájmového územní. Podzemní voda se zde vyskytuje v hloubkách 10 – 14 m pod
terénem.
Důlní díla nejsou v dotčeném území registrována, poddolované území se zde nevyskytuje.
Seismická aktivita je zde nízká, radonové riziko střední.

Hodnocení: Informace o geologických poměrech a podzemních vodách lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Flóra a fauna
Vzhledem k tomu, že záměr se nachází na území bývalého průmyslového areálu (cihelna) bez
přímé vazby na přírodní nebo přírodě blízké lokality, je i výskyt fauny a flóry na dotčeném území
silně omezen. Ve zkoumaném území nebyly zaznamenány zvláště chráněné druhy rostlin ani
živočichů, celkově je flóra i fauna chudá a běžná, odpovídající typu lokality.
Dále jsou uvedena území ochrany přírody v širším území – přírodní památka Slánská hora a
přírodní park Džbán. Všechny prvky se nacházejí mimo dosah vlivů posuzovaného záměru.

Hodnocení: Popis stavu fauny a flóry v zájmovém území lze považovat za dostačující. Bez
připomínek.
Krajina, obyvatelstvo, kulturní památky
Dokumentace se při popisu krajiny zájmového území odvolává na samostatné studie uvedené
v přílohách dokumentace. V nich je uváděn detailní popis krajiny zájmového území, zaměřený na
jednotlivé prvky krajiny a charakteristiky krajinného rázu.

Hodnocení: Popis krajiny jako významné charakteristiky ochrany přírody je v textu dokumentace
omezen odkazem na přílohy dokumentace (č. 13a a 13b). V citovaných přílohách jsou uváděny
veškeré potřebné informace a zhodnocení současného stavu krajiny dotčeného území. Obě
samostatné studie jsou posouzeny v následující části posudku.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace uvádí základní informace o dotčeném území a hodnotí kvalitu životního prostředí
v nejvýznamnějších složkách a faktorech s využitím údajů dílčích kapitol dokumentace.
Kvalita životního prostředí v zájmovém území je hodnocena jako příznivá, v textu je konstatováno,
že území není zatěžováno nad únosnou míru a ve sledovaných parametrech nejsou překračovány
platné limitní hodnoty.

Hodnocení: Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí je provedeno ze všech
hlavních hledisek. Se závěry dokumentace lze souhlasit bez zásadních připomínek.
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Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Dokumentace hodnotí vlivy na obyvatelstvo zejména v těchto charakteristikách:
a)
b)
c)

vlivy na znečištění ovzduší,
hluková zátěž,
sociálně ekonomické dopady.

Vlivy na znečištění ovzduší
V období výstavby se nejvýznamněji projevuje znečištění tuhými látkami (zemní práce) a plynnými
látkami (stavební stroje a doprava). Zdravotní rizika jsou hodnocena jako nízká, působení zdrojů je
časově omezeno, současně musí být uplatňována opatření k omezení působení těchto zdrojů
v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách (manipulace s materiály, jejich uskladnění
i doprava).
Vlivy na kvalitu ovzduší za provozu záměru jsou hodnoceny jako nízké, zdravotní rizika jsou
hodnocena jako nevýznamná. Na základě provedených výpočtů je konstatováno, že imisní
koncentrace vyvolané působením posuzovaných zdrojů souvisejících se záměrem jsou velmi nízké
a nedosahují platných limitů. Při uvažování současného pozadí není očekáváno dosažení či
překračování platných limitů u žádné z posuzovaných látek a záměr nepředstavuje z hlediska
znečišťování ovzduší významná zdravotní rizika pro obyvatele v zájmovém území.
Hluková zátěž
Na základě provedených výpočtů je konstatováno, že v období výstavby ani za provozu nebudou
překračovány hygienické limity hluku. Za zásadní lze považovat realizaci protihlukové stěny na
východní a jižní straně výrobního areálu, jejímž cílem je eliminace působení hluku v okolí areálu.
Zdravotní rizika hluku v etapě výstavby i za provozu jsou hodnocena jako nízká a nevýznamná.
Kontaminace vody a půdy
Znečištění vody a půdy v etapě výstavby vyvolané únikem rizikových látek ze stavební techniky
nelze vyloučit. Je třeba mu předcházet jak trvalou údržbou techniky, tak vybavením staveniště, aby
po úniku bylo znečištění co nejdříve eliminováno a zabránilo se jeho šíření.
Za provozu není znečišťování vod a půdy předpokládáno jednak z důvodu vyloučení nakládání
s kapalnými látkami nebezpečnými vodám a jednak systémem odvádění srážkových vod, který
bude schopen zachytit eventuální havarijní úniky z dopravních prostředků. Zdravotní rizika v obou
případech jsou nízká a nevýznamná.
Riziko úrazů
Riziko úrazů je spojováno zejména s automobilovou dopravou v území. Realizace záměru
nepředstavuje identifikovatelné zvýšení rizika úrazů v žádné fázi přípravy, výstavby ani provozu
záměru.
Ostatní vlivy
Mezi ostatními vlivy se uvádějí kromě již zmíněných vlivů (hluku a exhalací) také vlivy záření a
vibrací. Žádný z uvedených vlivů není z hlediska zdravotních rizik významný.
Jako příznivý efekt realizace záměru jsou uvedeny sociální aspekty související s novou výstavbou,
zejména ve vztahu k zaměstnanosti v regionu.
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Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním
způsobem, který odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez zásadních připomínek.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno na základě zpracovaných modelových výpočtů,
které poskytují informace o stávající i výhledové úrovni zatížení území s ohledem na platné
hygienické limity. Hodnocení zdravotních rizik expozice látek znečišťujících ovzduší a hluku je
zpracováno kvalitně, v souladu s platnými normami a uznanými autorizačními metodami a
návody, včetně nezbytné analýzy nejistot.
S ohledem na charakter záměru lze se závěry dokumentace souhlasit. Dočasné snížení kvality
prostředí po dobu výstavby záměru v bezprostředním okolí staveniště bude při respektování
stanovených podmínek a omezení akceptovatelné. Po dokončení stavby včetně související
infrastruktury budou vlivy na veřejné zdraví nízké a nevýznamné.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vlivy na ovzduší na základě výpočtů znečištění ovzduší provedených v
příloze č. 12 - Rozptylová studie. Hodnocení ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot
imisních koncentrací hlavních škodlivin – NO2, CO, benzenu, benzo(a)pyrenu – BaP a tuhých
znečišťujících látek - PM10.
V etapě výstavby je kladen důraz na opatření k omezování sekundární prašnosti i primárních
zdrojů tuhých látek do ovzduší. Současně je třeba provádět údržbu staveniště a dopravních tras a
omezovat zbytečný provoz motorů stavebních strojů a vozidel.
Za provozu není záměr významným zdrojem znečišťování ovzduší. Hodnoty imisních koncentrací
jednotlivých sledovaných látek se u roční průměrné koncentrace pohybují ve zlomcích procent
platných limitů. Předpokládaná doba překračování limitů pro krátkodobé maximální koncentrace je
nulová, tj. krátkodobé limity rovněž nebudou překračovány.
Dokumentace komentuje výsledky modelových výpočtů příspěvku uvažovaných zdrojů
znečišťování ovzduší a uvádí jejich porovnání s platnými limity. Imisní koncentrace žádné ze
sledovaných látek nedosáhnou platných imisních limitů, ve všech případech jsou dostatečně
hluboko pod limitními hodnotami. Překračování platných limitů pro sledované látky není očekáváno
ani při zohlednění současné úrovně kvality ovzduší (pozadí).
S ohledem na stávající charakteristiku zájmového území (kvalitu ovzduší) jsou vlivy na ovzduší a
klima hodnoceny jako nízké až zanedbatelné.

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i
grafických přílohách způsobem, který odpovídá standardním požadavkům a poskytuje
dostatečné informace o vlivech na kvalitu ovzduší.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě výpočtů hluku v příloze č. 11a - Hluková studie.
V etapě výstavby jsou z hlediska hluku hodnoceny zdroje stavebního hluku (technologická
zařízení a stavební stroje) a stavební doprava. Navýšení ekvivalentních hladin hluku v obcích
Polepy a Červené Pečky představuje desetiny decibelu. Dokumentace hodnotí vlivy na hlukovou
situaci při výstavbě jako nízké, hygienický limit bude respektován.
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V etapě provozu jsou jako zdroje hluku hodnocena technologická zařízení (plnění sil,
autocisterny, regenerace vzduchových filtrů, ventilátory, areálová doprava) a doprava vyvolaná
záměrem na veřejných komunikacích.
Dokumentace hodnotí několik různých situací vázaných zejména na různou dopravní situaci:
stávající stav (rok 2010), stav roku 2013 s obchvatem Kolína (bez areálu Stachema), stav roku
2013 s obchvatem Kolína a navýšením o dopravu areálu Stachema. Samostatně je hodnocen
provoz stacionárních zdrojů hluku ve vlastním výrobním areálu a dopravy uvnitř areálu Stachemy.
Dokumentace popisuje současný stav hlukové zátěže v dotčeném území jednak na základě
provedeného měření, jednak výpočtovým modelem. Obě hodnoty vykazují dostatečnou shodu a
prokazují, že stávající hlukové zatížení z dopravy u objektů v obcích Polepy a Červené Pečky je
s rezervou podlimitní (při uplatnění korekce na starou dopravní zátěž).
Výpočty hluku z dopravy uvažující s navýšením dopravy po uvedení posuzovaného areálu do
provozu ukazují, že dojde k nárůstu ekvivalentních hladin hluku v rozmezí 0,0 až 0,2 dB. Jde o
hodnotu subjektivně nepostižitelnou a vzhledem k uváděné přesnosti měření a výpočtů objektivně
neprokazatelnou. Výpočty dále prokazují, že vlivem uvažovaných zdrojů hluku nedojde k
překračování přípustných hygienických limitů v dotčeném chráněném venkovním prostoru a
chráněném venkovním prostoru staveb.
Výpočet hluku z navrhovaného areálu Stachemy uvádí nejvyšší hodnotu ekvivalentní hladiny hluku
ve výpočtovém bodě č. 2 (nejbližší objekt č.p. 131, východní fasáda) ve výši 49,4 dB za
předpokladu realizace protihlukové stěny podél východní a jižní strany areálu. Ve všech ostatních
bodech je hladina hluku vzhledem k vyšší vzdálenosti od areálu nižší.
Vliv záměru na hlukovou situaci je tedy hodnocen jako malý a nevýznamný (hluk z dopravy), resp.
středně významný (hluk z provozu) s tím, že v dotčeném venkovním chráněném prostoru staveb
budou splněny požadavky platné legislativy (hygienické limity).
Dokumentace se dále zabývá problematikou vibrací z výroby a z dopravy. Vibrace z výroby jsou
hodnoceny jako bezvýznamné. Vibrace z dopravy byly vyhodnoceny na základě měření
provedeného SZÚ v objektu č.p. 62 v obci Polepy. Podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze
dokumentace č. 18. Na základě tohoto měření je konstatováno, že bylo zjištěno prokazatelné
dodržení hygienických limitů vibrací dle platné legislativy pro obytné místnosti.
Vliv vibrací z dopravy na statiku budov u silnice II/12550 je hodnocen v příloze dokumentace č. 19.
Zde je na základě stanovení dynamické zátěže vyvolané dopravním provozem na silnici II/12550
včetně těžkých nákladních vozidel konstatováno, že vliv vibrací na stavební objekty bude
zanedbatelný až nulový.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru. S uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z uvažovaných
zdrojů. Hluková studie se zabývá všemi reálnými stavy (stávající stav, provoz navrhovaného
záměru) a hodnotí jak hluk z vyvolané dopravy tak hluk z vlastního výrobního areálu. S ohledem
na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za přijatelný a
dostačující.
Problematika vibrací je hodnocena na základě provedeného měření, které poskytuje podklady
pro posouzení jak zdravotních účinků, tak i možných dopadů na stavby v okolí komunikace.
V dalších etapách přípravy záměru bude nutné provést aktualizaci hlukové studie pro hluk
z vlastního výrobního areálu s optimalizací protihlukových opatření (viz návrh stanoviska).
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Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik - dokumentace hodnotí vliv na
odvodnění oblasti jako zanedbatelný. Změny hydrologických charakteristik povrchových vod jsou
rovněž hodnoceny jako nulové.
Vliv na jakost povrchových vod - ovlivnění kvality povrchových vod je hodnoceno jako prakticky
nulové. Z areálu nebudou do vod povrchových odváděny žádné odpadní vody. Splaškové odpadní
vody v množství 425 m3 za rok budou shromažďovány v bezodtoké jímce a následně odváženy ke
zpracování na biologickou ČOV Kolín.
Vliv na podzemní vody
Vliv na hladiny a proudění podzemní vody - ovlivnění hydrogeologického režimu na ploše
staveniště není očekáváno. Zasakování dešťových vod z areálu (cca 5 228 m3/rok) povede
pravděpodobně ke vzniku „zavěšené“ zvodně s následným odtokem podle morfologie
propustnějších vrstev podloží.
Vliv na kvalitu podzemních vod - ovlivnění kvality podzemních vod je hodnoceno jako velmi nízké
a prakticky zanedbatelné. Dešťová kanalizace bude vybavena odlučovačem ropných látek a
retenční jímkou, které zajistí dodržování kvality zasakovaných dešťových vod na požadované
úrovni. Riziko znečištění podzemních vod v případě havarijní situace je s ohledem na navržený
systém odvodnění areálu hodnoceno jako nízké. Případný únik bude zachycen v ORL ev.
v retenční nádrži.
Vliv na vodní zdroje - není očekáván.

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody jako nízké až
zanedbatelné. Významné negativní ovlivnění současného stavu není očekáváno. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Předložená dokumentace řeší problematiku vlivů na povrchové i podzemní vody dostatečným
způsobem s tím. Návrh zasakování dešťových vod vychází z provedených HG průzkumů a
zkoušek. Uváděné závěry lze považovat za adekvátní.
V navazujících etapách přípravy záměru je nezbytné se problematikou ochrany povrchových i
podzemních vod dále zabývat ve smyslu navržených opatření k jejich ochraně.
Vlivy na půdu
Zábor zemědělské půdy v rozsahu 2 802 m2 hodnotí dokumentace jako nízký vliv bez dopadu na
využití okolní zemědělské půdy. Přestože je půda zařazena v I. třídě ochrany, je zábor vzhledem k
poloze pozemků a vymezení jejich funkce územním plánem akceptovatelný. Stavbou nedojde
k dotčení ploch určených k plnění funkcí lesa.
Vliv na znečištění půdy je hodnocen jako minimální, bez rizika.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou, obsahuje podstatné informace a
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující; bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí hodnotí dokumentace jako zanedbatelné a nevýznamné. Vlivy na
přírodní zdroje jsou vyloučeny. Ostatní možné faktory nejsou v daném úseku významné.

Hodnocení: Posouzení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje odpovídá charakteru
záměru a zájmového území. Bez připomínek.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru a faunu – jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Na lokalitě není zaznamenán výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, lokalita není z hlediska botanického a zoologického
hodnotná.
Vlivy na významné krajinné prvky - v zájmovém území stavby se VKP nenacházejí a nejsou
proto dotčeny.
Vlivy na územní systém ekologické stability - v zájmovém území stavby se prvky ÚSES
nenacházejí a nejsou dotčeny.
Vlivy na zvláště chráněná území - v zájmovém území stavby se ZCHÚ nenacházejí a nejsou
dotčena.

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází zejména z charakteru zájmového
území a absence předmětů ochrany přírody a krajiny na dotčené ploše i v jejím bezprostředním
okolí. Dokumentace vychází při hodnocení z výsledků provedeného biologického průzkumu na
řešené ploše navrhovaného výrobního areálu.
Způsob hodnocení lze považovat za dostačující; s uvedenými závěry lze souhlasit bez
připomínek.
Vlivy na krajinu
Vliv záměru na krajinu je hodnocen na základě dvou zpracovaných samostatných studií,
zabývajících se vyhodnocením vlivů na krajinný ráz. Obě studie jsou přílohami dokumentace.
Příloha č. 13a) – Studie vlivu na krajinný ráz (autor Mgr. M. Pondělíček): Studie obsahuje
aktualizované hodnocení se zahrnutím připomínek ze zjišťovacího řízení. V závěru je uvedeno, že
navrhovaná stavba se na charakteru krajinného rázu v krajině - v prostoru krajinného místa okolo
navržené lokality v k.ú. Červené Pečky - za stávajících podmínek projeví, ovšem ne zásadním
způsobem. V tabulkovém hodnocení jednotlivých charakteristik krajinného rázu je uvedeno, že
z 50ti bodů bylo pouze 9 vyhodnoceno jako projevující se závažněji.
Ve studii je důraz kladen na návrh kompenzačních opatření zaměřený na snížení působení stavby
v krajině. Jde o kombinaci barevného provedení stavby a výsadby zeleně, které přispějí ke snížení
její viditelnosti.
Studie je v přílohách doplněna fotodokumentací, mapovou dokumentací a vizualizací navrhované
stavby i stavby původní cihelny.
Příloha č. 13b – Studie vlivu na krajinný ráz (autor Doc. Ing.arch. I. Vorel, CSc.): Studie
obsahuje rozsáhlý popis zájmového území zaměřený na identifikaci znaků a hodnot krajinného
rázu (přírodní, historické, kulturní, vizuální a estetické) a následné posouzení zásahu
navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty krajinného rázu. Studie obsahuje
rozsáhlou mapovou a obrazovou dokumentaci, která doplňuje popisné části textu. V rámci
hodnocení vlivů jsou posouzeny vlivy na jednotlivé charakteristiky a jejich míra (velikost, význam):
Vliv na přírodní charakteristiky – záměr nemá vliv.
Vliv na kulturní a historickou charakteristiku – záměr nemá vliv.
Vliv na ZCHÚ – záměr nemá vliv.
Vliv na VKP – záměr nemá vliv.
Vliv na kulturní dominanty – záměr nemá vliv.
Vliv na estetické hodnoty – identifikován slabý vliv.
Vliv na harmonické měřítko krajiny – záměr nemá vliv.
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Vliv na harmonické vztahy v krajině – identifikován slabý vliv.
Dále je konstatováno, že záměr není v rozporu s obecnými ochrannými podmínkami stanovenými
ve Studii vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel et al., 2009).
V závěru studie je konstatováno, že záměr představuje maximálně slabý zásah do zákonných
kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Žádný z těchto zásahů není do
hodnot klasifikovaných jako jedinečné či význačné. Zásah záměru do krajinného rázu chráněného
podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., je hodnocen jako únosný.

