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1 . Z Á K L AD N Í Ú D A J E
1.1 Název z áměr u
D+D Park Kosmonosy montážní a skladový areál

1.2 Kapacit a zám ěru
234.173 m2

Celková plocha řešeného území:

(Zahrnuje pozemky v lokalitě označené dle ÚP jako plochu Z41 a to včetně koridorů určených pro
umístění veřejně prospěšných staveb (komunikací) dle platného ÚP, které však nejsou součástí navrženého
areálu – s touto maximální plochou území je počítáno při návrhu zařízení pro odvod dešťových vod)

Zastavěná plocha

- hala DC1:

25.613 m2

- hala DC2:

11.188 m2

- hala DC3:

27.326 m2

- hala DC4 + administrativní budova:

12.014 m2

- vrátnice, nádrţ SHZ, strojovna:

280 m2

- retenční nádrţe (RN1+RN2+RN3+RN5):

1.652 m2

(plocha retenční nádrže RN4 není zahrnuta do výpočtu zastavovaných ploch neboť tato nádrž je řešena jako podzemní pojezdová a je situována pod parkoviště pro OA u haly DC3 – součást zpevněných
ploch)
Zastavěná plocha celkem:

78.073 m2

Zpevněná plocha

- areálové komunikace:

12.374 m2

- manipulační plochy, parkoviště, chodníky:

51.208 m2

- veřejné komunikace dle ÚP:

10.285 m2
73.867 m2

Zpevněná plocha celkem:

Zeleň –
- zeleň na rostlém terénu

74.361 m2

- odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry

7.872 m2

- zeleň na budovách (střechy a popínavá zeleň

14.700 m2

Ozeleněné plochy na terénu celkem:

Zeleň na rostlém terénu:

82.233 m2

74.361 m2 -- 31,75 %
_______________________________________________________________________________________
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82.233 m2 -- 35,12 %

Zeleň na R.T. + odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry + zeleň na objektech (výpočet dle poţa96.933 m2 -- 41,39 %

davků Rady Středočeského kraje):

Pro moţnost posouzení zastavěnosti areálu dle podmínek stanovených platným územním plánem
města Kosmonosy je stanovena zastavitelná plocha areálu stavby, která je určena průběhem navrţeného
oplocení areálu a koridorem navrţené veřejné přístupové komunikace. V této ploše tedy nejsou zahrnuty
plochy zeleně, které jsou mimo oplocený areál (tj. izolační zeleň, přeloţka melioračního kanálu včetně břehové výsadby, plochy poldrů a další zatravněné plochy mimo oplocení)

211.568 m2

Celková zastavitelná plocha areálu:

(tj. plocha území, která je dle UP určena k zastavění navrženými objekty – haly, zpevněné plochy,
komunikace – z této plochy jsou určována procenta zastavěnosti pozemku za účelem prokázání splnění podmínek zastavěnosti dle platného ÚP)
Procentuální zastavěnost areálu dle UP
(tj. prokázání splnění podmínky ÚP na maximální zastavěnou plochu a na minimální plochu zeleně
u nově navržených areálů. Pro účely prokázání splnění této podmínky je areál rozdělen na tři samostatné
celky)
1. část areálu pro haly DC1 aţ DC3:
- celková plocha areálu: 155.060 m2
- zastavěná plocha:

65.859 m2 – 42,5 % < 50%

- zpevněná plocha:

52.527 m2 – 33,9 %

- zeleň:

36.674 m2 – 23,6 % 10%

2. část areálu pro halu DC4 a AB:
- celková plocha areálu:

33.832 m2

- zastavěná plocha:

12.214 m2 – 36,1 % < 50%

- zpevněná plocha:

11.055 m2 – 32,7 %

- zeleň (plošná+kanál):

10.563 m2 – 31,2 %  10%

3. komunikace dle územního plánu - VPS:
- celková plocha koridoru:

22.676 m2

(zahrnuje plochu veřejně přístupné komunikace včetně jejího odvodnění, koridoru pro IS a včetně
přilehlé zeleně)
- zpevněná plocha:
- zeleň:

10.285 m2 – 45,4 %
12.391 m2 – 54,6 %

(pro komunikace mimo zastavěné areály nejsou dle ÚP stanovena procenta zastavěnosti a zeleně)
Parkovací, odstavná a manipulační stání
U jednotlivých hal jsou navrţena samostatná parkoviště pro osobní automobily a odstavná stání pro
nákladní automobily v těchto kapacitách:
_______________________________________________________________________________________
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- hala DC1:

OA – 88 míst / NA – 11 míst

- hala DC2:

OA – 108 míst / NA – 12 míst

- hala DC3:

OA – 132 míst / NA – 15 míst

- hala DC4+AB:

OA – 70 míst / NA – 11 míst

Tyto kapacity jsou v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ (2006).

Počet stání pro vykládku/nakládku nákladních automobilů je u jednotlivých hal:
- hala DC1:

29 míst

- hala DC2:

24 míst

- hala DC3:

55 míst

- hala DC4:

17 míst

Počet zaměstnanců :
THP – 50 osob
Ostatní zaměstnanci

- 700 osob

1.3 Umístěn í zám ěru
kraj:

Středočeský

obec:

Kosmonosy

katastrální území:

Kosmonosy

1.4 Obchodn í firm a oznamo vatele
D+D Pozemková, a.s.

1.5 IČ oznamo vat ele
27439488

1.6 Sídlo ozn amo va t ele
D+D Pozemková, a.s.
Lánovská 1485
543 01 Vrchlabí
Oprávněný zástupce:
Petr Dědek
_______________________________________________________________________________________
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D+D Pozemková, a.s.
Lánovská 1485, 543 01 Vrchlabí
člen představenstva
tel.: 499 421 517
e-mail: dedek@ddreal.cz

2 . P O S O U Z E N Í D O K U M E N T AC E
2.1 Úplnost Dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů akce „D+D Park Kosmonosy montáţní a skladový areál“ na ţivotní
prostředí byla při zpracování členěna dle přílohy č.4 zák. č.100/2001 Sb v platném znění. Přidání kapitoly
„Úvod“ povaţuji za vhodné a účelné. Vzhledem k charakteru a rozsahu připomínek k Oznámení souhlasím i
s tím, ţe reakce na ně jsou zapracovány do textu Dokumentace.
V kapitole C2 není uvedena charakteristika stávajícího obyvatelstva v okolí záměru. Provedená
hodnocení prokázala, ţe (hlavně i vzhledem ke vzdálenosti obytných objektů) nebude stávající obyvatelstvo
přímo (provozem a výstavbou areálu) negativně ovlivňováno. Realizované řešení lze proto povaţovat
v souladu se zákonem, kdy je moţno upustit od detailního řešení problematik či kapitol, které v daném případě nemají zásadní význam.
V souhrnu proto konstatuji, ţe Dokumentace je zpracovaná dle přílohy č.4

zák.100/2001 Sb.

v platném znění s přílohami v dostatečném rozsahu pro potřebu hodnocení vlivu záměru „D+D Park Kosmonosy montáţní a skladový areál“ na ţivotní prostředí.

2.2 Správno st úd ajŧ u veden ých v do kument aci
V následujícím textu je uveden komentář jednotlivých kapitol Dokumentace, ke kterým byly ze strany zpracovatele posudku připomínky, nebo které byly významné pro posouzení záměru a stanovení podmínek souhlasného stanoviska.

2.2.1 „A. Údaje o oznamovateli“
Kapitola je zpracována dostatečným způsobem.

_______________________________________________________________________________________
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2.2.2 „B. Údaje o záměru“
2.2.2.1 „B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru“
Pro úplnost mohl být v této kapitole uveden i údaj o předpokládaném počtu pracovníků areálu, který
je uveden v dalších částech Dokumentace.