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny podrobným způsobem pomocí doporučené
metodiky, se závěry lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter
záměru považovat za plně akceptovatelný.
Studie vlivu na krajinný ráz v příloze č. 13a (autor M. Pondělíček) je poněkud nepřehledná,
nesystematická a nevychází důsledně z odborně uznané metodiky (Vorel, Bukáček). Přesto se lze
se závěry v zásadě ztotožnit, navržená opatření (vhodná barevnost nových objektů + výsadby +
omezení osvětlení v nočních hodinách) jsou adekvátní a potřebná. Věcné nedostatky spočívající
v omezeném a stručném popisu charakteristik a znaků krajinného rázu směřují k větší
subjektivitě hodnocení. To se projevuje v důrazu na stávající negativní zásahy do krajinného
rázu, které však nemohou být argumentem pro snížení vlivů navrhované stavby.
Studie vlivů na krajinný ráz v příloze č. 13b (autor I. Vorel) je zpracována velmi precizně a
podrobně, v řadě informací doplňuje i vlastní dokumentaci (přírodovědnou část – popisy
přírodních poměrů, zvláště chráněná území apod.). Studie vychází z metodického postupu
(Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička: Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo
změny využití území na krajinný ráz, Praha, 2004), a dalších odborně uznávaných metodik
vycházejících z platného legislativního rámce ochrany krajinného rázu (§12 zákona č. 114/1992
Sb.). Posouzení se zaměřuje na všechny charakteristiky a znaky krajinného rázu a je zpracováno
velmi podrobně. Bez připomínek.
Rozdíly obou prezentovaných studií vyplývají z rozdílného přístupu jejich autorů k metodice
hodnocení. Studie 13a (autor M. Pondělíček) je zaměřena více na subjektivní hodnocení.
Přestože obsahuje i výčet a hodnocení jednotlivých charakteristik a znaků krajinného rázu, je zde
více přítomen subjektivní pohled zpracovatele. Studie 13b (autor I. Vorel) je zaměřena na
maximální objektivizaci hodnocení a využívá k tomu v maximální míře výše citovanou
metodiku, jejíž snahou je potlačit subjektivní pohled hodnotitele. Přestože obě studie docházejí
k obdobným závěrům, lze hodnocení a závěry dle studie 13b považovat za objektivnější a jejím
závěrům je možné přisuzovat vyšší váhu.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace uvádí, že záměr nebude mít vliv na hmotný majetek ani kulturní či historické
památky.
Vliv na objekty v okolí silnice II/12550 v důsledku vibrací z dopravy je na základě provedeného
měření a posouzení dynamických účinků zatížení hodnocen jako zanedbatelný až nulový.

Hodnocení: Vlivy na hmotný majetek jsou hodnoceny na základě provedeného měření a
odborného posouzení účinků dopravy. S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních
připomínek. Způsob hodnocení lze považovat za dostačující.
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace uvádí hodnocení velikosti a významnosti vlivu pro základní složky a faktory životního
prostředí. Prezentované údaje vycházejí ze závěrů jednotlivých částí a kapitol dokumentace,
včetně samostatných příloh dokumentace.
Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít žádné zásadní a významné negativní
důsledky na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy s podstatným nebo zásadním negativním
vlivem přesahujícím platné nebo doporučené limity nebyly u hodnoceného záměru identifikovány.
Celkově jsou vlivy hodnoceného záměru hodnoceny jako únosné a akceptovatelné, bez rizika
nadlimitního znečišťování či poškozování životního prostředí v zájmovém území.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Hodnocení
využívá závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí a hodnotí havarijní situace spojené s provozem posuzovaného záměru:
−
−
−

únik plynu a možnost výbuchu,
poškození či netěsnost nádrže u nákladních vozidel,
poruchy filtrů u skladovacích sil a rozptylovacích stanic.

Popis případných dopadů na životní prostředí a navrhovaných preventivních opatření vychází
z charakteru záměru a územních i technických možností.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru.
Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby a na úrovni
posuzování vlivů dostačující. Podrobnější specifikace všech opatření bude předmětem
následujících etap přípravy a realizace záměru.
Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.
Ve všech významných oblastech byly zpracovány samostatné studie, které vlivy na veřejné
zdraví, kvalitu ovzduší, vlivy hluku a vlivy na krajinný ráz na základě standardních postupů
a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné.
Dokumentace obsahuje kromě uvedených studií i doplňující podklady jako je měření hluku,
měření vibrací, dopravní studie a stanovisko statika k vlivu vibrací vyvolaných nákladní
dopravou na obytnou zástavbu podél silnice II/12550. Rozsah dokumentace lze s ohledem
na skutečnost, že záměr je ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, zařazen jako podlimitní, považovat za nadstandardní.
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Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako standardní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Projekt výroby suchých sanačních materiálů –
lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ v jedné projektové aktivní variantě.
Dokumentace uvádí v rámci zdůvodnění a popisu záměru vyhodnocení různých uvažovaných
variant umístění záměru (celkem 9 variant) s tím, že ze všech variant byla na základě provozních,
ekonomických a místních podmínek vybrána varianta umístění v obci Červené Pečky.
Z uvedeného rozboru je zřejmé, že oznamovatel věnoval výběru umístění záměru značnou
pozornost.
Dále jsou popisovány a vyhodnoceny varianty dopravní obslužnosti navrhovaného areálu. Celkem
je v území vymezeno 6 tras napojení výrobního areálu na nadmístní silniční komunikace (silnice I.
třídy č. I/2 a č. I/38). Pro těžkou nákladní dopravu je jako jediná možná varianta označena trasa na
silnici III/12550 v úseku výrobní areál – obec Polepy – silnice I/3 (obchvat Kolína). Podmínkou
využití této trasy je oprava mostu v obci Polepy.
Ostatní trasy jsou pro těžkou nákladní dopravu vyhodnoceny jako nepřijatelné (nedostatečná
nosnost mostů) či nevhodné (směrové vedení a šířka komunikace) s ohledem na dopravní
omezení na těchto trasách. Lehká nákladní a osobní doprava budou využívat i trasy přes obec
Červené Pečky v rozdělení 50% na Polepy a 50% na Červené Pečky.
Dokumentace se zabývá i posouzením dalších variant dopravní obsluhy výrobního areálu: využití
železniční vlečky a vybudování přímého napojení na silnici I/38 (obchvat Kolína). Obě varianty jsou
posouzeny jako nereálné, a to z důvodů organizačních (malé využití vlečky), ekonomických i
ochrany životního prostředí (přímé napojení na silnici I/38).
Jiné aktivní varianty řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou. Dokumentace uvádí vyhodnocení uvažovaných variant lokalizace záměru
s tím, že oznamovatel vybral variantu v k.ú. Červené Pečky jako jedinou reálnou aktivní variantu
záměru.
Značná pozornost je věnována i vyhodnocení variant dopravní obslužnosti výrobního areálu.
Vzhledem k tomu, že předložený záměr je v souladu s platným Územním plánem obce Červené
Pečky, a že v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. byly řešeny všechny
rozhodující aspekty související s posuzovaným záměrem, je možné považovat předložené
invariantní řešení záměru a provedené hodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
za dostačující k ukončení procesu posuzování podle citovaného zákona.
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je
výstavba výrobního areálu na výrobu suchých sanačních materiálů v k.ú. Červené Pečky.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Na zdrojích emisí znečišťujících látek, nakládání
s odpadními vodami, produkce odpadů a zdrojích hluku jsou navržena technická řešení
k vyloučení či snížení důsledků na jednotlivé složky životního prostředí.
Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je
v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné
nedostatky v jeho technickém řešení, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
→ ochrana ovzduší – eliminace emisí z technologických zdrojů;
→ ochrana vod – vodohospodářské zabezpečení v systému nakládání s dešťovými vodami;
→ ochrana před nadměrným hlukem – omezení emisí hluku z technologických zdrojů hluku
a eliminace důsledků hluku z areálu v jeho okolí;
→ ochrana krajinného rázu – barevné řešení objektů výrobního areálu, výsadba zeleně
k posílení vegetace a snížení vizuální exponovanosti objektů v areálu;
→ organizace provozu – rozložení nákladní dopravy v denní době, vyloučení dopravy a
výroby v noční době;
→ dopravní řešení – rekonstrukce mostu ev. č. 12550-1 v obci Polepy, dílčí úpravy či opravy
poruch silnice III/12550 v průběhu obcí Polepy a související technické infrastruktury.
V rámci zpracování posudku byla diskutována otázka výšky skladových sil, resp. možnost snížení
navrhované výšky 21,8 m nad terénem. Navrhované řešení bylo v průběhu dosavadní přípravy
záměru několikrát diskutováno a hodnoceno právě z pohledu výšky sil. Výška sil a způsob
navrženého řešení je kombinací technických, ekonomických a ve své důsledku i ekologických
podmínek daného projektu. Technologie je navrhována co neúsporněji, jak ve vztahu k ekonomice
provozu, poruchovosti, energetické náročnosti atd. Již navržený stav je ústupkem oproti
všeobecnému technologickému standardu, který představuje technologii s využitím gravitačního
plnění, kdy se sila na suroviny staví nad výrobní technologii. V takovém případě by však
technologicky optimální výrobní věž měla výšku cca 40 m, což by bylo v daném území
jednoznačně nepřijatelné řešení.
V navrhovaném provedení bylo zvoleno plnění váhy ze sil stojících stranou technologické linky.
Navrhovaná velikost sil je z pohledu ekonomiky provozu limitujícím faktorem. Jejich rozměry mají
přesné zákonitosti, kdy poměr výšky a průměru je stanoven tak, aby nedocházelo k problémům s
vyprazdňováním sila. Případná změna rozměrů vyvolává řadu problémů a vyžaduje použití dalších
pomocných prostředků k vyprazdňování, např. další vibrátory, stírací zařízení apod., což přináší
zvýšení nákladů, další zařízení emitující hluk a vibrace do okolí, zvýšení spotřeby energie.
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Umístění sil v navržené výšce na terénem, především pak výška jejich dna, je limitováno výškou
technologie, ke které musí být materiál dopraven. Pro dopravu sypkých materiálů byly zvoleny
šnekové dopravníky, které jsou z hlediska uzavřenosti a neprašnosti systému, přesnosti
navažování a dalších provozních parametrů vhodným řešením. Šnekové přepravníky však
vyžadují jistý maximální sklon pro svoji funkčnost, který nelze libovolně změnit. Tím je dán poměr
výšky mezi vyústěním šnekového dopravníku ve váze technologie a počátkem dopravníku ve
vypouštěcím konusu sila. Délka dopravníku je vždy navrhována co nejkratší. Navrhovaná výška
skladových sil a jejich další technické parametry jsou tedy považovány za limitující faktor daného
záměru.
Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na technologické,
architektonické a dopravní řešení záměru. Výstupy do okolního prostředí (ovzduší, voda, hluk,
…) lze očekávat na nízké úrovni, která nepřekročí hodnoty stanovené platnými právními předpisy.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování
nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnoceného záměru.
Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících
správních řízení v rámci realizace a provozu záměru.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními úřady, které budou účastníky návazných správních řízení ve
smyslu složkových zákonů na ochranu životního prostředí a stavebního zákona.
Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze postprojektové analýzy,
kdy musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů záměru z hlediska
ochrany životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření
vůči případným rizikům a havarijním stavům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je v
návrhu stanoviska zohledněna. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, proto není nutné provádět
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření k ochraně ovzduší, ochraně vod, ochraně před nadměrným hlukem, opatření související
s dopravním řešením a ochraně krajinného rázu dotčeného území.
K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení
negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek realizace záměru v návrhu stanoviska pro
příslušný úřad (Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství), který
je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření.
Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v plném znění v příloze č. 1 posudku.
Uvedena jsou vyjádření doručená k dokumentaci. Vyjádření k oznámení jsou podrobně
vypořádána v závěru zjišťovacího řízení a komentována v dokumentaci.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno písmem užitým v textu posudku.

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSSC 17467/2011 ze dne 20.4. 2011
KHS jako dotčený správní úřad zaujala následující stanovisko: S předloženou
dokumentací k záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita
Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ se souhlasí.
Nevyžaduje další komentář.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, odd. integrace
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/1011028.003/11/PPA ze dne 29.4. 2011
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek – pro úplnost upozorňují, že na str. 45 (tab.7) je ve výčtu odpadů
vznikajících při provozu výrobny uveden odpad kat. č. 10 13 06 Úlet a prach
s přiřazenou kategorií nebezpečný odpad, přičemž dle platného katalogu odpadů se
jedná o odpad kategorie ostatní. Pokud by se jednalo o odpad, kterému byla
kategorie N přiřazena v souladu s §6 zákona o odpadech, označuje se takový odpad
O/N.
Nevyžaduje další komentář, problematika odpadového hospodářství bude podrobněji řešena
v následující přípravě záměru a jeho provozu.
Oddělení ochrany vod
Bez připomínek – požadují pouze, aby byl zpracován havarijní plán ve smyslu
vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Nevyžaduje další komentář. Požadavek na zpracování havarijního plánu je zohledněn v návrhu
stanoviska:
Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován havarijní plán ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb., o
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
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Oddělení ochrany ovzduší
V případě realizace budou vyžadovat řešení v souladu s platnými právními předpisy
o ochraně ovzduší. Jinak bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář. Respektování platných právních předpisů je základním předpokladem
realizace záměru a požadavek v tomto smyslu je zohledněn v návrhu stanoviska.
K územnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k umístění středního
zdroje znečišťování ovzduší podle §17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění.
Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení orgánu ochrany ovzduší podle §17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Oddělení ochrany přírody
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci o vlivech záměru na životní
prostředí závažné připomínky, pouze připomínku ze strany oddělení vod a
upozornění ze strany oddělení odp. hospodářství. Připomínku oddělení
ochrany vod požaduje inspekce zohlednit ve stanovisku k tomuto záměru.
Nevyžaduje další komentář. Uvedené požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci č.j. OZPZ 26118/2011 ze dne 10.5.2011
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní
úřad podal k předloženému záměru následující komplexní vyjádření v celém
rozsahu působnosti:
a) z hlediska nakládání s odpady – bez námitek;
b) z hlediska vodoprávního úřadu – bez námitek, zájmy ochrany vod jsou
řešitelné a budou technicky řešeny v rámci dokumentace ke stavebnímu řízení;
c) z hlediska ochrany ovzduší – bez námitek, realizace je možná za dodržení
všech opatření a podmínek uvedených v dokumentaci v kapitole D4;
d) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – bez námitek;
e) z hlediska ochrany přírody a krajiny – bez námitek. Domnívají se však, že by
bylo vhodné, aby se zpracovatel posudku zaměřil na výsledky studií posouzení
vlivu stavby na krajinný ráz a vyjádřil svůj názor na závěry obou studií.
Především s ohledem na kompenzační opatření a na celkový vliv stavby na
krajinný ráz, který je v dokumentaci hodnocen jako zásah, který není zásadní
z hlediska vlivů na okolí podle studie jedné a jako únosný zásah do krajinného
rázu se slabým vlivem na estetické hodnoty a na harmonické vztahy v krajině
podle studie druhé.
Hodnocení obou studií zabývajících se posouzením vlivů na krajinný ráz je uvedeno v předchozí
části posudku v rámci hodnocení vlastní dokumentace.
Studie vlivu na krajinný ráz v příloze č. 13a (autor M. Pondělíček) je poněkud nepřehledná,
nesystematická a nevychází důsledně z odborně uznané metodiky (Vorel, Bukáček). Přesto se lze
se závěry v zásadě ztotožnit, navržená opatření (vhodná barevnost nových objektů + výsadby +
omezení osvětlení v nočních hodinách) jsou adekvátní a potřebná.
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Věcné nedostatky, které spočívají v omezeném a stručném popisu charakteristik a znaků
krajinného rázu, směřují v této studii k větší subjektivitě hodnocení. To se projevuje v důrazu na
stávající negativní zásahy do krajinného rázu, které však nemohou být argumentem pro snížení
vlivů navrhované stavby.
Studie vlivů na krajinný ráz v příloze č. 13b (autor I. Vorel) je zpracována velmi precizně a
podrobně, v řadě informací doplňuje i vlastní dokumentaci (přírodovědnou část – popisy přírodních
poměrů, zvláště chráněná území apod.). Studie vychází z metodického postupu (Vorel, Bukáček,
Matějka, Culek, Sklenička: Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území
na krajinný ráz, Praha, 2004), a dalších odborně uznávaných metodik, vycházejících z platného
legislativního rámce ochrany krajinného rázu (§12 zákona č. 114/1992 Sb.). Posouzení se
zaměřuje na všechny charakteristiky a znaky krajinného rázu a je zpracováno vyčerpávajícím
způsobem.
Rozdíly obou prezentovaných studií vyplývají z rozdílného přístupu jejich autorů k metodice
hodnocení. Studie 13a (autor M. Pondělíček) je zaměřena více na subjektivní hodnocení.
Přestože obsahuje i výčet a hodnocení jednotlivých charakteristik a znaků krajinného rázu, je zde
více přítomen subjektivní pohled zpracovatele. Studie 13b (autor I. Vorel) je zaměřena na
maximální objektivizaci hodnocení a využívá k tomu výše citovanou metodiku, jejíž snahou je
potlačit subjektivní pohled hodnotitele. Přestože obě studie docházejí k obdobným závěrům, lze
hodnocení a závěry dle studie 13b považovat za objektivnější a jejím závěrům je možné přisuzovat
vyšší váhu.
Obě studie vycházejí ze zpracovaných vizualizací záměru, přičemž studie 13a zdůrazňuje potřebu
kompenzačních opatření. Naproti tomu studie 13b se spíše zaměřuje na detailní posouzení s tím,
že vychází z prezentovaných návrhů stavby a další opatření v tomto směru nenavrhuje.
Zpracovatel posudku se tedy přiklání k závěrům studie 13b (autor I. Vorel) s tím, že závěry obou
studií nejsou v zásadním rozporu a lze je akceptovat. Potřebná opatření jsou zohledněna v návrhu
stanoviska.
K územnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného
rázu podle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
K územnímu řízení bude doloženo konkrétní územní vymezení ploch pro nové výsadby zeleně po
obvodu areálu (zejména od severu a východu, popř. od jihu), jejímž účelem bude vytvoření pohledové
clony. Vymezené plochy pro výsadby by měly být dostatečně široké, aby umožnily založení výsadeb a
následnou existenci všech pater dřevin (stromy i keře) – tj. šířka nejméně 10 – 20 metrů, pruh pozemku
by měl být víceméně souvislý po severní a východní straně (dle prostorových možností území).
Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně ve výrobním areálu a podle územních
možností i v jeho bezprostředním okolí. Výsadby budou zaměřeny na odclonění výrobních objektů vůči
okolí, zejména ze směru severního (od obce Polepy) a východního (od obce Nebovidy). Pro výsadbu je
vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a
charakteru území. Součástí výsadeb by měly být vysoké stromy i keře, dřeviny rychle rostoucí (pro
brzký nástup krycího efektu) i pomalejší dlouhověké dřeviny. Výsadby by měly být výškově a
prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu výsadeb bude dále:
−