2.2.2.2 „B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění“
Vzhledem k záborům ZPF, který realizace vyţaduje, povaţuji podrobnější rozbor zdůvodnění výběru území za velmi vhodný.
V této kapitole v souladu s přílohou č.4 zákona by měl být uveden i přehled zvaţovaných variant řešení záměru včetně zhodnocení důvodů jejich výběru či zamítnutí. Zpracovatel tyto informace uvedl na jiných
místech Dokumentace (technické rozdíly např. hned v následující kapitole), není proto důvod toto řešení povaţovat za významnější nedostatek Dokumentace.

2.2.2.3 „B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru“
Problematika je zpracována ve vyhovujícím rozsahu včetně i podrobnějšího popisu řešení zelených
ploch a izolační zeleně. Za zbytečně podrobný popis by šlo povaţovat popsané řešení horkovodu a popis
stabilních hasících zařízení.
Umístění podrobného popisu variantních řešení přeloţky melioračního kanálu je zde vhodné, ale
v úvodu mohl být připojen i komentář, která varianta je v Dokumentaci řešena jako hlavní – z výkresových
příloh a dalších textů je zřejmé, ţe je navrhována varianta přeloţky v otevřeném kanálu (v souladu s poţadavky a připomínkami k Oznámení).
Popis výstavby areálu je poplatným rozsahu podkladů, který zpracovatel Dokumentace dostane.
Aby bylo moţno podrobně posoudit vlivy výstavby (zejména na hluk a ovzduší) je potřeba mít k dispozici informace o nasazení staveništní technicky, dobách výstavby jednotlivých etap a intenzity staveništní dopravy
na veřejných komunikacích. Problematika rozsahu posouzení vlivu výstavby na ţivotní prostředí je dále
v tomto posudku podrobněji komentována. Z hodnocení plyne, ţe v tomto případě lze s pouţitým řešením
souhlasit, protoţe nemůţe zásadně ovlivnit rozhodnutí o souhlasu s navrhovaným záměrem.
K větší názornosti by přispělo umístění doplňujících obrázků k jednotlivým popisovaným objektům
a problematikám přímo do textu.

Ostatní kapitoly této části jsou zpracovány v potřebném rozsahu.

2.2.2.4 „B.II. Údaje o vstupech“
2.2.2.4.1 B.II.1. Půda
V této kapitole je správně uveden podrobný rozbor záboru půdy, zejména pak ZPF. Pro dokreslení
názoru o kvalitě půdy v lokalitě zde mohly být uvedeny i informace od Zemědělské společnosti Plazy, která
území zemědělsky vyuţívala. V souladu s hospodárným způsobem vyuţití kulturních vrstev byly přebytky
nabídnuty této společnosti, která je odmítla se zdůvodněním, ţe „se jedná o půdy na jílovitém podkladu, lepi-
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vé, obtíţněji zpracovatelné a v důsledku zemědělského nevyuţívání v poslední době i silně zásobené semeny
plevelů.“
U ochranných pásem u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok není uvedeno následujíccí zvýšení velikosti ochranného pásma - od průměru nad 200 mm, jejichţ dno je uloţeno v hloubce větší neţ 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

2.2.2.4.2 B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Lze souhlasit s tím, ţe staveništní doprava, pokud bude vedena pouze z areálu na dálnici nemůţe
významněji negativně ovlivnit nejbliţší obytnou výstavbu. Přesto by zde bylo vhodné alespoň uvést plán investora na staveništní trasy a odhad intenzit dopravy, které jsou uvedeny v jiných kapitolách Dokumentace
(např. B.III.1). Tuto problematiku lze ale ošetřit podmínkami na podrobné prověření před započetím vlastní
výstavby (coţ je začleněno do návrhu stanoviska). Pro úplnost uvádím předpokládané intenzity dopravy uvedené v dalších částech Dokumentace – 50 TNA/den po dobu 3 měsíců, při rozprostření do delší doby dle
potřeb hlukové studie 32 TNA/den po dobu 8 měsíců.
Ostatní kapitoly jsou řešeny ve zcela vyhovujícím rozsahu.