plán přípravy půdy (vylepšení zeminy popř. částečná výměna podle stavu půdy na konkrétních
místech);

−

konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb.

Materiálové a barevné řešení staveb výrobního areálu bude navrženo tak, aby stavby nepředstavovaly
výraznou vizuální dominantu na přírodním pozadí území. Vhodné je použití matných, tlumených barev
přírodních odstínů a barevné rozčlenění staveb tak, aby objekty nepředstavovaly jednolitou opticky
výraznou plochu.
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f) z hlediska státní správy lesů a myslivosti – bez námitek.
Nevyžaduje další komentář.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 103646/2011/KUSK/241 ze dne 23.5.2011
Stanovisko odboru dopravy Středočeského kraje se týká pozemní komunikace
III/12550 v délce 3,2 km. Technický stav mostního objektu je ve špatném stavu,
pro další dopravní zatížení je nutná stavební úprava.
Odbor dopravy Středočeského kraje požaduje finanční podílení na opravách
mostního objektu ev. č. 12550-1 pozemní komunikace III/12550, který je součástí
přepravní trasy výrobního areálu Stachemy Kolín – Červené Pečky. Výše finančního
podílu na úpravách mostního objektu bude podle dohody se Správcem komunikace.
Zpracovatel posudku se s uvedeným požadavkem ztotožňuje, podmínka rekonstrukce mostu je pro
vedení uvažované těžké nákladní dopravy pro areál Červené Pečky jednou ze zásadních
podmínek.
Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska:
K územnímu řízení bude předložen rozsah stavebních úprav a oprav silniční a související technické
infrastruktury, který bude realizován před zahájením provozu záměru. Opravy budou zahrnovat
stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad na silniční
komunikaci III/12550 v průběhu obcí Polepy a související technické infrastruktuře.
Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o realizaci stavebních úprav a oprav silniční a související
technické infrastruktury mezi oznamovatelem, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a
obcí Polepy. Dohoda bude obsahovat stanovení podílu oznamovatele na nezbytných úpravách a opravách
silniční a související technické infrastruktury.
Uvedení záměru do provozu formou kolaudace bude vázáno na realizaci a zprovoznění oprav silniční
infrastruktury – stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad
na silnici III/12550 v průchodu obcí Polepy podle dohody s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a obcí Polepy.

V.2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Středočeský kraj
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 095469/2011/KUSK ze dne 11.5.2011
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek
projednal dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., a ve smyslu § 8 odst. 3)
téhož zákona vydává toto vyjádření:
Středočeský kraj nesouhlasí s dokumentací k záměru „Projekt výroby suchých
sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“
Ve vyjádření Středočeského kraje nejsou uvedeny žádné konkrétní připomínky či požadavky, na
které by mohl zpracovatel posudku reagovat. Z uvedeného důvodu je vyjádření ponecháno bez
dalšího komentáře.
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Úřad městyse Červené Pečky, starosta Mgr. Jan Dvořák
Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 17.5.2011
Úřad městyse nemá k předložené dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb.
„Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ připomínky. Ve stanovené lhůtě pro zveřejnění
informace o projednávání dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., neobdržel
od občanů připomínky.
Nevyžaduje další komentář.

Obecní úřad Nebovidy, starosta Jaromír Kašpar
Vyjádření k dokumentaci č.j. 260/2011 ze dne 13.5.2011
Zastupitelstvo obce Nebovidy schválilo na svém zasedání 2.5. 2011 usnesení č. 5,
v němž vyjadřuje nesouhlas s výstavbou výroby suchých sanačních materiálů –
lokalita Červené Pečky STACHEMA Kolín s.r.o. Důvody nesouhlasu jsou uvedeny
v příloze vyjádření.
Předložená dokumentace záměru výroby suchých sanačních materiálů v Červených
Pečkách firmy STACHEMA KOLÍN, s.r.o. obsahuje studie a názory zúčastněných na
posuzování vlivu stavby na životní prostředí – všechny jsou kladné bez jakýchkoli
požadavků. Předkládáme následující připomínky:
1) Řešení likvidace dešťové a splaškové vody ze sociálního zařízení je nepřijatelné.
Vypočtené množství spadu nebezpečných látek ve studii je pouze teoretické.
Skutečnost po čase bude úplně jiná. Hrozí znehodnocení spodních vod. Vyvážení
splaškových vod do kolínské ČOV je opět teorie. Ve skutečnosti budou vody a
fekálie vyváženy provozovatelem na okolní pozemky nebo sady. V dnešní době
existují pro podobné případy čističky. Vyčištěná voda s dešťovou by mohla nově
vybudovanou kanalizací téci do čističky Červených Peček.
Navrhovaný způsob nakládání se splaškovými i dešťovými vodami je standardní. Splaškové
odpadní vody budou shromažďovány v bezodtokých jímkách a odváženy k likvidaci na biologickou
ČOV Kolín. Tento způsob je zcela běžný v lokalitách, kde není k dispozici splašková kanalizace
nebo místní ČOV. Likvidace splaškových vod na ČOV bude jednou z provozních podmínek a
provozovatel musí tyto podmínky respektovat a dodržovat. Vyvážení splaškových odpadních vod
na okolní pozemky či sady je v současné době nelegálním způsobem jejich likvidace, nelze tedy
tento způsob považovat za běžný a očekávaný.
Instalace vlastní ČOV přímo v areálu není uvažována. V okolí není žádný vhodný recipient, do
něhož by bylo možné vyčištěné vody odvádět a jejich zasakování do podloží není na rozdíl od
srážkových vod běžným řešením.
Zasakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch je běžným a preferovaným řešením.
Dochází tím k zadržení vody v území a k ochraně vodních toků před rychlým odtokem srážek
z území. V systému srážkových vod bude instalován odlučovač ropných látek, který zajistí
v případě výskytu znečištění ropnými látkami jejich odstranění na požadovanou úroveň. V případě
havarijního úniku bude v systému dále retenční nádrž, která umožní v případě potřeby zachycení
většího objemu znečištěných vod.
Možnost znehodnocení podzemních vod navrhovaným zasakováním dešťových vod z areálu je
zcela zanedbatelná, resp. nulová. V důsledku navrženého řešení dojde pravděpodobně k vytvoření
tzv. zavěšené zvodně (v prostředí navážek nad úrovní málo propustného až nepropustného
podloží). Tyto vody budou následně odtékat podle morfologie tohoto podloží a jejich pronikání do
nižších a využívaných zvodní bude v podstatě mizivé.
Uvedené požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska:
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K územnímu řízení bude navrženo vodohospodářské řešení areálu, jehož součástí bude:
− zásobování pitnou vodou,
− systém nakládání se splaškovými odpadními vodami, včetně bezodtokých jímek,
− systém nakládání s dešťovými vodami, včetně odlučovačů ropných látek, retenční nádrže dešťových
vod a zasakovacího systému dešťových vod.
Ke stavebnímu řízení bude zpracován podrobný hydrogeologický posudek za účelem ověření a stanovení
možné kapacity pro zasakování veškerých dešťových vod z areálu. Zasakovací systému bude kapacitně
navržen pro odvádění veškerých dešťových vod zachycených v areálu.
Srážkové vody z parkovišť a zpevněných manipulačních ploch budou odváděny přes odlučovače
ropných látek. Ke stavebnímu řízení bude navržen počet, umístění, typy a technické parametry
odlučovačů ropných látek. Podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní
úřad.
Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení vodoprávního úřadu ke stavbě zasakovacího systému a
k jinému nakládání s povrchovými vodami.
Bude prováděna odpovídající údržba vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby
závodu. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i ochrana povrchových a podzemních vod.
Odpadní splaškové vody budou splňovat požadavky provozovatele ČOV, na kterou budou vody
odváženy ke zpracování.
Odpadní dešťové vody budou splňovat požadavky stanovené příslušným vodoprávním úřadem.
2) Jedna z hlavních příčin averze obyvatel Červených Peček a Nebovid proti záměru
Stachemy je estetický vzhled výrobny. Porovnávat nový provoz s vybudovanými
obilnými sily v Nebovidech je též nevhodné. Obyvatelé Nebovid, Červených Peček
a Hlubokého Dolu nechtějí, aby vzniklo další monstrum, které na venkov
nepatří.
Součástí dokumentace jsou dvě studie hodnotící vlivy záměru na krajinný ráz. Obě studie
vycházejí ze zpracovaných vizualizací záměru, které umožňují porovnání navrhovaného řešení
s různými situacemi (původní stav s existencí cihelny, stávající stav s jednou výrobní halou).
Závěry zpracovaných studií lze akceptovat, přičemž větší důraz na stávající situaci a porovnání s
obilnými sily v Nebovidech klade studie v příloze č. 13a (autor M. Pondělíček). Toto hodnocení je
zatíženo větším subjektivním pohledem zpracovatele. Naproti tomu studie v příloze č. 13b (autor I.
Vorel) nepřikládá existenci obilných sil takový význam a snaží se potlačit subjektivní pohled
hodnotitele.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry obou studií. Podmínkou realizace stavby je takové
provedení jednotlivých objektů, které potlačí negativní působení v krajině, event. sníží jejich
vizuální exponovanost. V návrhu stanoviska jsou zohledněny požadavky na eliminaci negativních
dopadů na krajinný ráz:
K územnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného
rázu podle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
K územnímu řízení bude doloženo konkrétní územní vymezení ploch pro nové výsadby zeleně po
obvodu areálu (zejména od severu a východu, popř. od jihu), jejímž účelem bude vytvoření pohledové
clony. Vymezené plochy pro výsadby by měly být dostatečně široké, aby umožnily založení výsadeb a
následnou existenci všech pater dřevin (stromy i keře) – tj. šířka nejméně 10 – 20 metrů, pruh pozemku
by měl být víceméně souvislý po severní a východní straně (dle prostorových možností území).
Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně ve výrobním areálu a podle územních
možností i v jeho bezprostředním okolí. Výsadby budou zaměřeny na odclonění výrobních objektů vůči
okolí, zejména ze směru severního (od obce Polepy) a východního (od obce Nebovidy). Pro výsadbu je
vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a
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charakteru území. Součástí výsadeb by měly být vysoké stromy i keře, dřeviny rychle rostoucí (pro
brzký nástup krycího efektu) i pomalejší dlouhověké dřeviny. Výsadby by měly být výškově a
prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu výsadeb bude dále:
−

plán přípravy půdy (vylepšení zeminy popř. částečná výměna podle stavu půdy na konkrétních
místech)

−

konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb.

Materiálové a barevné řešení staveb výrobního areálu bude navrženo tak, aby stavby nepředstavovaly
výraznou vizuální dominantu na přírodním pozadí území. Vhodné je použití matných, tlumených barev
přírodních odstínů a barevné rozčlenění staveb tak, aby objekty nepředstavovaly jednolitou opticky
výraznou plochu.
3) Hluková studie velmi rozsáhle zdůvodňuje, že hlukové poměry budou teoreticky
ve všech lokalitách v mezích normy, i když situování sil a jejich plnění stáčením
z automobilových cisteren je navrženo zcela nevhodně (směrem do zastavěných
oblastí). Projektant nebere v úvahu, že v bezprostřední blízkosti areálu žijí 4
rodiny, 250 m další rodiny a dále je lokalita Nebovid a sportovišť Červených
Peček.
Situování sil vychází z geologických podmínek řešené lokality. Jde o bývalý areál cihelny, kde se
vyskytuje vrstva navážek různé mocnosti a vlastností. Návrh rozmístění objektů vychází
z provedených inženýrsko-geologických průzkumů. Z uvedeného důvodu nebylo možné sila umístit
v severní části areálu, v poloze vzdálenější vůči nejbližší zástavbě.
Hluková studie hodnotí důsledky hluku jak u nejbližších objektů v Červených Pečkách (č.p. 131 –
jižně od vjezdu do areálu a č.p. 130 – jižně pod železniční tratí) tak u nejbližších objektů obce
Nebovidy (č.p. 45 – východně od areálu za tratí a silnicí).
Pro vlastní posouzení je rozhodující působení hluku v nejbližších bodech, resp. u nejbližších
chráněných objektů. Jde o domy č.p. 131 a č.p. 130, u nichž je za podmínky realizace protihlukové
stěny doloženo splnění hygienických limitů hluku. Dodržení limitů u objektů v obci Nebovidy (č.p.
45 a okolní objekty) je rovněž doloženo. Působení hluku u sportovišť v obci Červené Pečky bude
s ohledem na vzdálenost a umístění v údolí podlimitní a proto není v hlukové studii jejich
hodnocení zahrnuto.
Vzhledem k blízkosti chráněných objektů a hodnotám hlukové zátěže je nezbytné ověřit účinnost a
rozsah navrhovaných protihlukových opatření v další etapě přípravy stavby a doložit přímým
měřením úroveň hlukové zátěže z výrobního areálu po uvedení do provozu. Tyto podmínky jsou
zahrnuty do návrhu stanoviska:
Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizovaná hluková studie na základě podrobných údajů o
technologických zařízeních a provozu ve výrobním areálu. V rámci studie budou navržena taková
stavební, technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických limitů hluku
v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce
dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu. Dodržování nejvyšší přípustné hladiny
hluku na hranici areálu, resp. v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp.
chráněném venkovním prostoru staveb bude doloženo výpočtově.
Po uvedení záměru do provozu bude provedeno ověření hlukové zátěže nejbližších obytných objektů
(chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb). V případě překročení
hygienických limitů budou analyzovány příčiny. Pokud budou vyplývat z provozu záměru, budou
navržena a realizována dodatečná protihluková opatření.
4) I když je uvažováno s protihlukovou stěnou, v dokumentaci není projekt výsadby
stromů a zeleně.
Návrh výsadby bude zpracován v rámci navazující etapy přípravy záměru, resp. v dokumentaci ke
stavebnímu řízení. Uvedená podmínka je zohledněna v návrhu stanoviska:
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K územnímu řízení bude doloženo konkrétní územní vymezení ploch pro nové výsadby zeleně po
obvodu areálu (zejména od severu a východu, popř. od jihu), jejímž účelem bude vytvoření pohledové
clony. Vymezené plochy pro výsadby by měly být dostatečně široké, aby umožnily založení výsadeb a
následnou existenci všech pater dřevin (stromy i keře) – tj. šířka nejméně 10 – 20 metrů, pruh pozemku
by měl být víceméně souvislý po severní a východní straně (dle prostorových možností území).
Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně ve výrobním areálu a podle územních
možností i v jeho bezprostředním okolí. Výsadby budou zaměřeny na odclonění výrobních objektů vůči
okolí, zejména ze směru severního (od obce Polepy) a východního (od obce Nebovidy). Pro výsadbu je
vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a
charakteru území. Součástí výsadeb by měly být vysoké stromy i keře, dřeviny rychle rostoucí (pro
brzký nástup krycího efektu) i pomalejší dlouhověké dřeviny. Výsadby by měly být výškově a
prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu výsadeb bude dále:
−

plán přípravy půdy (vylepšení zeminy popř. částečná výměna podle stavu půdy na konkrétních
místech);

−

konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb.
5) Z jednoduchého popisu technologie výroby v dokumentaci není zřejmá činnost
obsluhy při stáčení cisterny v okamžiku, kdy dojde k naplnění sila, aniž by
cisterna byla vyprázdněna. Je popsáno pouze automatické uzavření potrubí do
sila, ale co se bude dít s napojením na cisterny se zbytkem technologické látky
v propojovacím potrubí? Z popisu není jasný postup v případě prasknutí
propojovacího potrubí od cisterny.