2.2.2.5 „B.III. Údaje o výstupech“
2.2.2.5.1 „B.III.1. – Ovzduší“
Kapitole je řešena ve zcela vyhovujícím rozsahu.

2.2.2.5.2 „B.III.2. – Odpadní vody“
Lze konstatovat, ţe pouţitý způsob hydrotechnických výpočtů a vstupních limitních parametrů dešťových vod je velmi konzervativní, a vyţaduje velké retenční objemy. Z pohledu procesu EIA tento důsledek
nemůţe mít negativní dopady, proto není důvod pro potřeby procesu EIA realizovat další posouzení. Vhodné
by bylo ale i porovnání návrhové kapacity koryta s n-letými vodami z povodí melioračního příkopu. Prostorové
moţnosti přeloţky pravděpodobně umoţňují velkou n-letou ochranu areálu před velkými vodami, ale
z provedených posouzení nelze tuto hodnotu zjistit.
Ostatní část této kapitoly je zpracována vyhovujícím způsobem.

2.2.2.5.3 „B.III.3. – Odpady“
V této kapitole nejsou uvedeny údaje o bilancích výkopů, zásypů a skrývky ornice. Toto souvisí
s podklady komentovanými jiţ v předcházejících kapitolách posudku.
Pro úplnost přikládám bilance skrývky ornice uvedené v dalších částech Dokumentace – skrývky
kulturních vrstev půdy – 51 090 m3.

Ostatní problematiky v oddíle „B. Údaje o záměru“ jsou pro účely procesu EIA zpracovány v dostatečném rozsahu.
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2.2.3 „C – Údaje o stavu ţivotního prostředí v dotčeném území“
2.2.3.1 „C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území“
K této kapitole lze jen upozornit na to, ţe v přiloţené mapce se zákresem starých ekologických zátěţí je uvedeno jedno místo u něhoţ nelze (protoţe v mapce není zakreslena hranice areálu) jednoznačně
určit, zda se nachází v prostoru areálu, nebo je v jeho těsné blízkosti.
Podrobnější popis jednotlivých chráněných částí přírody zpracovatel začlenil do následující kapitoly,
coţ není v rozporu se zákonem.

2.2.3.2 „C.2 – Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území“
2.2.3.2.1 „C.2.1. Ovzduší a klima“
Bez připomínek

2.2.3.2.2 C.2.2. Voda
Problematice je věnována zvýšená pozornost, coţ je v kontextu vlivu areálu na povrchovou
s podzemní vodu vhodné. Pro větší přehlednost bylo moţno konstatovat, ţe území patří k pramenné oblasti
Zaluţanské vodoteče, které se vlévá do Klenice a ta následně je levostranným přítokem Jizery. Informace
jsou ale také zřejmé z výřezu vodohospodářské mapy.

2.2.3.2.3 C.2.5. Fauna a flóra
Souhlasím s velmi podrobným popisem obou problematik, protoţe na obě bude mít výstavby významné vlivy. Pouţití metodiky AOPK 2011 k ocenění ekologické hodnoty zeleně vede obvykle (oproti jiným
metodikám) k nejvyšším cenám. Je plně v kompetenci příslušných orgánů (které musí tuto problematiku řešit
v následujících stupních projektové přípravy stavby) stanovit výši hodnoty kácené zeleně, není proto potřeby
tuto problematiku v procesu EIA dále řešit. V souladu s poţadavkem ČIŢP k Dokumentaci je na tuto problematiku upozorněno v návrhu stanoviska.
Pro větší přehlednost a rychlejší orientaci v textu mohlo být v konci kaţdé kapitoly uvedeno, zda a
jaké chráněné druhy fauny či flóry se v lokalitě nacházejí. Údaje jsou uvedeny hned v následující kapitole,
proto lze souhlasit s názorem zpracovatele Dokumentace, ţe by se jednalo o zbytečné dublování textu.

Do kapitoly C.2. mohl být zařazen i popis potencionálně ovlivněného obyvatelstva. Údaje jsou uvedeny v jiných částech Dokumentace, proto se nejedná o významnější nedostatek.