Obdobná připomínka byla vznesena ve vyjádření k oznámení. Dokumentace v příloze č. 20 –
Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení (str. 23 přílohy) obsahuje komentář týkající se řešení
uvedených provozních situací.
Pro případ, že dojde k naplnění sila, aniž by došlo k vyprázdnění cisterny, bude zbytek materiálu
uložen do rezervního sila (budou vyčleněna 2 rezervní sila), event. do volného provozního sila.
Jednou ze základních podmínek organizace provozu a jeho zásobování je přehled o volných
skladovacích kapacitách jednotlivých sil a množství materiálu v dopravních prostředcích. To
souvisí i s logistikou zásobování areálu jednotlivými druhy surovin, kdy budou stanoveny intervaly
návozu jednotlivých surovin tak, aby nedocházelo ke zbytečnému stání vozidel v areálu či
prodlevám v průběhu plnění.
Čerpání materiálů z cisteren do sil by tedy mělo být povoleno pouze v případě dostatečné kapacity
napojeného sila.
Obdobně je komentována i připomínka týkající se havarijní situace protržení filtru. Na všech silech
mimo sil na písky, kde je nebezpečnost prakticky nulová, budou umístěna čidla indikující protržení
filtru zvukovou signalizací. Obsluha zařízení musí následně postupovat podle popsaného postupu:
přerušit stáčení cisterny, uzavřít potřebné ventily a dále situaci řešit podle havarijního plánu.
Obecně platí, že únik sypkých materiálů mimo silo je okamžitě viditelný. Během stáčení cisteren
bude prováděna vizuální kontrola sila a jakýkoli únik bude neodkladně řešen. Totéž platí i pro
případ protržení propojovacího potrubí, přestože riziko vzniku takové situace je velmi málo
pravděpodobné.
Řešení uvedených havarijních situací bude popsáno v provozním řádu podniku a v havarijním
plánu, které budou zpracovány v následujících fázích přípravy a realizace záměru. Tento
požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska:
Ke kolaudačnímu řízení budou zpracovány příslušné provozní řády (provozní řád, požární plán)
s důrazem na opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a
havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.
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6) Studie dopravní obslužnosti doporučuje pouze používat komunikaci III/2550
(Kolín-Polepy – areál STACHEMA Červené Pečky). Jakým způsobem provozovatel
přikáže řidičům těžké dopravy, že mají používat pouze citovanou komunikaci, a
lehké dopravy ještě přes Červené Pečky. Specifický případ nastane v případě
rozsáhlé opravy komunikace nebo při vážné dopravní havárii. Řidiči budou
používat všechny komunikace, které budou k dispozici. Ve studii postrádáme
vyjádření Správy a údržby silnic.
Studie dopravní obslužnosti (Dopravní studie, příloha č. 16 dokumentace) hodnotí všechny
dopravní trasy napojující navržený areál na nadřazené silniční komunikace I/2 a I/38. Celkem bylo
vymezeno a vyhodnoceno 6 přístupových tras. Na základě provedeného hodnocení bylo
konstatováno, že jedinou reálnou trasou pro těžkou nákladní dopravu je trasa po silnici III/12550 silnice I/38 (obchvat Kolína) – Polepy - Červené Pečky. Ostatní trasy byly pro těžkou nákladní
dopravu označeny jako nepřípustné (z důvodu nedostatečné nosnosti mostů) nebo nevhodné (z
důvodu nevhodného směrového vedení či nedostatečné šířky). Podmínkou využití trasy po silnici
III/12550 je rekonstrukce mostu č. 12550-1 v Polepech.
Ostatní doprava, tedy lehká nákladní a osobní, bude vedena částečně po silnici II/12550 od Kolína
a částečně přes Červené Pečky s napojením na silnici I/38 mezi Kolínem a Kutnou Horou nebo
silnici I/2. Rozdělení ostatní dopravy bylo určeno 50 % na Polepy a 50 % na Červené Pečky. Volba
trasy pak bude záviset na řidiči, podle místa cíle jízdy, rychlosti dané trasy, event. dalších
plánovaných zastávek apod.
Přikázaná výše uvedená trasa po silnici III/12550 (Kolín – Polepy – Červené Pečky) bude platit
pouze pro těžkou nákladní dopravu, protože jiná trasa není pro daný typ vozidel vhodná a
přípustná. Pro ostatní vozidla bude volba trasy na řidiči vozidla, což se týká jak zásobování areálu,
tak zákazníků odvážejících výrobky.
V případě rozsáhlé opravy se doprava řídí podle stanovených objízdných tras. Ty určuje příslušný
správní úřad ve spolupráci s příslušnou Správou a údržbou silnic a dalšími institucemi. Doprava
v případě havárie se řídí pokyny Policie ČR. Oba případy nijak nesouvisí s navrhovaným záměrem
a nelze je v rámci posuzování řešeného záměru výroby suchých sanačních materiálů plánovat ani
hodnotit.
Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, TSÚ oblast Kutná Hora, k záměru a
jednotlivým materiálům získaným v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, bylo vyžádáno
Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, v průběhu
zpracování posudku. Uvedené vyjádření je prezentováno v přílohách posudku. V návrhu
stanoviska jsou zohledněny požadavky na dopravní řešení vyplývající ze stávající situace dopravní
infrastruktury:
K územnímu řízení bude předložen rozsah stavebních úprav a oprav silniční a související technické
infrastruktury, který bude realizován před zahájením provozu záměru. Opravy budou zahrnovat
stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad na silniční
komunikaci III/12550 v průběhu obcí Polepy a související technické infrastruktuře.
Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o realizaci stavebních úprav a oprav silniční a související
technické infrastruktury mezi oznamovatelem, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a
obcí Polepy. Dohoda bude obsahovat stanovení podílu oznamovatele na nezbytných úpravách a opravách
silniční a související technické infrastruktury.
Uvedení záměru do provozu formou kolaudace bude vázáno na realizaci a zprovoznění oprav silniční
infrastruktury – stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad
na silnici III/12550 v průchodu obcí Polepy podle dohody s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a obcí Polepy.
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Pro těžkou nákladní dopravu bude využívána silnice III/12550 v úseku I/38 (obchvat Kolína) – Červené
Pečky. Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude organizována výhradně v denní dobu
pracovních dní. V brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude těžká nákladní dopravy pro areál
vyloučena, taktéž ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích nebude dopravní obsluha
nákladní dopravou provozována.
7) Jakým způsobem bude zaručen jednosměrný provoz a mimo provoz o sobotách a
nedělích? Dále bude-li mít provozovatel odbyt, jistě překročí výrobu 25 000t/rok
suchých směsí.
Provoz v jedné směně a rovněž vyloučení provozu ve volných dnech a svátcích bude zakotveno
v provozním řádu. K dosažení uvažované kapacity 23 000 tun ročně postačuje jednosměnný
provoz.
Výrobní kapacita bude rovněž jedním ze sledovaných ukazatelů zakotvených v povolovacích
rozhodnutích ke stavbě a provozních dokumentech. Navýšení výrobní kapacity je z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, charakterizováno jako změna
záměru. Citovaný zákon upravuje postup v případě, že by provozovatel k takovému kroku chtěl
přistoupit. Významné navýšení kapacity může být důvodem pro nové zjišťovací řízení a podle jeho
závěrů i pro nové posuzování v režimu zákona.

Obec Polepy, starosta Ing. Rostislav Vodička
Vyjádření k dokumentaci bez č.j., nedatováno
Obec Polepy nesouhlasí s uvedeným záměrem, neboť veškerá doprava, ať
surovin, tak i hotových výrobků je směrována přes její území, které je již nyní velmi
zatíženo dopravou projíždějící po komunikaci III/12550. Na této komunikaci je most
přes vodní tok Polepka, který není konstruován pro těžkou nákladní dopravu.
V posledních několika letech je pouhým administrativním opatřením neustále
„zvyšována“ nosnost mostu, stavební práce ke zvýšení nosnosti neprobíhaly.
Z tohoto důvodu jsme u soudního znalce v oboru silničních těles a mostů objednali
zpracování odborného posudku, který by měl určit, zda je most dostatečně únosný
a zda unese předpokládané navýšení těžké nákladní dopravy. Dále jsme zadali
zpracování posudku stavu a únosnosti vozovky na průjezdním úseku silnice, neboť
obyvatelé bydlící v bezprostřední blízkosti této komunikace si již nyní stěžují na
obtěžování způsobované otřesy vozovky při průjezdu nákladní autodopravy. Veškeré
připomínky občanů byly předloženy již ve fázi zjišťovacího řízení.
Po prostudování dokumentace záměru vznášejí následující připomínky.
1. Největší připomínky – zatížení hlukovou zátěží řeší zpracovatel dokumentace
výsledky zjištěnými Akustickým centrem Praha, které provádělo měření hluku
v obci Polepy dne 15.-16.9. 2010, na volném prostranství mezi domy č.p. 39 a
97. Hned na str. 2 protokolu o autorizovaném měření je v bodě 4 uváděno že
výše uvedená č.p. jsou nejbližšími chráněnými venkovními prostory, což není
pravdou. Např. č.p. 37, 52 a další jsou umístěna podstatně blíže k ose
komunikace. Navíc místo měření hluku je zčásti chráněno vzrostlou hradbou
cca 4m vysokých tůjí, dále není na druhé straně od silnice ohraničeno stavbou,
která by hluk z dopravy odrážela k měřícímu bodu a tím zvyšovala úroveň
hluku. Dosažená hodnota 64,5 a 56,2 by zcela jistě byla vyšší. K této hodnotě
přispívá i měření hluku na stativu ve výšce 3,5m nad zemí, kde již v obci nejsou
skoro žádná okna, a většina zasažené populace se pohybuje ve výšce do 180 cm
nad zemí. Měření provedené společností Akustické studio považují za zkreslené
a tendenční. Za zmínku stojí i prodleva mezi měřením hluku v září 2010
vyvolané stížností obyvatel obce Polepy a zveřejněním výsledků tohoto měření
KHS pro Středočeský kraj v dubnu 2011. Pokud by byly výsledky prezentovány
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bezodkladně, bylo by dosaženo nadlimitních hodnot a situace by musela být
orgány hygienické služby řešena. V tomto prodlení by bylo možné vidět i
možnou podjatost orgánů hygienické služby.
Zpracovatel posudku považuje provedené měření hluku za objektivní a takto získané výsledky za
reprezentativní.
Použitý způsob měření a hodnocení hluku odpovídá metodickému návodu Ministerstva
zdravotnictví, hlavního hygienika České republiky, pro hodnocení hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb (č.j.: 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010 ze dne 1.11.2010). Ve smyslu tohoto
metodického návodu je při hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb hodnotící
veličinou hladina akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby. Umístění
měřicího bodu v proluce přitom eliminuje akustický tlak odraženého zvuku (odrazná plocha fasáda stavby - v tomto případě není přítomna). Při hodnocení tak není nutno používat další
snižující korekce pro naměřené hladiny akustického tlaku (dle uvedeného metodického pokynu),
jak by tomu bylo v případě měření před fasádou.
K dalším uváděným námitkám lze uvést:
−

v protokolu není uvedeno, že objekty č.p. 39 a 97 jsou nejbližšími chráněnými objekty, ale že
tyto objekty reprezentují nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, měření u objektů č.p. 37
a 52 by bylo značně problematické, protože měřící mikrofon by bylo nutné umístit prakticky v
komunikaci, resp. na hraně komunikace, pokud uvažujeme se stativem nebo umístění na
střeše vozidla, tak by byl takový aparát překážkou dopravního provozu a získané výsledky by
byly značně zkresleny (brzdění a objíždění překážky, čekání při protijedoucích vozidlech
apod.);

−

měření bylo prováděno ve volném prostoru a mezi komunikací a měřícím aparátem nebyla
žádná překážka, která by snižovala úroveň hluku z dopravy;

−

měření nemusí být prováděno u fasády, ani není nezbytné, aby byl objekt na druhé straně
komunikace, naopak výsledky měření se v případě měření před fasádou objektu nebo v uliční
komunikaci přepočítávají podle stanovených charakteristik tak, aby se vliv těchto skutečností
eliminoval (viz předchozí text komentáře);

−

výška umístění měřícího mikrofonu odpovídá střední výšce okna domu č.p. 39; je pravdou, že
dům č.p. 97 má okna posazená níže, ale vzhledem ke sklonu terénu (a komunikace) jsou domy
v rozdílné úrovni; navíc rozdíl v naměřených hodnotách v případě rozdílné výškové úrovně
mikrofonu (např. ve výšce 2 m) by byl zcela zanedbatelný (jde o setiny a tisíciny procent
měřených hodnot);