Zbývající části této kapitoly jsou zpracovány ve zcela dostatečném rozsahu pro potřeby procesu
EIA.
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2.2.3.3 „C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
V celé Dokumentaci se k melioračnímu kanálu a jeho přeloţce přistupuje jako k vodnímu toku a tím
k zásahu do VKP. Komentář uvedený v této kapitole, ţe údolní niva vodního toku není morfologicky vyvinuta,
a proto tedy není VKP dotčen, je proto poněkud v rozporu s celkovým přístupem k celé této problematice.
Dále mi v této kapitole chybí pouze komentář akustické situace v území, která je zásadně negativně
ovlivněna provozem na rychlostní komunikaci R10 a komunikaci I/38.
Zbývající část kapitoly je zpracována ve zcela potřebném rozsahu.

2.2.4 „D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivŧ záměru na veřejné zdraví a ţivotní prostředí“
2.2.4.1 „D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti“
2.2.4.1.1 „D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Po podrobném prověření všech hodnocení a polohy obytných objektů lze souhlasit se závěrem
uvedeným v komentáři počtu ovlivněných obyvatel, ţe se nepředpokládá významné negativní ovlivnění obyvatelstva u nejblíţe trvale obydlených objektů. Kdyby zde byly i uvedeny údaje o poloze (či vzdálenosti od
areálu) nejbliţších obytných objektů včetně odhadovaného počtu obyvatele, bylo by uvedené tvrzení snadněji
ověřitelné.
Jinak je kapitola zpracována ve zcela vyhovujícím rozsahu.

2.2.4.1.2 „D.I.2. Vlivy na ovzduší“
Osobně nepovaţuji za potřebné prokazovat v této kapitole licenci pouţitého programu (toto lze případně uvést v kap. D.V.).
Součástí této kapitoly bývá i hodnocení vliv na klima v území. Posuzovaný záměr můţe významněji
ovlivnit pouze vlastní mikroklima v areálu, vliv na okolí nemůţe mít významnější dopady, proto nezačlenění
tohoto hodnocení bylo zcela v kompetenci zpracovatele Dokumentace.
V tomto případě lze souhlasit s přístupem zpracovatelů dokumentace, kteří neţ aby prováděli vyhodnocení vlivu výstavby z nedostatečných podkladů, řešily toto problematiku stanovením podmínek výstavby
v návrhu opatření (stejně jako u hluku).