−

měření bylo provedeno za účelem zpracování dokumentace a je její součástí, bylo tedy
zveřejněno společně s dokumentací, která byla předána na Krajský úřad v březnu 2011 a
následně rozeslána dotčeným úřadům a obcím.
2. Další, jistě oprávněná, výhrada obyvatel obce Polepy, žijících v bezprostřední
blízkosti průjezdní komunikace směřuje vůči otřesům způsobeným dopravou.
Měření opět vyvolané stížnostmi občanů a prováděné Státním zdravotním
ústavem, proběhlo 14.10.2010; výsledky nebyly stěžovatelům dodány dodnes!!!
Měření proběhlo v době mezi 9,30 a 13,40, tedy nepostihlo ranní špičku, ani
návraty automobilů do garáží. V porovnání s měřením hluku, kde jsou
hodnoceny průměrné hodnoty a je tedy výhodné měřit i noční zátěž, je u měření
vibrací výhodnější měřit co nejkratší časový úsek bez ohledu na denní dobu. I
přes tuto skutečnost byly naměřené hodnoty sice v limitu daném platnou
legislativou, ovšem v dokumentaci hodnotitel již objektivně neuvádí, že na
úrovni 79% limitu. Tedy i v případě měření vibrací z dopravy nepovažujeme
způsob provádění měření za objektivní, naopak jeho scénář nás přivádí
k myšlence o jeho tendenčnosti.
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Zpracovatel posudku považuje provedené měření vibrací za objektivní a takto získané výsledky za
reprezentativní.
Měření vibrací z dopravy proběhlo v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a českými
technickými normami. Standardní metodiky měření hluku a vibrací v komunálním prostředí se
podstatným způsobem liší. Zatímco při měření hluku se průměruje akustický signál i po dobu
klidných intervalů bez působení rušivého hluku, vibrace v chráněných prostorech staveb se měří a
hodnotí výlučně po dobu působení jejich zdroje. To znamená, že klidné intervaly bez působení
vibrací a otřesů z dopravy se do jejich hodnocení nezapočítávají.
Při měření vibrací v obci Polepy dne 14.10.2010 byl kromě vibrací z běžné dopravy navíc
simulován uvažovaný budoucí provoz nákladních vozidel firmy Stachema. Ve zprávě je uveden
rozbor situace, který jednoznačně uvádí hodnocení vibrací a vliv nárůstu dopravy vozidly firmy
Stachema. Námitka, že nebyly zaznamenány vibrace v ranní a odpolední době, není
opodstatněná, neboť vibrace při běžném provozu osobních a nákladních vozidel prokazatelně
vyhovují platnému hygienickém limitu pro vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb. Při
delším měření vibrací by se získaly jen další opakované náměry obdobných hodnot vibrací, které
nikterak nemění výsledek hodnocení.
Je třeba poznamenat, že od 1.11.2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které
nahradí stávající NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jednou
z podstatných změn nové právní úpravy je také zvýšení stávajících hygienických limitů pro vibrace
ve vnitřních chráněných prostorech staveb o 4 dB. V obci Polepy tak budou nadále dodržovány
požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými účinky vibrací ve stavbách stanovené obecně
závaznými předpisy.
3. Rovněž dopravní studii považují za velmi pěkné čtení. Nejzajímavější statí je
odborné posouzení komunikace na trase 1: “Jedná se o poměrně kvalitní
komunikaci s dostatečnou šířkou vozovky, na které se nacházejí i vodící
proužky.“ Hodnocení považují za neodborné. Objednali zpracování soudně
znaleckého posouzení stavu komunikace a vlivu podloží na okolní stavby –
termín pro zhotovení tohoto posudku je přibližně konec června 2011. Úvaha o
snížení dopravní zátěže po dokončení obchvatu Kolína není podle nich
relevantní. Rovněž považují za tendenční pouhou zmínku o nevhodnosti
existující vlečky (což respektuje přání investora), která není podložena žádným
odborným vyjádřením drážního orgánu. Ve všech listinách vyjadřujících odpor
vůči uvažované investici je zásadním problémem dopravní zatížení. Využití
vlečky k dopravě surovin a výrobků (případně nákladních automobilů
přepravujících surovinu či výrobky) se jeví jako naprosto zásadní a legitimní
požadavek odpůrců této výrobny.
Zpracovatel posudku považuje dopravní studii, která je součástí dokumentace za dostačující a
objektivní. Uvedené hodnocení je třeba vnímat v kontextu všech posuzovaných tras. Údaje o
snížení dopravní zátěže na silnici III/12550 v obci Polepy po uvedení obchvatu Kolína do provozu
vyplývají ze zpracovaného dopravního modelu, který hodnotí řadu parametrů na regionální i
celostátní úrovni.
Zpracovatel posudku obdržel od zástupce obce Polepy (Ing. Vodička, starosta obce) dokument
s názvem „Diagnostická zjištění a znalecký posudek vlivů těžké nákladní dopravy na zatížitelnost a
životnost komunikačního systému silnice III/12550 v obci Polepy“, Ing. Pavel Hrůza, BetonDiagnostik, srpen 2011. Dokument se zaměřuje na posouzení stavebního stavu (technických
parametrů) komunikace III/12550 a souvisejících inženýrských prvků v průjezdu obcí Polepy
v souvislosti s vyvolanou těžkou nákladní dopravou pro areál Stachema Kolín – Červené Pečky.
Posudek obsahuje stanovení zatížitelnosti mostu č. 12550-1, dílčí diagnostiku vozovky, posouzení
směrových a šířkových parametrů komunikace a závěrečné zhodnocení. Hlavní přínos toho
materiálu lze spatřovat v následujících bodech:
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1) stanovení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v Polepech a statické posouzení zatížitelnosti
tohoto mostu - výsledkem je doporučení k dalšímu postupu jak pro stávající, tak pro
výhledový provoz s tím, že pro zvýšení zatížitelnosti mostu bude nutné provést podrobný
diagnostický průzkum, který stanoví podmínky zvýšení zatížitelnosti mostu;
2) diagnostika vozovky silnice III/12550 v průtahu obcí Polepy – výsledkem je dokumentace
stávajících poruch vozovky, identifikace problematického úseku v délce 330 m od mostního
objektu směrem na Červené Pečky, kde je původní dlážděná vozovka překryta živičným
povrchem.
V závěrech posouzení je uvedena nutnost dalších podrobnějších průzkumů jak pro stanovení
zvýšení zatížitelnosti mostu, tak pro posouzení zvýšeného dopravního zatížení na stávající
konstrukci vozovky.
Zajímavou je zmínka o obchvatu obce Polepy, v současné době se však jedná pouze o úvahu bez
jakýchkoli reálných dokumentů v podobě studie či územního plánu. Příprava a projednání takové
stavby je dlouhodobou záležitostí a vyžaduje jednoznačnou podporu ze strany obce i dalších
dotčených správních úřadů či organizací. V každém případě je nereálné požadovat realizaci (jak
v přípravné, tak i stavební a provozní fázi) po oznamovateli posuzovaného záměru. Oznamovatel
by se mohl na základě dohody podílet na řešení tohoto problému, ale hlavní roli zde musí hrát
obec a správce silniční sítě dané oblasti.
K využití vlečky se vyjadřuje dokumentace jak ve vlastním textu, tak v přílohách (příloha č. 16 –
Dopravní studie). Pro využití vlečky není limitující ani tak její stav, ale možnost zásobování a
expedice uvažované výroby. Hlavní roli hraje předpokládané využití vlečky, které je nutné uvažovat
v rámci celkové investice. Základním problémem je, že značný podíl dopravovaných surovin není
od jejich výrobců (např. sušené písky) expedován po železnici a překládání z nákladních vozidel
na železniční vagóny tuto přepravu značně komplikuje až znemožňuje. Rovněž časová náročnost
takového způsobu zásobování stěžuje logistiku zásobování bez možnosti pružněji reagovat na
požadavky výroby. Z uvedeného vyplývá, že provoz záměru by se nevyhnul těžké nákladní
dopravě, která vyžaduje rovněž investice (oprava mostu v obci Polepy, event. rekonstrukce
povrchu komunikace a oprava stávajících poruch), a realizovat současně jak opravu mostu tak i
železniční vlečku je zcela nereálné.
V návrhu stanoviska jsou zohledněny požadavky na dopravní řešení vyplývající ze stávající situace
dopravní infrastruktury:
K územnímu řízení bude předložen rozsah stavebních úprav a oprav silniční a související technické
infrastruktury, který bude realizován před zahájením provozu záměru. Opravy budou zahrnovat
stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad na silniční
komunikaci III/12550 v průběhu obcí Polepy a související technické infrastruktuře.
Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o realizaci stavebních úprav a oprav silniční a související
technické infrastruktury mezi oznamovatelem, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a
obcí Polepy. Dohoda bude obsahovat stanovení podílu oznamovatele na nezbytných úpravách a opravách
silniční a související technické infrastruktury.
Uvedení záměru do provozu formou kolaudace bude vázáno na realizaci a zprovoznění oprav silniční
infrastruktury – stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad
na silnici III/12550 v průchodu obcí Polepy podle dohody s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a obcí Polepy.
Pro těžkou nákladní dopravu bude využívána silnice III/12550 v úseku I/38 (obchvat Kolína) – Červené
Pečky. Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude organizována výhradně v denní dobu
pracovních dní. V brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude těžká nákladní dopravy pro areál
vyloučena, taktéž ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích nebude dopravní obsluha
nákladní dopravou provozována.
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4. Ne zcela objektivně je zpracována studie posuzující vliv uvažované investice na
krajinný ráz. Přestože posouzení tohoto vlivu patří do kategorie posuzování
neměřitelných hodnot, nelze se závěry obou hodnotitelů souhlasit. Doc. Vorel,
uznávaná autorita v tomto oboru, se přiklání k názoru, že okolní krajina je již
zatížena podobnými stavbami, srovnává vliv stavby původní cihelny a jejího
komínu s vlivem uvažovaných staveb. Nemohou s tím souhlasit, srovnává se
nesrovnatelné. Působení moderní stavby s dominantními skladovacími sily na
krajinný ráz je zcela nesrovnatelné s vlivem komínu (který dnes již neexistuje a
nelze jej užívat jako argument), zapadajícího do rázu staveb okolní krajiny.
Stejně tak poslední budova stojící na pozemku bývalé cihelny je při dálkových
pohledech zcela nezřetelná, na rozdíl od uvažovaných skladovacích sil a
moderní výrobní haly. V posudku vlivu na krajinný ráz jsou použity fotografie
ne zcela zřetelně vykreslující okolní krajinu za běžných podmínek (fotografováno
s protisvětlem, za oparu), tedy nelze zcela objektivně posoudit animaci
uvažované stavby na okolní krajinu, stejně jako nelze objektivně zjistit stávající
stav krajiny v okolí cihelny. Přikládají řadu fotografií, dokumentujících již
existující stavbu skladovacích sil na zemědělské produkty, která působí i při
nezvětšeném detailu velmi rušivě. Stavba stávající haly v areálu cihelny není při
běžném pohledu zřetelná.
Uvádějí, že při naplnění představ investora vznikne další negativní dominanta
na obzoru. Při bližším zkoumání krajinného rázu, který z pohledu hodnotitele
není příliš cenný, lze podle jejich názoru zjistit, že zvlnění krajiny na obrázku je
prvním vystoupením krajiny nad Polabskou nížinu a je tedy v dané lokalitě
velmi cenné. Jakákoli moderní dominantní stavba zcela ničí zachovaný krajinný
ráz, který se v této lokalitě nepodařilo poškodit zemědělskými či jinými
„průmyslovými stavbami“. Zpracovatel posouzení vlivu investice na krajinný ráz
používá i letecké snímky, které jsou poučné, avšak pro praktické využití a pro
zhodnocení narušení krajiny z pohledu běžného uživatele naprosto
bezvýznamné.
Stěžovatelé nesouhlasí s jeho závěry, že se nebude jednat o negativní stavbu
v krajině. Poukazují na možnost tendenčně zpracovaného posouzení. Závěrem
uvádějí fotografie ilustrující harmonické měřítko okolní krajiny (Mezholezy,
Suchdol, Kutná Hora), narušené ještě socialistickými stavbami mohutného sila
v K. Hoře a velkovýrobního zemědělského areálu v Mezholezích. Jako ilustrační
vybrali snímek od obce Bojiště, na němž si lze vedle budovy o v 13m představit
22m vysoká skladovací sila.
Nesouhlasí se závěrem posuzovatele, že uvažovaná investice nebude okolní
krajině nijak škodit, nebude mít vliv na její estetické a přírodní hodnoty a bude
představovat maximálně „slabý zásah do zákonných kritérií“ – ptají se: jakých a
v jaké legislativě uváděných? Ze zprávy vzniká dojem, že podobné průmyslové
stavby umístěné v zemědělské krajině českého venkova stavu přírody přímo
prospívají, zvyšují její estetické a přírodní hodnoty a jsou odbornou veřejností
vítány…
Zpracovatel posudku považuje posouzení vlivů na krajinný ráz zpracované Ing.arch. Ivanem
Vorlem za objektivní, s jeho závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje. Podrobnější vyhodnocení
obou studií, které jsou součástí dokumentace, je uvedeno v předchozím textu posudku.
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Ve studii č. 13b (autor I. Vorel) není stávající zatížení krajiny industriálními stavbami hodnoceno
kladně, pouze jsou tyto objekty uváděny v kontextu současného obrazu krajiny a navrhovaného
záměru. Při hodnocení současného a výhledového stavu krajiny se lze těžko vyhnout jeho
reálnému obrazu. Původní stavba cihelny a komína není uváděna jako srovnání s navrhovanou
stavbou. Je pouze uvedeno, jak podle autora stavba v krajině působila. To sice není pro posouzení
rozhodující, ale ilustruje to určitý vývoj krajiny (jejíž součástí jsou i průmyslové stavby)
v hodnoceném prostoru.
Zpracovatel posudku současně nevidí důvod, proč by nemohla být srovnávána původní cihelna
s plánovanou stavbou – v obou případech se jedná o průmyslový areál s jednotlivými stavbami
převyšujícími zbytek průmyslových objektů (komín – sila). Každá stavba je poplatná době svého
vzniku. Neexistence původního komínu je daným faktem. Výška plánovaných sil se nevymyká
„lidskému měřítku“ – sila dosahují výšky necelých 22 m, což je běžná výška většiny domácích
stromů. Vhodně zvolené dřeviny také mohou novou stavbu časem zcela odstínit, a to zejména od
severu (ze směru od Kolína, resp. od obce Polepy), a od východu (od obce Nebovidy).
S konstatováním, že poslední pozůstalá budova na pozemku cihelny je při dálkových pohledech
zcela nezřetelná, se zpracovatel posudku ztotožňuje. Kromě této (původní) budovy je v areálu
navržena ještě jedna výrobní hala, hmotově i rozměrově srovnatelná, a lze předpokládat, že i tato
budova při vhodně zvolené barevnosti bude v dálkových pohledech málo viditelná. Pak se zde
budou nacházet skladovací sila a drobnější stavby (administrativní budova, sociální zázemí,
garáže). Žádná jiná z dálky viditelná moderní výrobní hala se zde neuvažuje.
Skladovací sila (stejně jako obě velké budovy i drobnější stavby v areálu) je možné opticky potlačit
vhodně zvolenou barevností i výsadbami (jejichž účinek bude nastupovat postupně). Uvedené
podmínky jsou zohledněny v návrhu stanoviska (jak je uvedeno v dalším textu).
Další námitka se týká použitých fotografií a podmínek při fotografování (protisvětlo,
opar), obec namítá, že nelze zcela objektivně posoudit animaci záměru na okolní
krajinu a zjistit objektivně stávající stav krajiny v okolí cihelny.
Ve studii 13b (autor I. Vorel) není záměr posuzován na základě předložených fotografií, ty slouží
pouze k dokreslení posudku pro čtenáře neznalé situace v terénu. Kvalita fotografií záleží na
vnějších okolnostech (roční a denní doba, počasí) i na zručnosti fotografa, stejně tak vizualizace
(zakomponování návrhu stavby do terénu na fotografii) je závislá na zvládnutí problematiky
počítačového modelování. Zpracovatel posudku souhlasí s tím, že pro vliv stavby na okolní krajinu
nejsou vizualizace jediným podkladem, je však toho názoru, že mají v hodnocení své místo.
Objektivní zjištění stavu krajiny v okolí cihelny je možné pouze vlastní pochůzkou a prohlídkou
místa stavby i širšího okolí, čehož jsou pořízené fotografie důkazem.
Obec srovnává fotografiemi vliv existujících skladovacích sil (působících velmi
rušivě) a stávající haly v areálu cihelny (při běžném pohledu nezřetelná).
Doložené fotografie ve vyjádření obce, které měl zpracovatel posudku k dispozici, nejsou bohužel
dostatečně kvalitní, takže mají v detailech jen malou vypovídací hodnotu. Na základě znalosti obou
srovnávaných míst však zpracovatel posudku souhlasí s tvrzením, že stávající sila v Nebovidech
jsou z určitých pohledů velmi rušivým elementem, zatímco hala v areálu cihelny je málo zřetelná.
Záleží ovšem také na místu pohledu, odkud pozorovatel objekty sleduje – sila v Nebovidech jsou
díky konfiguraci terénu a přítomnosti vegetace kolem Nebovidského potoka od severu i západu
téměř neviditelná. Tato sila jsou rovněž ukázkou důležitosti úpravy vnějšího povrchu stavby (zde
nápadný lesklý povrch bez barevné úpravy či členění plochy).
Současně je zřejmé, že průměr stávajících sil v Nebovidech a plánovaných sil v areálu cihelny je
velmi rozdílný (při srovnatelné výšce) – větší sila v Nebovidech mají průměr cca 20 m, menší
kolem 12 m, zatímco navrhovaná sila v Červených Pečkách budou mít průměr 2,5 m (jedno bude
mít průměr 2,9 m), tj. sila budou mít šířku 1/8 (popř. 1/7) šířky větších sil v Nebovidech.
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Je tedy možné si udělat poměrně jasnou představu o hmotě budoucích sil – bude se jednat
(vzhledem ke srovnávaným silům v Nebovidech) o relativně subtilní konstrukci, působící poměrně
štíhle díky poměru výšky a průměru tělesa.
Přesto je vhodné stavby, zejména sila, barevně zmenšit, potlačit, a pohledově zakrýt výsadbami.
Obec argumentuje zvlněním krajiny jako výrazným cenným prvkem nad Polabskou
nížinou, jakákoliv moderní dominantní stavba podle ní zcela zničí zachovaný
krajinný ráz, který se v této lokalitě nepodařilo poškodit ani zemědělskými či jinými
průmyslovými stavbami.
Ve studii 13b je skutečnost, že se jedná o rozhraní dvou rozdílných krajin, uvedena – navrhovaná
stavba se nachází v oblasti krajinného rázu Kutnohorsko, při hranici s oblastmi krajinného rázu
Žehušicko (na východě) a Nymbursko (na severu). Vymezené oblasti krajinného rázu vycházejí
z přírodních podmínek vč. geomorfologie terénu – území leží na rozhraní dvou geomorfologických
systémů (Česká tabule x Česko-moravská soustava), jih má tedy spíše ráz pahorkatiny, zatímco
sever je plochý (kap. 3.1.1 a 3.1.2.2). Rovněž ve studii 13a je tato skutečnost uvedena (str. 6 a 8).
Krajina v okolí stavby je zřetelně a poměrně silně dotčena činností člověka: likvidace původních
porostů a krajinného pokryvu, dlouhodobá kultivace půdy, změny reliéfu (lomy, navážky),
různorodá zástavba zejména v okolí měst (Kolín, Kutná Hora), ale i obcí.
V posuzovaném záměru se nejedná o hmotově nebo výškově extrémní stavbu – nejvyšší stavby
v areálu (sila) budou mít necelých 22 m, což je stále ještě „lidský“ rozměr (ve srovnání např.
s běžnou výškou vzrostlých stromů 20 – 30 m).
Přesto je vhodné stavby a zejména sila, barevně potlačit a pohledově zakrýt výsadbami. Uvedené
požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska.
K územnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného
rázu podle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
K územnímu řízení bude doloženo konkrétní územní vymezení ploch pro nové výsadby zeleně po
obvodu areálu (zejména od severu a východu, popř. od jihu), jejímž účelem bude vytvoření pohledové
clony. Vymezené plochy pro výsadby by měly být dostatečně široké, aby umožnily založení výsadeb a
následnou existenci všech pater dřevin (stromy i keře) – tj. šířka nejméně 10 – 20 metrů, pruh pozemku
by měl být víceméně souvislý po severní a východní straně (dle prostorových možností území).
Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně ve výrobním areálu a podle územních
možností i v jeho bezprostředním okolí. Výsadby budou zaměřeny na odclonění výrobních objektů vůči
okolí, zejména ze směru severního (od obce Polepy) a východního (od obce Nebovidy). Pro výsadbu je
vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a
charakteru území. Součástí výsadeb by měly být vysoké stromy i keře, dřeviny rychle rostoucí (pro
brzký nástup krycího efektu) i pomalejší dlouhověké dřeviny. Výsadby by měly být výškově a
prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu výsadeb bude dále:
−

plán přípravy půdy (vylepšení zeminy popř. částečná výměna podle stavu půdy na konkrétních
místech);

−

konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb.

Materiálové a barevné řešení staveb výrobního areálu bude navrženo tak, aby stavby nepředstavovaly
výraznou vizuální dominantu na přírodním pozadí území. Vhodné je použití matných, tlumených barev
přírodních odstínů a barevné rozčlenění staveb tak, aby objekty nepředstavovaly jednolitou opticky
výraznou plochu.
Námitka, že zpracovatel studie používá letecké snímky, které jsou pro relevantní
zhodnocení narušení krajiny z pohledu běžného uživatele naprosto bezvýznamné.
Letecké snímky tvoří pouze doplněk studie pro dokreslení celkové situace širšího okolí navrhované
stavby a nejsou v rámci hodnocení rozhodujícím podkladem.
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Obec se ptá, o jaká zákonná kritéria a jakou legislativu se při hodnocení jedná.
Krajinný ráz je chráněn na základě §12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. V bodě 1 jsou uvedena základní kritéria ochrany krajinného rázu. Jde o
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Krajinný ráz v sobě zahrnuje určitou syntézu jednak
ochrany přírody a krajiny (prvky přírody chráněné zákonem), tak i památkové péče a
urbanistických hodnot území. Tato kritéria vycházející z platné legislativy jsou podrobně popsána
v úvodu studie 13b (autor I. Vorel), kap. 1 Úvod, cíl posouzení, specifické otázky hodnocení.
Obec konstatuje, že na základě posouzení vlivů stavby na krajinný ráz vzniká
dojem, že průmyslové stavby podobného charakteru umístěné v zemědělské krajině
českého venkova stavu přírody přímo prospívají, zvyšují její estetické a přírodní
hodnoty a jsou odbornou veřejností vítány.
Estetické hodnoty samozřejmě danou stavbou zvýšeny nebudou, stavba se ani netváří jako
významný estetický počin, je čistě účelová. Bude se však jednat o akceptovatelný zásah do
krajinného rázu, jak uvádí závěry obou studií. Přírodní hodnoty negativně dotčeny nebudou.
Na závěr obec konstatuje, že ačkoliv se jedná o záměr umístěný v území tzv.
brownfield, jsou s ním spojena omezení a ohrožení obyvatel a doporučuje nulovou
variantu, popř. variantu přehodnotit tak, aby rizika a omezení této varianty byla
eliminována.
Záměr je umístěn na ploše původní cihelny v souladu s územním plánem, tedy v ploše tzv.
„brownfields“ zatížené průmyslovou aktivitou. Využití plochy určuje platný územní plán a jím
stanovené regulativy.
Dle zpracovatele posudku k ohrožení obyvatel nedojde. V areálu bude nakládáno se
sypkými materiály typu písek a cement, což jsou běžné stavební materiály; v menší míře se bude
jednat o různá aditiva opět v sypké a suché podobě. Nebude zde nakládáno s žádnými
nebezpečnými látkami či kapalinami s výjimkou běžných látek typu PHM, čistících prostředků
apod.
Zpracovatel posudku souhlasí s požadavkem eliminovat zřejmé negativní důsledky aktivní varianty
a zohlednit v tomto směru připomínky všech dotčených stran. Podmínky a požadavky směřující
k vyloučení či eliminaci negativních důsledků výstavby a provozu záměru jsou zohledněny
v návrhu stanoviska.

V.3. Vyjádření veřejnosti
Petice proti výstavbě výroby suchých sanačních směsí v objektu bývalé cihelny
Červené Pečky – STACHEMA Kolín s.r.o. (příloha vyjádření obce Nebovidy)
Petice byla podána u OÚ Nebovidy dne 13. 5 2011
Petiční výbor:
Pavel Holeček (autorizovaný projektant technologických staveb)
Jaromír Kašpar (starosta obce Nebovidy)
Antonín Koubský (zastupitel obce Nebovidy)
Celkem předloženo cca 220 podpisů.
Předložená dokumentace záměru výroby suchých sanačních materiálů
v Červených Pečkách firmy STACHEMA KOLÍN, s.r.o. obsahuje studie a názory
zúčastněných na posuzování vlivu stavby na životní prostředí a všechny jsou
kladné bez jakýchkoli požadavků. Předkládáme následující připomínky:
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1) Řešení likvidace dešťové a splaškové vody ze sociálního zařízení je
nepřijatelné. Vypočtené množství spadu nebezpečných látek ve studii je pouze
teoretické. Skutečnost po čase bude úplně jiná. Hrozí znehodnocení spodních
vod. Vyvážení splaškových vod do kolínské ČOV je opět teorie. Ve skutečnosti
budou vody a fekálie vyváženy provozovatelem na okolní pozemky nebo sady.
V dnešní době existují pro podobné případy čističky. Vyčištěná voda
s dešťovou by mohla nově vybudovanou kanalizací téci do čističky Červených
Peček.
Navrhovaný způsob nakládání se splaškovými i dešťovými vodami je standardní. Splaškové
odpadní vody budou shromažďovány v bezodtokých jímkách a odváženy k likvidaci na biologickou
ČOV Kolín. Tento způsob je zcela běžný v lokalitách, kde není k dispozici splašková kanalizace
nebo místní ČOV. Likvidace splaškových vod na ČOV bude jednou z provozních podmínek a
provozovatel musí tyto podmínky respektovat a dodržovat. Vyvážení splaškových odpadních vod
na okolní pozemky či sady je v současné době nelegálním způsobem jejich likvidace, nelze tedy
tento způsob považovat za běžný a očekávaný.
Instalace vlastní ČOV přímo v areálu není uvažována. V okolí není žádný vhodný recipient, do
něhož by bylo možné vyčištěné vody odvádět a jejich zasakování do podloží není na rozdíl od
srážkových vod běžným řešením.
Zasakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch je běžným a preferovaným řešením.
Dochází tím k zadržení vody v území a k ochraně vodních toků před rychlým odtokem srážek
z území. V systému srážkových vod bude instalován odlučovač ropných látek, který zajistí
v případě výskytu znečištění ropnými látkami jejich odstranění na požadovanou úroveň. V případě
havarijního úniku bude v systému dále retenční nádrž, která umožní v případě potřeby zachycení
většího objemu znečištěných vod.
Možnost znehodnocení podzemních vod navrhovaným zasakováním dešťových vod z areálu je
zcela zanedbatelná, resp. nulová. V důsledku navrženého řešení dojde pravděpodobně k vytvoření
tzv. zavěšené zvodně (v prostředí navážek nad úrovní málo propustného až nepropustného
podloží). Tyto vody budou následně odtékat podle morfologie tohoto podloží a jejich pronikání do
nižších a využívaných zvodní bude v podstatě mizivé.
Uvedené požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska:
K územnímu řízení bude navrženo vodohospodářské řešení areálu, jehož součástí bude:
− zásobování pitnou vodou,
− systém nakládání se splaškovými odpadními vodami, včetně bezodtokých jímek,
− systém nakládání s dešťovými vodami, včetně odlučovačů ropných látek, retenční nádrže dešťových
vod a zasakovacího systému dešťových vod.
Ke stavebnímu řízení bude zpracován podrobný hydrogeologický posudek za účelem ověření a stanovení
možné kapacity pro zasakování veškerých dešťových vod z areálu. Zasakovací systému bude kapacitně
navržen pro odvádění veškerých dešťových vod zachycených v areálu.
Srážkové vody z parkovišť a zpevněných manipulačních ploch budou odváděny přes odlučovače
ropných látek. Ke stavebnímu řízení bude navržen počet, umístění, typy a technické parametry
odlučovačů ropných látek. Podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní
úřad.
Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení vodoprávního úřadu ke stavbě zasakovacího systému a
k jinému nakládání s povrchovými vodami.
Bude prováděna odpovídající údržba vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby
závodu. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i ochrana povrchových a podzemních vod.
Odpadní splaškové vody budou splňovat požadavky provozovatele ČOV, na kterou budou vody
odváženy ke zpracování.
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Odpadní dešťové vody budou splňovat požadavky stanovené příslušným vodoprávním úřadem.
2) Jedna z hlavních příčin averze obyvatel Červených Peček a Nebovid proti
záměru Stachemy je estetický vzhled výrobny. Porovnávat nový provoz
s vybudovanými obilnými sily v Nebovidech je též nevhodné. Obyvatelé
Nebovid, Červených Peček a Hlubokého Dolu nechtějí, aby vzniklo další
monstrum, které na venkov nepatří.
Součástí dokumentace jsou dvě studie hodnotící vlivy záměru na krajinný ráz. Obě studie
vycházejí ze zpracovaných vizualizací záměru, které umožňují porovnání navrhovaného řešení
s různými situacemi (původní stav s existencí cihelny, stávající stav s jednou výrobní halou).
Závěry zpracovaných studií lze akceptovat, přičemž větší důraz na stávající situaci a porovnání s
obilnými sily v Nebovidech klade studie v příloze č. 13a (autor M. Pondělíček). Toto hodnocení je
zatíženo větším subjektivním pohledem zpracovatele. Naproti tomu studie v příloze č. 13b (autor I.
Vorel) nepřikládá existenci obilných sil takový význam a snaží se potlačit subjektivní pohled
hodnotitele.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry obou studií. Podmínkou realizace stavby je takové
provedení jednotlivých objektů, které potlačí negativní působení v krajině, event. sníží jejich
vizuální exponovanost. V návrhu stanoviska jsou zohledněny požadavky na eliminaci negativních
dopadů na krajinný ráz:
K územnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného
rázu podle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
K územnímu řízení bude doloženo konkrétní územní vymezení ploch pro nové výsadby zeleně po
obvodu areálu (zejména od severu a východu, popř. od jihu), jejímž účelem bude vytvoření pohledové
clony. Vymezené plochy pro výsadby by měly být dostatečně široké, aby umožnily založení výsadeb a
následnou existenci všech pater dřevin (stromy i keře) – tj. šířka nejméně 10 – 20 metrů, pruh pozemku
by měl být víceméně souvislý po severní a východní straně (dle prostorových možností území).
Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně ve výrobním areálu a podle územních
možností i v jeho bezprostředním okolí. Výsadby budou zaměřeny na odclonění výrobních objektů vůči
okolí, zejména ze směru severního (od obce Polepy) a východního (od obce Nebovidy). Pro výsadbu je
vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a
charakteru území. Součástí výsadeb by měly být vysoké stromy i keře, dřeviny rychle rostoucí (pro
brzký nástup krycího efektu) i pomalejší dlouhověké dřeviny. Výsadby by měly být výškově a
prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu výsadeb bude dále:
−

plán přípravy půdy (vylepšení zeminy popř. částečná výměna podle stavu půdy na konkrétních
místech);

−

konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb.

Materiálové a barevné řešení staveb výrobního areálu bude navrženo tak, aby stavby nepředstavovaly
výraznou vizuální dominantu na přírodním pozadí území. Vhodné je použití matných, tlumených barev
přírodních odstínů a barevné rozčlenění staveb tak, aby objekty nepředstavovaly jednolitou opticky
výraznou plochu.
3) Hluková studie velmi rozsáhle zdůvodňuje, že hlukové poměry budou
teoreticky ve všech lokalitách v mezích normy, i když situování sil a jejich
plnění stáčením z automobilových cisteren je navrženo zcela nevhodně
(směrem do zastavěných oblastí). Projektant nebere v úvahu, že
v bezprostřední blízkosti areálu žijí 4 rodiny, 250 m další rodiny a dále je
lokalita Nebovid a sportovišť Červených Peček.

Posudek - EIA

strana : 47

Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.
A.M.-Ekologické inženýrství

Situování sil vychází z geologických podmínek řešené lokality. Jde o bývalý areál cihelny, kde se
vyskytuje vrstva navážek různé mocnosti a vlastností. Návrh rozmístění objektů vychází
z provedených inženýrsko-geologických průzkumů. Z uvedeného důvodu nebylo možné sila umístit
v severní části areálu, v poloze vzdálenější vůči nejbližší zástavbě.
Hluková studie hodnotí důsledky hluku jak u nejbližších objektů v Červených Pečkách (č.p. 131 –
jižně od vjezdu do areálu a č.p. 130 – jižně pod železniční tratí) tak u nejbližších objektů obce
Nebovidy (č.p. 45 – východně od areálu za tratí a silnicí).
Pro vlastní posouzení je rozhodující působení hluku v nejbližších bodech, resp. u nejbližších
chráněných objektů. Jde o domy č.p. 131 a č.p. 130, u nichž je za podmínky realizace protihlukové
stěny doloženo splnění hygienických limitů hluku. Dodržení limitů u objektů v obci Nebovidy (č.p.
45 a okolní objekty) je rovněž doloženo. Působení hluku u sportovišť v obci Červené Pečky bude
s ohledem na vzdálenost a umístění v údolí podlimitní a proto není v hlukové studii jejich
hodnocení zahrnuto.
Vzhledem k blízkosti chráněných objektů a hodnotám hlukové zátěže je nezbytné ověřit účinnost a
rozsah navrhovaných protihlukových opatření v další etapě přípravy stavby a doložit přímým
měřením úroveň hlukové zátěže z výrobního areálu po uvedení do provozu. Tyto podmínky jsou
zahrnuty do návrhu stanoviska:
Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizovaná hluková studie na základě podrobných údajů o
technologických zařízeních a provozu ve výrobním areálu. V rámci studie budou navržena taková
stavební, technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických limitů hluku
v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce
dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu. Dodržování nejvyšší přípustné hladiny
hluku na hranici areálu, resp. v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp.
chráněném venkovním prostoru staveb bude doloženo výpočtově.
Po uvedení záměru do provozu bude provedeno ověření hlukové zátěže nejbližších obytných objektů
(chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb). V případě překročení
hygienických limitů budou analyzovány příčiny. Pokud budou vyplývat z provozu záměru, budou
navržena a realizována dodatečná protihluková opatření.
4) I když je uvažováno s protihlukovou stěnou, v dokumentaci není projekt
výsadby stromů a zeleně.
Návrh výsadby bude zpracován v rámci navazující etapy přípravy záměru, resp. v dokumentaci ke
stavebnímu řízení. Uvedená podmínka je zohledněna v návrhu stanoviska:
K územnímu řízení bude doloženo konkrétní územní vymezení ploch pro nové výsadby zeleně po
obvodu areálu (zejména od severu a východu, popř. od jihu), jejímž účelem bude vytvoření pohledové
clony. Vymezené plochy pro výsadby by měly být dostatečně široké, aby umožnily založení výsadeb a
následnou existenci všech pater dřevin (stromy i keře) – tj. šířka nejméně 10 – 20 metrů, pruh pozemku
by měl být víceméně souvislý po severní a východní straně (dle prostorových možností území).
Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně ve výrobním areálu a podle územních
možností i v jeho bezprostředním okolí. Výsadby budou zaměřeny na odclonění výrobních objektů vůči
okolí, zejména ze směru severního (od obce Polepy) a východního (od obce Nebovidy). Pro výsadbu je
vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a
charakteru území. Součástí výsadeb by měly být vysoké stromy i keře, dřeviny rychle rostoucí (pro
brzký nástup krycího efektu) i pomalejší dlouhověké dřeviny. Výsadby by měly být výškově a
prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu výsadeb bude dále:
−

plán přípravy půdy (vylepšení zeminy popř. částečná výměna podle stavu půdy na konkrétních
místech – navážka)