2.2.4.1.3 „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci“
Pro ucelený přehled o stávajícím i výhledovém stavu akustické situace v území mohl být v kapitole
uveden i komentář vypočtené akustické situace vůči hygienickým limitům z dopravy na veřejných komunikacích, který je zřejmý z údajů uvedených v Hlukové studii. Pro úplnost uvádím, ţe jsou plněny hygienické limity
dle korekce pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích pro denní dobu, v noční době jsou v některých
(hlavně vyšších místech budov) plněny limity pro starou hlukovou zátěţ z dopravy. Výstavba areálu přispěje
k mírnému sníţení hluku u všech hodnocených objektů (vlivem odclonění hmotou objektů), sníţení je pod
úrovní vnímání osobami (pro 1,5÷2 dB), ale mělo by prakticky garantovat, ţe nedojde ke zhoršení stávajícího
stavu.
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2.2.4.1.4 D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody“
V kapitole mi chybí vyčíslení a následné vyhodnocení vlivu sníţené dotace podzemních vod (vliv
realizace zpevněných ploch s následným odvedením dešťových vod kanalizačními systémy do recipientu přes
retenční prostory). Navrţené rychlost vyprazdňování retenčních nádrţí je mnohem větší neţ stávající rychlost
odtoku zasáknutím do drenáţních systémů tudíţ po výstavbě dojde v následujících povodích ke sníţení malých průtoků. Zda se jedná o málo významný či nevýznamný vliv (vzhledem k rozsahu povodí a charakteru
Záluţanské vodoteče) se nemůţe jednat o významný dopad na tento potok a dopady na následující vodoteče
(Klenice a Jizera) budou ještě menší, bude nutno posoudit v následujících stupních projektové dokumentace
po upřesnění údajů. Rozhodnutí je následně na správci potoků – Povodí Labe a příslušném vodohospodářském úřadu. Pro potřeby procesu EIA je tento poţadavek začleněn do návrhu opatření.
Celkově by ke zlepšení výše uvedených dopadů přispěla i úprava koncepce dešťových vod – pouţití mělce podpovrchových vsakovacích systémů (to by mohlo vést i ke sníţení potřeby přečerpávání), vyuţití
dešťových vod pro zálivku zeleně, popř. pro čištění vozovek v areálu, ozelenění (i částečné) většího počtu
střech objektů, atd. Ke zlepšení mikroklimatu a i zpomalení odtoku by přispěla i realizace navrţených suchých
poldrů jako retenčních nádrţí se stálou hladinou vody.
V Dokumentaci není komentována problematika předčištění dešťových vod při výstavbě před vypouštěním do vodoteče. Jsem ale stejného názoru, jako zpracovatel Dokumentace, ţe v procesu EIA je zcela
dostatečné tuto problematiku řešit poţadavky začleněními do podmínek výstavby.
Do návrhu projektu jsou jiţ zapracovány některé poţadavky, které mají přispět k přírodnějšímu řešení přeloţky vodoteče a k jejímu následnému vyuţití pro faunu a i pro optické odclonění areálu vzrostlou
zelení. Domnívám se, ţe lze dalšími poměrně jednoduchými opatřeními navrţené řešení ještě vylepšit hlavně
pro potřeby fauny – tato opatření jsou zahrnuta do návrhu stanoviska.
Ostatní část kapitoly je řešena v potřebném rozsahu.

2.2.4.1.5 „D.I.5 Vlivy na půdu“
Kapitola je řešena velmi podrobně jednoznačně s vědomím zpracovatele, ţe se jedná o jeden
z nejvýznamnějších negativních vlivů záměru na ţivotní prostředí.
Záměr vyţaduje vynětí ze ZPF, které vzhledem ke svému rozsahu spadá do kompetence Ministerstva ţivotního prostředí. V souladu s poţadavky MŢP zpracoval investor posouzení vybraného umístění areálu dle §4 zákona č. 334/1992 o nemoţnosti umístění areálu na nezastavěné a nedostatečně vyuţité pozemky
v zastavěném území měst a obcí nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto
území, stavební proluky případně plochy získané zbořením přeţilých budov a zařízení. Posouzení je uvedeno
v kapitole 10 tohoto posudku. Závěr posouzení je uveden v následujícím odstavci.
„Provedeným posouzením tak bylo ověřeno, ţe navrţený záměr není moţné umístit na jiných plochách s niţším vlivem na zemědělský půdní fond a to zejména z důvodu neexistence jiných vhodných ploch a
ţe výběr lokality pro umístění záměru plně respektuje podmínky ZUR Stčk a PUR ČR a je tedy v souladu
s těmito základními dokumenty pro vyuţívání území v České republice a ve Středočeském kraji.“
Závěr provedeného posouzení podporuje záměr investora na realizaci zde hodnoceného záměru.
Z pohledu procesu EIA je proto moţno z pohledu dopadů na půdu (při dodrţení opatření uvedených v návrhu
stanoviska) s realizací záměru souhlasit. Definitivní rozhodnutí o povolení vynětí ze ZPF zůstává
v kompetenci MŢP.
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2.2.4.1.6 „D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje“
S hodnocením souhlasím.

2.2.4.1.7 „D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“
Do části hodnocení flóry je správně zahrnut i komentář navrţených sadových úprav. Ty byly navrţeny projektantem i s ohledem na poţadavky krajinného rázu, poţadovaného koeficientu zeleně a výsadeb
podél přeloţky melioračního kanálu. Z těchto hledisek lze s hodnocením uvedeným v Dokumentaci souhlasit.
Z návrhu popínavých zelení a zelených střech je ale zřejmá určitá nevyváţenost a částečně nedůsledné zváţení i dalších faktorů, které návrh tohoto druhu zeleně ovlivňuje (zelené střechy mohou poměrně významně
ovlivňovat odtokové poměry dešťových vod včetně např. sníţení nároků na retenční prostory a to i pouze při
částečném vytvoření zeleně podél obvodu střechy-tím je sníţeno přitíţení střechy a nosných konstrukcí objektů). Vzhledem k místy poměrně úzkým zeleným plochám po obvodu areálu je lokálně velmi problematické
vytvoření účinného zeleného pásu pro lepší začlenění areálu do krajiny. K lepšímu začlenění areálu do okolí
by určitě přispělo rozšíření ploch popínavé zeleně i na ostatní haly na stěny, které toto řešení umoţňují. Proto
jsou uvedené poţadavky začleněny do návrhu stanoviska.
K dalšímu řešení kapitoly nemám připomínky.

2.2.4.1.8 „D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu“
S ohledem na okolní průmyslovou a další antropogenní zástavbu lze s uvedenými závěry souhlasit.
Záměr se nejvíce projeví v pohledech z blízkého okolí. Pro lepší začlenění areálu i v těchto pohledech jsou do
návrhu stanoviska začleněny poţadavky na barevné řešení hal a vyuţití popínavé zeleně i u ostatních hal
v areálu (oproti návrhu posouzeném v Dokumentaci).

2.2.4.1.9 „D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky“
K hodnocení nemám připomínky.

2.2.4.2 D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů
Kapitole je řešena zcela vyhovujícím způsobem.

2.2.4.3 D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
V této kapitole mám poznámku ke komentáři moţnosti vzniku havárií vozidel. Ani instalace odlučovačů ropných látek není garantem ochrany recipientu. Nutnou podmínkou je jejich pravidelná údrţba, Generelně nelze ani vyloučit vznik tohoto havarijního stavu v místech, ze kterých nejsou dešťové vody vedeny přes
odlučovače. Z uvedených důvodů povaţuji za nutné, aby pro provoz areálu byl zpracován havarijní plán řešící i problematiku moţných havárií vozidel, úniku ropných a jiných závadných látek, atd.
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2.2.4.4 D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Zpracovatel seřadil navrţené podmínky výstavby do jednoho bloku, bez fyzického oddělení na
podmínky pro přípravu, výstavbu a provoz záměru. Přo tomto řešení lze lépe ohlídat, aby nedocházelo ke
zbytečnému dublování podmínek a orientace v navrţených opatřeních tím není nijak negativně dotčena.
Pro potřeby Dokumentace toto nepovaţuji za ţádný negativní dopad. Pro moţnost snazší kontroly
podmínek přípravy, výstavby a provozu areálu uvedených ve stanovisku (při následním povolování výstavby a
i kontrole splnění podmínek po dokončení výstavby) ze strany státních orgánů, organizací, popř. veřejnosti,
jsou v návrhu stanoviska podmínky členěny do tří samostatných částí.
Podmínky vycházejí z provedených hodnocení v Dokumentaci a lze konstatovat, ţe podchycují
všechny významné problematiky.
V rámci posudku byly některé podmínky týkající se hlavně řešení přeloţky melioračního kanálu, návrhu zeleně s ohledem na minimalizaci negativního dopadu na krajinný ráz zpřesněny či rozšířeny.

2.2.4.5 D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Souhlasím s řešením této kapitoly zpracovatelem dokumentace. Domnívám se také, ţe není nutno
do této kapitoly začleňovat podrobný popis všech pouţitých metodik, které jsou uvedeny v textu či přílohách
Dokumentace.

2.2.4.6 D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace
Bez komentáře.

2.2.5 ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Řešení této kapitoly včetně odkazu na předchozí prostorovou variantu řešení záměru uvedenou
v příloze povaţuji v tomto případě za vhodné a zcela dostatečné.