−

konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb.
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5) Z jednoduchého popisu technologie výroby v dokumentaci není zřejmá
činnost obsluhy při stáčení cisterny v okamžiku, kdy dojde k naplnění sila,
aniž by cisterna byla vyprázdněna. Je popsáno pouze automatické uzavření
potrubí do sila, ale co se bude dít s napojením na cisterny se zbytkem
technologické látky v propojovacím potrubí? Z popisu není jasný postup v
případě prasknutí propojovacího potrubí od cisterny.
Obdobná připomínka byla vznesena ve vyjádření k oznámení. Dokumentace v příloze č. 20 –
Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení (str. 23 přílohy) obsahuje komentář týkající se řešení
uvedených provozních situací.
Pro případ, že dojde k naplnění sila, aniž by došlo k vyprázdnění cisterny, bude zbytek materiálu
uložen do rezervního sila (budou vyčleněna 2 rezervní sila), event. do volného provozního sila.
Jednou ze základních podmínek organizace provozu a jeho zásobování je přehled o volných
skladovacích kapacitách jednotlivých sil a množství materiálu v dopravních prostředcích. To
souvisí i s logistikou zásobování areálu jednotlivými druhy surovin, kdy budou stanoveny intervaly
návozu jednotlivých surovin tak, aby nedocházelo ke zbytečnému stání vozidel v areálu či
prodlevám v průběhu plnění.
Čerpání materiálů z cisteren do sil by tedy mělo být povoleno pouze v případě dostatečné kapacity
napojeného sila.
Obdobně je komentována i připomínka týkající se havarijní situace protržení filtru. Na všech silech
mimo sil na písky, kde je nebezpečnost prakticky nulová, budou umístěna čidla indikující protržení
filtru zvukovou signalizací. Obsluha zařízení musí následně postupovat podle popsaného postupu:
přerušit stáčení cisterny, uzavřít potřebné ventily a dále situaci řešit podle havarijního plánu.
Obecně platí, že únik sypkých materiálů mimo silo je okamžitě viditelný. Během stáčení cisteren
bude prováděna vizuální kontrola sila a jakýkoli únik bude neodkladně řešen. Totéž platí i pro
případ protržení propojovacího potrubí, přestože riziko vzniku takové situace je velmi málo
pravděpodobné.
Řešení uvedených havarijních situací bude popsáno v provozním řádu podniku a v havarijním
plánu, které budou zpracovány v následujících fázích přípravy a realizace záměru. Tento
požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska:
Ke kolaudačnímu řízení budou zpracovány příslušné provozní řády (provozní řád, požární plán)
s důrazem na opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a
havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.
6) Studie dopravní obslužnosti doporučuje pouze používat komunikaci III/2550
(Kolín-Polepy – areál STACHEMA Červené Pečky). Jakým způsobem
provozovatel přikáže řidičům těžké dopravy, že mají používat pouze citovanou
komunikaci, a lehké dopravy ještě přes Červené Pečky. Specifický případ
nastane v případě rozsáhlé opravy komunikace nebo při vážné dopravní
havárii. Řidiči budou používat všechny komunikace, které budou k dispozici.
Ve studii postrádáme vyjádření Správy a údržby silnic.
Studie dopravní obslužnosti (Dopravní studie, příloha č. 16 dokumentace) hodnotí všechny
dopravní trasy napojující navržený areál na nadřazené silniční komunikace I/2 a I/38. Celkem bylo
vymezeno a vyhodnoceno 6 přístupových tras. Na základě provedeného hodnocení bylo
konstatováno, že jedinou reálnou trasou pro těžkou nákladní dopravu je trasa po silnici III/12550 silnice I/38 (obchvat Kolína) – Polepy - Červené Pečky. Ostatní trasy byly pro těžkou nákladní
dopravu označeny jako nepřípustné (z důvodu nedostatečné nosnosti mostů) nebo nevhodné (z
důvodu nevhodného směrového vedení či nedostatečné šířky). Podmínkou využití trasy po silnici
III/12550 je rekonstrukce mostu č. 12550-1 v Polepech.
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Ostatní doprava, tedy lehká nákladní a osobní, bude vedena částečně po silnici II/12550 od Kolína
a částečně přes Červené Pečky s napojením na silnici I/38 mezi Kolínem a Kutnou Horou nebo
silnici I/2. Rozdělení ostatní dopravy bylo určeno 50 % na Polepy a 50 % na Červené Pečky. Volba
trasy pak bude záviset na řidiči, podle místa cíle jízdy, rychlosti dané trasy, event. dalších
plánovaných zastávek apod.
Přikázaná výše uvedená trasa po silnici III/12550 (Kolín – Polepy – Červené Pečky) bude platit
pouze pro těžkou nákladní dopravu, protože jiná trasa není pro daný typ vozidel vhodná a
přípustná. Pro ostatní vozidla bude volba trasy na řidiči vozidla, což se týká jak zásobování areálu,
tak zákazníků odvážejících výrobky.
V případě rozsáhlé opravy se doprava řídí podle stanovených objízdných tras. Ty určuje příslušný
správní úřad ve spolupráci s příslušnou Správou a údržbou silnic a dalšími institucemi. Doprava
v případě havárie se řídí pokyny Policie ČR. Oba případy nijak nesouvisí s navrhovaným záměrem
a nelze je v rámci posuzování řešeného záměru výroby suchých sanačních materiálů plánovat ani
hodnotit.
Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, TSÚ oblast Kutná Hora, k záměru a
jednotlivým materiálům získaným v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, bylo vyžádáno
Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, v průběhu
zpracování posudku. Uvedené vyjádření je prezentováno v přílohách posudku. V návrhu
stanoviska jsou zohledněny požadavky na dopravní řešení vyplývající ze stávající situace dopravní
infrastruktury:
K územnímu řízení bude předložen rozsah stavebních úprav a oprav silniční a související technické
infrastruktury, který bude realizován před zahájením provozu záměru. Opravy budou zahrnovat
stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad na silniční
komunikaci III/12550 v průběhu obcí Polepy a související technické infrastruktuře.
Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o realizaci stavebních úprav a oprav silniční a související
technické infrastruktury mezi oznamovatelem, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a
obcí Polepy. Dohoda bude obsahovat stanovení podílu oznamovatele na nezbytných úpravách a opravách
silniční a související technické infrastruktury.
Uvedení záměru do provozu formou kolaudace bude vázáno na realizaci a zprovoznění oprav silniční
infrastruktury – stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad
na silnici III/12550 v průchodu obcí Polepy podle dohody s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a obcí Polepy.
Pro těžkou nákladní dopravu bude využívána silnice III/12550 v úseku I/38 (obchvat Kolína) – Červené
Pečky. Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude organizována výhradně v denní dobu
pracovních dní. V brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude těžká nákladní dopravy pro areál
vyloučena, taktéž ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích nebude dopravní obsluha
nákladní dopravou provozována.
7) Jakým způsobem bude zaručen jednosměrný provoz a mimo provoz o
sobotách a nedělích? Dále bude-li mít provozovatel odbyt, jistě překročí
výrobu 25 000t/rok suchých směsí.
Provoz v jedné směně a rovněž vyloučení provozu ve volných dnech a svátcích bude zakotveno
v provozním řádu. K dosažení uvažované kapacity 23 000 tun ročně postačuje jednosměnný
provoz.
Výrobní kapacita bude rovněž jedním ze sledovaných ukazatelů zakotvených v povolovacích
rozhodnutích ke stavbě a provozních dokumentech. Navýšení výrobní kapacity je z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, charakterizováno jako změna
záměru. Citovaný zákon upravuje postup v případě, že by provozovatel k takovému kroku chtěl
přistoupit. Významné navýšení kapacity může být důvodem pro nové zjišťovací řízení a podle jeho
závěrů i pro nové posuzování v režimu zákona.
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VI.

CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
Projekt výroby suchých sanačních materiálů
– lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.
zpracovaná ing. Karlem Vurmem, CSc. (držitel autorizace č.j. 17275/4713/OEP/92 ze dne
11.2.1993, prodlouženo rozhodnutím MŽP č.j. 44853/ENV/06 ze dne 28.6.2006).
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č.
124/2008 Sb. a zákona č. 436/2009 Sb., v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě
prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a
užívání stavby, patří u hodnoceného záměru:
→ ochrana ovzduší – eliminace emisí z technologických zdrojů;
→ ochrana vod – vodohospodářské zabezpečení v systému nakládání s dešťovými vodami;
→ ochrana před nadměrným hlukem – omezení emisí hluku z technologických zdrojů hluku
a eliminace důsledků hluku z areálu v jeho okolí;
→ ochrana krajinného rázu – barevné řešení objektů výrobního areálu, výsadba zeleně
k posílení vegetace a snížení vizuální exponovanosti objektů v areálu;
→ organizace provozu – rozložení nákladní dopravy v denní době, vyloučení dopravy a
výroby v noční době;
→ dopravní řešení – rekonstrukce mostu ev. č. 12550-1 v obci Polepy, dílčí úpravy či opravy
poruch silnice III/12550 v průběhu obcí Polepy a související technické infrastruktury.
Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na technologické,
architektonické a dopravní řešení záměru. Výstupy do okolního prostředí (ovzduší, voda, hluk)
lze očekávat na nízké úrovni, která nepřekročí hodnoty stanovené platnými právními předpisy.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda,
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou
zákony a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
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Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných
negativních dopadů na životní prostředí.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování
nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z jeho provozu. Základní požadavky
jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v rámci
realizace a provozu záměru.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky, vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí a zemědělství
V Praze dne ……… 2010
Č.j.:
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb.,
a zákona č. 436/2009 Sb.,

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je výroba suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí na cementové
bázi). Technologie se skládá z míchacího centra, sila surovin, skladu výrobků a manipulační a zpevněné
plochy. Stavba je členěna na:
1) rekonstrukci stávající haly, kde má být sklad pro pytlované výrobky,
2) výstavbu výrobní haly o rozměrech 20 x 60 m, která má být využita jako sklad pro suroviny,
3) stavba budov sloužící mj. jako zázemí pro dělníky cca 13 x 8,5 m a 12 x 15 m,
4) umístění výrobního a technického zařízení do nově postavené haly, které má být přes šnekové
dopravníky napojeno na 10 ocelových sil umístěných vně budovy (9x silo 60 m3 o průměru 2,5 m a 1
x silo 80 m3 o průměru 2,9 m).
Skladovanými výrobky mají být: sušený písek, mikromletý vápenec, cement, mikrosilika, anhydrit,
suché redispergovatelné polymerní prášky, a další. Předpokládá se cca 50 různých výrobků na
cementové bázi. Je navržena moderní technologie s plně automatickým procesem dávkování a
navažování jednotlivých komponent vyráběné směsi podle předem naprogramovaných receptur bez
bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S ruční obsluhou se počítá při plnění
pytlovaných přísad do provozních zásobníků, při balení hotového produktu do ventilových pytlů
(nasazování pytlů do baličky) a při jejich ukládání na palety. Předpokládá se využívání pouze silniční
dopravy, využití vlečky a přilehlé železnice se neplánuje. Vyvolané dopravní nároky pro obsluhu záměru
budou podle dokumentace 4 těžká nákladní vozidla s nosností 30 tun a 25 tun za den a 9 lehkých
nákladních vozidel s nosností 7 a 10 tun za den.
Území záměru je v územním plánu obce určeno jako území pro výrobní sféru (doporučené využití
výroba a sklady). Posuzovaný záměr je tak v souladu se schváleným územním plánem obce Červené
Pečky.
Celková kapacita záměru:
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3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Červené Pečky
Červené Pečky (areál bývalé cihelny u silnice III. třídy č. 12550, směr Kolín)

4. Obchodní firma oznamovatele
STACHEMA KOLÍN s.r.o.
5. IČ oznamovatele
4635 3747
6. Sídlo oznamovatele
Zdibohlavy 1, 280 02 Kolín
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení
Oznámení záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ zpracoval v červnu 2010 ing. Karel Vurm, CSc. (držitel autorizace č.j.
17275/4713/OEP/92 ze dne 11.2.1993, prodlouženo rozhodnutím MŽP č.j. 44853/ENV/06 ze dne
28.6.2006).
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne 30.6.2010.

2.

Dokumentace
Dokumentaci vlivů záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ zpracoval v březnu 2011 ing. Karel Vurm, CSc. (držitel autorizace č.j.
17275/4713/OEP/92 ze dne 11.2.1993, prodlouženo rozhodnutím MŽP č.j. 44853/ENV/06 ze dne
28.6.2006).
Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu dne 1.4.2011.

3.

Posudek
Posudek o vlivech záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ zpracoval v září 2011 Ing. Alexandr Mertl (držitel autorizace dle § 19
zákona č. j. 961/196/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006).
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne 26.9.2011.

4.

Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání ……..

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Časový průběh celého procesu posuzování:
Oznámení ve smyslu zákona zpracoval Ing. Karel Vurm, CSc. - autorizovaná osoba ze zákona.
Oznamovatel (STACHEMA KOLÍN s.r.o.), který je investorem stavby, předložil oznámení k
projednání Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ dne 30.6.2010.
Zjišťovací řízení zahájil Krajský úřad – odbor ŽPaZ vypravením oznámení dotčeným subjektům k
projednání a vyjádření a vyvěšením dne 8.7.2010 na úřední desku Středočeského kraje a na internet.
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Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ŽPaZ dne 12.8.2010 pod
č.j.: 106167/2010/KUSK v zákonem stanovené lhůtě s konstatováním, že záměr bude dále
posuzován podle zákona. Celkově bylo požadováno v dokumentaci podrobněji rozpracovat a
vyhodnotit hlukové poměry způsobené jak vlastním výrobním závodem, tak v důsledku dopravy
materiálů a výrobků, posoudit varianty lokalizace záměru vzhledem k dopravnímu řešení, upřesnit
dopravní intenzitu dopravy a uceleněji a komplexněji posoudit vliv na krajinný ráz širšího okolí.
Dále bylo požadováno reagovat na relevantní připomínky a požadavky, které byly předmětem
připomínek k oznámení.
Závěr zjišťovacího řízení byl rozeslán dotčeným subjektům dne 12.8.2010, současně byla
zveřejněna informace o závěru zjišťovacího řízení na internetu a na úřední desce Středočeského
kraje.
Dokumentace vlivů na životní prostředí k projednávanému záměru byla zpracována Ing. Karlem
Vurmem, CSc., autorizovanou osobou ze zákona. Krajskému úřadu – odboru ŽPaZ byla předložena
k projednání oznamovatelem dne 1.4.2011.
Dokumentace byla Krajským úřadem – odborem ŽPaZ vypravena k vyjádření dotčeným subjektům
dne 6.4.2011 a zveřejněna dne 14.4.2011.
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán Středočeským krajem Ing. Alexandru
Mertlovi, autorizované osobě ze zákona.
Posudek byl doručen Krajskému úřadu – odboru ŽPaZ dne 26.9.2011.
Závěry zpracovatele posudku:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008
Sb., a č. 436/2009 Sb., a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA
KOLÍN s.r.o.“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
K oznámení záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ byla doručena 4 vyjádření dotčených úřadů státní správy, 4 vyjádření dotčených
územně samosprávných celků a 14 vyjádření veřejnosti, z toho 2 petice proti realizaci záměru.
K dokumentaci záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ byla doručena 4 vyjádření dotčených úřadů státní správy, 4 vyjádření dotčených
územně samosprávných celků a 1 vyjádření veřejnosti v podobě petice proti výstavbě závodu.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení a dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „Projekt výroby
suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ z hlediska vlivů na
životní prostředí v předložené variantě navrhovaného umístění i technického řešení a navrhuje podmínky pro
navazující správní řízení a užívání stavby.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání.
6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů, územně samosprávných celků a
veřejnosti:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSSC 17467/2011 ze dne 20.4. 2011)
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/1011028.003/11/PPA ze dne 29.4. 2011)
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
(Vyjádření k dokumentaci č.j. OZPZ 26118/2011 ze dne 10.5.2011)
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 103646/2011/KUSK/241 ze dne 23.5.2011)
Středočeský kraj
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 095469/2011/KUSK ze dne 11.5.2011)
Úřad městyse Červené Pečky, starosta Mgr. Jan Dvořák
(Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 17.5.2011)
Obecní úřad Nebovidy, starosta Jaromír Kašpar
(Vyjádření k dokumentaci č.j.: 260/2011 ze dne 13.5.2011)
Obec Polepy, starosta Ing. Rostislav Vodička
(Vyjádření k dokumentaci bez č.j., nedatováno)
Petice proti výstavbě výroby suchých sanačních směsí v objektu bývalé cihelny Červené Pečky –
STACHEMA Kolín s.r.o. (příloha vyjádření obce Nebovidy)
(Petice byla podána u OÚ Nebovidy dne 13. 5 2011)
II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

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

Posuzovaným záměrem je výroba suchých sanačních materiálů (maltové směsi založené na cementové
bázi) v k.ú. Červené Pečky, v areálu bývalé cihelny, který je určen jako území pro výrobu a sklady.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 6.2 „Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v
kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 tun/rok“.
Kapacita záměru činí 23 000 tun/rok. Pro tento podlimitní záměr bylo v návaznosti na doporučení KÚ
Středočeského kraje zpracováno oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb., a na základě zjišťovacího
řízení bylo rozhodnuto, že záměr bude dál posuzován dle zákona.
Výroba je situována v areálu bývalé cihelny, který se nachází na okraji obce Červené Pečky, u silnice
III. třídy č. 12550, směr Kolín. Má plochu necelých 6 ha. Původní komplex staveb bývalé cihelny byl
demolován a byl ponechán pouze jeden halový objekt.
Podle sdělení příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad) je
území záměru určeno v územním plánu obce jako území pro výrobní sféru (doporučené využití výroba a
sklady). Posuzovaný záměr je tak v souladu se schváleným územním plánem obce Červené Pečky.
V rámci využití areálu cihelny byla již dříve na jedné jeho polovině postavena fotovoltaická elektrárna,
neboť tato část vzhledem ke stavu podloží není vhodná pro rozsáhlejší výstavbu. Na druhé polovině areálu je
navrhována posuzovaná výrobna suchých sanačních materiálů. Při její výstavbě se využije ponechaný halový
objekt, který bude rekonstruován. Bude provedena dostavba dalších nových objektů.
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Navrhovanou výrobnu suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí) tvoří míchací centrum,
sila surovin, sklad výrobků a manipulační a zpevněné plochy. Bude zde instalována moderní technologie
výroby suchých míchaných maltových směsí s plně automatickým procesem dávkování a navažování
jednotlivých komponent vyráběné směsi podle předem naprogramovaných receptur, bez bezprostředního
zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S ruční obsluhou se počítá při plnění pytlovaných přísad do
provozních zásobníků, při balení hotového produktu do ventilových pytlů (nasazování pytlů do baličky) a při
jejich ukládání na palety.
V souvislosti s přípravou posuzovaného projektu byly zpracovány následující odborné studie:
rozptylová studie, hluková studie, posouzení vlivu na krajinný ráz, biologický průzkum, dopravní studie,
posouzení vlivu na veřejné zdraví, měření hluku a vibrací.
Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy provozu výrobního areálu budou pod
úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a
znečištění ovzduší jak v okolí objektu, tak i vlivem dopravní obsluhy areálu), ale i nakládání s odpadními
vodami a havarijního a požárního zabezpečení.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory,
flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími
právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako nízké a málo významné,
lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního
prostředí.
Výstavbou a provozem záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ nebude při realizaci doporučených opatření významně negativně ovlivněno
zdraví obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí.
Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných
negativních dopadů na životní prostředí.
Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření,
resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě všech podkladů v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika přeshraničních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se
záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
2.

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

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba
výrobního areálu na výrobu suchých sanačních materiálů v k.ú. Červené Pečky.
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Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
v dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem a odpovídá environmentálním požadavkům na výstavbu a
provoz výrobních areálů. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v souladu
s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení
záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Detailnější řešení se předpokládá na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rámci
navazující přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného záměru.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Projekt výroby suchých sanačních
materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ na životní prostředí pro fázi přípravy,
realizace a provozu záměru.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
podmínky týkající se ochrany ovzduší, ochrany před nadměrným hlukem, opatření související s dopravním
řešením a k ochraně krajinného rázu území.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN
s.r.o.“ byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí zpracován a hodnocen v jedné projektové
aktivní variantě. Jiné varianty umístění či technického řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.
Dokumentace uvádí v rámci zdůvodnění a popisu záměru vyhodnocení různých uvažovaných variant
umístění záměru (celkem 9 variant) s tím, že ze všech variant byla na základě provozních, ekonomických a
místních podmínek vybrána varianta umístění v obci Červené Pečky. Z uvedeného rozboru je zřejmé, že
oznamovatel věnoval výběru umístění záměru značnou pozornost.
Dále jsou popisovány a vyhodnoceny varianty dopravní obslužnosti navrhovaného areálu. Celkem je v
území vymezeno 6 tras napojení výrobního areálu na nadmístní silniční komunikace (silnice I. třídy č. I/2 a
č. I/38). Pro těžkou nákladní dopravu je jako jediná možná varianta označena trasa na silnici III/12550 v
úseku výrobní areál – obec Polepy – silnice I/38 (obchvat Kolína). Podmínkou využití této trasy je oprava
mostu v obci Polepy.
Ostatní trasy jsou pro těžkou nákladní dopravu vyhodnoceny jako nepřijatelné (nedostatečná nosnost
mostů) či nevhodné (směrové vedení a šířka komunikace) s ohledem na dopravní omezení na těchto trasách.
Dokumentace se zabývá i posouzením dalších variant dopravní obsluhy výrobního areálu: využití
železniční vlečky a vybudování přímého napojení na silnici I/38 (obchvat Kolína). Obě varianty jsou
posouzeny jako nereálné, a to z důvodů organizačních (malé využití vlečky), ekonomických i ochrany
životního prostředí (přímé napojení na silnici I/38).
Jiné aktivní varianty řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.
Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné.
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5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k oznámení a k dokumentaci

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 22 vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních
úřadů, 4 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 14 vyjádření veřejnosti, z toho 2 petice proti
realizaci záměru. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím řízení,
a byly zohledněny při zpracování dokumentace a posudku.
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 9
vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních úřadů, 4 vyjádření dotčených územně samosprávných
celků a 1 vyjádření veřejnosti v podobě petice proti výstavbě závodu. Všechny požadavky a připomínky
obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné
požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku.
6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě oznámení záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“, dokumentace vlivů záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů –
lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a
vyjádření k nim uplatněných
vydává
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné

stanovisko

k posouzení vlivů provedení záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ na životní prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto
stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru
v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita
Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou
výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I.

Podmínky pro fázi přípravy

1) K územnímu řízení bude předložen rozsah stavebních úprav a oprav silniční a související technické
infrastruktury, který bude realizován před zahájením provozu záměru. Opravy budou zahrnovat
stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad na silniční
komunikaci III/12550 v průběhu obcí Polepy a související technické infrastruktuře.
Posudek - EIA

strana : 59

Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.
A.M.-Ekologické inženýrství

2) Ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda o realizaci stavebních úprav a oprav silniční a související
technické infrastruktury mezi oznamovatelem, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a
obcí Polepy. Dohoda bude obsahovat stanovení podílu oznamovatele na nezbytných úpravách a opravách
silniční a související technické infrastruktury.
3) K územnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k umístění středního
zdroje znečišťování ovzduší podle §17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění.
4) K územnímu řízení bude navrženo vodohospodářské řešení areálu, jehož součástí bude:
− zásobování pitnou vodou,
− systém nakládání se splaškovými odpadními vodami, včetně bezodtokých jímek,
− systém nakládání s dešťovými vodami, včetně odlučovačů ropných látek, retenční nádrže dešťových
vod a zasakovacího systému dešťových vod.
5) Ke stavebnímu řízení bude zpracován podrobný hydrogeologický posudek za účelem ověření a stanovení
možné kapacity pro zasakování veškerých dešťových vod z areálu. Zasakovací systém bude kapacitně
navržen pro odvádění veškerých dešťových vod zachycených v areálu.
6) Srážkové vody z parkovišť a zpevněných manipulačních ploch budou odváděny přes odlučovače
ropných látek. Ke stavebnímu řízení bude navržen počet, umístění, typy a technické parametry
odlučovačů ropných látek. Podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní
úřad.
7) Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení orgánu ochrany ovzduší podle §17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
8) Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení vodoprávního úřadu ke stavbě zasakovacího systému a
k jinému nakládání s povrchovými vodami.
9) K územnímu řízení bude doloženo závazné stanovisko k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného
rázu podle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
10) K územnímu řízení bude doloženo konkrétní územní vymezení ploch pro nové výsadby zeleně po
obvodu areálu (zejména od severu a východu, popř. od jihu), jejímž účelem bude vytvoření pohledové
clony. Vymezené plochy pro výsadby by měly být dostatečně široké, aby umožnily založení výsadeb a
následnou existenci všech pater dřevin (stromy i keře) – tj. šířka nejméně 10 – 20 metrů, pruh pozemku
by měl být víceméně souvislý po severní a východní straně (dle prostorových možností území).
11) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně ve výrobním areálu a podle územních
možností i v jeho bezprostředním okolí. Výsadby budou zaměřeny na odclonění výrobních objektů vůči
okolí, zejména ze směru severního (od obce Polepy) a východního (od obce Nebovidy). Pro výsadbu je
vhodné navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a
charakteru území. Součástí výsadeb by měly být vysoké stromy i keře, dřeviny rychle rostoucí (pro
brzký nástup krycího efektu) i pomalejší dlouhověké dřeviny. Výsadby by měly být výškově a
prostorově rozrůzněné. Součástí návrhu výsadeb bude dále:
−

plán přípravy půdy (vylepšení zeminy popř. částečná výměna podle stavu půdy na konkrétních
místech);

−

konkrétní časový rozvrh výsadeb a režim péče a údržby těchto výsadeb.

12) Materiálové a barevné řešení staveb výrobního areálu bude navrženo tak, aby stavby nepředstavovaly
výraznou vizuální dominantu na přírodním pozadí území. Vhodné je použití matných, tlumených barev
přírodních odstínů a barevné rozčlenění staveb tak, aby objekty nepředstavovaly jednolitou opticky
výraznou plochu.
13) Dopravní řešení vlastního výrobního areálu bude navrženo tak, aby se vyloučilo stání nákladních
automobilů na veřejné komunikaci III/12550 a tím se omezilo blokování provozu na této komunikaci.
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14) Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizovaná hluková studie na základě podrobných údajů o
technologických zařízeních a provozu ve výrobním areálu. V rámci studie budou navržena taková
stavební, technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických limitů hluku
v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce
dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu. Dodržování nejvyšší přípustné hladiny
hluku na hranici areálu, resp. v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru, resp.
chráněném venkovním prostoru staveb bude doloženo výpočtově.
15) Ke stavebnímu řízení bude zpracován přehled druhů a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu a
předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh osvětlení výrobního areálu. Při návrhu je nutné respektovat
požadavek na ochranu okolí před světelným smogem. Osvětlení bude navrženo tak, aby podíl světelného
toku svítidel do horního poloprostoru nepřekročil 15 %, resp. nenarušoval blízkou obytnou zástavbu.
17) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh opatření proti působení radonu.
18) Ke stavebnímu řízení bude vypracován seznam všech nebezpečných chemických látek umístěných
v objektu, ve kterém bude uveden druh, množství a fyzikální forma jednotlivých látek. Na základě údajů
v tomto seznamu bude proveden návrh na zařazení objektu podle §3 nebo vypracován protokol o
nezařazení podle §4 zákona č. 59/2006 Sb., (o prevenci závažných havárií).

19) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV) s řešením následujících oblastí:
a) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu je nezbytné stanovit harmonogram
jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras.
b) Stavební nákladní doprava bude vyloučena v době ranní a odpolední dopravní špičky, aby
nedocházelo ke kumulaci s hlavní dopravou obyvatel obcí na vymezených trasách.
c) Budou navržena a prováděna opatření k omezení prašných emisí (čištění vozidel vyjíždějících ze
staveniště, čištění příjezdové cesty, zakrytí sypkých materiálů při dopravě).
d) Bude zajištěna minimalizace úkapů ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních
prostředků zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat
záchytné vany pod motory, převodovky, nástavby a konce hydraulických hadic.
e) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, bude
zajištěno respektování příslušných předpisů a norem.
f) Při nakládání s odpady bude zajištěno dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování
a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
g) Bude zpracován havarijní plán pro období výstavby pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod, který bude obsahovat opatření k prevenci havárie, opatření pro případ úniku
ropných látek na staveništi a postup k odstranění následků případné havárie. Součástí havarijního
plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního
prostředí, případně správců vodních toků.
h) Organizace stavby bude navržena tak, aby u chráněných venkovních prostor staveb v okolí
staveniště byly respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy budou realizovány
výhradně v denní době. V noční době (mezi 2100 až 700) bude vyloučena stavební činnost
s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava. V ranních a večerních hodinách (tj. od 600 do 700 a
od 2100 do 2200) bude úplně vyloučen provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.
20) Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován havarijní plán ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb., o
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
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21) Ke kolaudačnímu řízení budou zpracovány příslušné provozní řády (provozní řád, požární plán)
s důrazem na opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a
havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.
II. Podmínky pro fázi realizace
1) Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Stavba bude realizována
s maximálním ohledem na okolí, bude zajištěno plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a zabezpečena důsledná a průběžná kontrola
plnění příslušných opatření.
2) Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku
ropných látek).
3) Bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště, zejména při suchém počasí po dobu
zemních prací (kropení, čištění ploch).
4) Nákladní vozidla budou podle potřeby před výjezdem ze staveniště na silniční síť očištěna.
5) Nakládání s odpady po dobu výstavby bude odpovídat platné legislativě a schválenému plánu
odpadového hospodářství Středočeského kraje. Odpady budou shromažďovány podle druhů na určeném
místě, nebezpečné druhy budou shromažďovány ve vhodných prostředcích (sudy, kontejnery).
V maximální míře bude prováděno využívání odpadů formou recyklace či materiálového využití.
6) Na plochách dotčených výstavbou bude v rámci konečných terénních úprav provedena vhodná technická
a biologická rekultivace, aby se zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin.
7) Před dokončením výstavby bude provedeno zatravnění a výsadba dřevin dle projektu sadových úprav
tak, aby vegetační úpravy byly dokončeny před kolaudací stavby, event. v nejbližším vhodném
agrotechnickém termínu.
8) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu
jejich využití, resp. odstranění.
9) Uvedení záměru do provozu formou kolaudace bude vázáno na realizaci a zprovoznění oprav silniční
infrastruktury – stabilizaci a zvýšení zatížitelnosti mostu č. 12550-1 v obci Polepy a řešení dalších závad
na silnici III/12550 v průchodu obcí Polepy podle dohody s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a obcí Polepy.
III. Podmínky pro fázi provozu
1) Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s platnými právními předpisy, budou
prováděna pravidelná měření emisí podle požadavků příslušných předpisů a údržba technologie tak, aby
množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bylo minimalizováno.
2) Po uvedení záměru do provozu bude provedeno ověření hlukové zátěže nejbližších obytných objektů
(chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb) výrobního areálu. V případě
překročení hygienických limitů budou analyzovány jeho příčiny. Pokud budou vyplývat z provozu
záměru, budou navržena a realizována dodatečná protihluková opatření.
3) Bude prováděna odpovídající údržba vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby
závodu. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i ochrana povrchových a podzemních vod.
4) Odpadní splaškové vody budou splňovat požadavky provozovatele ČOV, na kterou budou odváženy ke
zpracování.
5) Odpadní dešťové vody budou splňovat požadavky stanovené příslušným vodoprávním úřadem.
6) Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně odpadů, bude zajištěno v souladu
s požadavky platných předpisů.
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7) Pro těžkou nákladní dopravu bude využívána silnice III/12550 v úseku I/38 (obchvat Kolína) – Červené
Pečky. Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude organizována výhradně v denní dobu
pracovních dní. V brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude těžká nákladní doprava pro areál
vyloučena. Taktéž ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích nebude dopravní obsluha
nákladní dopravou provozována.
8) Zpevněné plochy v areálu v zimním období budou udržovány převážně mechanickým způsobem
s omezením chemických prostředků.
9) Odpovídajícím způsobem je třeba pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince bude zajištěna včasná
náhrada.
10) Je nutno omezovat vznik odpadů, zajistit jejich separovaný sběr a vzniklé odpady přednostně nabízet k
jejich využití.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele
prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným
změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným
obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Přehled použitých zdrojů
Vurm K.: Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA
KOLÍN s.r.o. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 06/2010
Závěr zjišťovacího řízení, Krajský úřad Středočeského kraje, zn.: 106167/2010/KUSK ze dne
12.8.2010
Vurm K. a kol.: Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o. Dokumentace vlivů dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
03/2011
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Hrůza P.: Zhodnocení závěru EIA z hlediska dopravního řešení.
Hrůza P.: Diagnostická zjištění a znalecký posudek vlivů těžké nákladní dopravy na
zatížitelnost a životnost komunikačního systému sil. III/12550 v obci Polepy. 08/2011.
Informace k možnostem dopravního řešení záměru
Informace k navržené technologii výroby suchých sanačních materiálů
Související právní předpisy a literatura
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve státní správě - Metodické doporučení AOPK,
Praha 1999
Krajinný ráz - CD, J.Löw, I.Míchal, Lesnická práce 2003
Sborník hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu,
ČVUT v Praze, Praha 2006
http://www.hornictvi.info/techpam/cpcih/cpcih.htm
http://www.fabriky.cz/2008_samotka_cervene_pecky/index.htm
http://foto.mapy.cz/83135-Cihelna
http://kr-stredocesky.cz
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Závěrečná doložka

Datum zpracování posudku:

září 2011

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele posudku:

……………………………………

Odborná spolupráce:

Ing. Gerta Pejšová
Ing. Petr Mynář
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Přílohy
V přílohách posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru
„Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“
na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSSC 17467/2011 ze dne 20.4. 2011)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/1011028.003/11/PPA ze dne 29.4. 2011)
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
(Vyjádření k dokumentaci č.j. OZPZ 26118/2011 ze dne 10.5.2011)
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 103646/2011/KUSK/241 ze dne 23.5.2011)
Středočeský kraj
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 095469/2011/KUSK ze dne 11.5.2011)
Úřad městyse Červené Pečky, starosta Mgr. Jan Dvořák
(Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 17.5.2011)
Obecní úřad Nebovidy, starosta Jaromír Kašpar
(Vyjádření k dokumentaci č.j.: 260/2011 ze dne 13.5.2011)
Obec Polepy, starosta Ing. Rostislav Vodička
(Vyjádření k dokumentaci bez č.j., nedatováno)
Petice proti výstavbě výroby suchých sanačních směsí v objektu bývalé cihelny Červené Pečky –
STACHEMA Kolín s.r.o. (příloha vyjádření obce Nebovidy)
(Petice byla podána u OÚ Nebovidy dne 13. 5 2011)
V přílohách posudku jsou dále uvedena vyjádření vyžádaná v průběhu projednávání dokumentace
od dalších organizací mimo subjekty určené zákonem č. 100/2001 Sb.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(Vyjádření k diagnostickému zjištění a znaleckému posudku k záměru: Projekt výroby suchých sanačních
materiálů – lokalita Červené Pečky, zn.: 26816/2011/KSÚS/K ze dne 16.9.2011)
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