2.2.6 „ČÁST F. ZÁVĚR
Do této kapitoly by snad bylo moţno jen pro snazší orientaci v textu doplnit stanovisko zpracovatele
Dokumentace, zda povaţuje posuzovaný záměr za přijatelný, coţ je uvedeno např. v kap. D.II.1.

2.2.7 ČÁST G. Všeobecné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola je zpracována výstiţně a podchycuje všechny problematiky v dostatečném rozsahu v souladu s výsledky posouzení v Dokumentaci. Velká pozornost je věnována zejména problematice přeloţky melioračního kanálu a dešťových vod, zemědělskému půdnímu fondu a fauně a flóře. Uvedené problematiky patří
při hodnocení navrhovaného areálu k nejvýznamnějším, proto je zvolené zpracování vhodné.
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U hodnocení vlivu na hluk a ovzduší mohl být uveden nejen komentář vlivu vlastního areálu, ale
místo uvedených odkazů na imisní situaci v území (uvedenou v dalších kapitolách Dokumentace a přílohách)
i stručný komentář celkové imisní situace obou problematik v území,

2.2.8 H. Přílohy
Zpracovaný rozsah studií i jejich skladbu povaţuji pro posouzení hodnoceného záměru za zcela
dostačující. S ohledem na vzdálenost chráněných objektů lze provedení měření kvality ovzduší povaţovat u
tohoto charakteru objektů a v území, kde dle dalších dostupných podkladů nedochází k překračování imisních
limitů za poměrný nadstandard.
Zpracovatel posouzení EIA jiţ v textu Dokumentace několikrát vysvětlil zvolený přístup k hodnocení
období výstavby, proto (jako zpracovatelé jednotlivých studií) nepovaţuji za potřebné na tuto skutečnost dále
v jednotlivých studiích upozorňovat.
Z provedených studií bych měl poznámku jen k hlukové studii. Z provedených měření byl vyvozen
závěr, ţe dominantním zdrojem hluku v území je provoz na silnici R10 a I/38 coţ potvrdily i následující posouzení. Pro stanovení hygienického limitu by tak mohla být pouţita i korekce dle přílohy č.3 nařízení vlády
č.148/2006 Sb. tabulky 1 – sloupec 3, které uvádí limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc. Přístup zpracovatele
dokumentace ve vztahu k limitům (pracoval s limity 55dB/45dB (den/noc)) je tak na straně bezpečnosti a z mé
strany proto není nutno provedená posouzení měnit či upravovat. Definitivní rozhodnutí je vţdy v pravomoci
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice), která k provedenému hodnocení
v Dokumentaci nemá připomínek.

___________________________

Samostatně nekomentované části Dokumentace a další přílohy jsou zpracovány v takovém rozsahu
a podrobnostech (z pohledu procesu EIA), ţe umoţňují rozhodnout o vydání souhlasu či nesouhlasu
s navrhovaným záměrem bez dalších připomínek. Připomínky uvedené k jednotlivým částem Dokumentace
nejsou takového zásadního charakteru, aby znemoţňovaly provedení celkového posouzení záměru pro potřeby procesu EIA.

2.3 Pořadí varian t z hlediska vli vŧ n a ţi votní prost ředí
V Dokumentaci je v příloze uvedena varianta původního řešení areálu dle „Ideové zastavovací studie“. Z přiloţených materiálů plyne, ţe tato varianta znamenala větší zastavěné plochy i vyuţití objektů a s tím
spojenou vyšší vyvolanou dopravu areálu. V Dokumentaci nebyla tato variantě jiţ podrobně posuzována a
řešení areálu bylo předloţeno jednovariantně.
Podrobnější posouzení bylo pouţito jen pro přeloţku melioračního kanálu – varianta přeloţky
v otevřeném korytě, varianta přeloţky zatrubněné. Na základě provedených posouzení zpracovatel Dokumentace doporučil k realizaci variantu přeloţky v otevřeném korytě. S tímto doporučením jednoznačně souhlasím.
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2.4 Hodnocení vý zn amných vli vŧ záměru na ţi vot ní pr ostředí př esah ují cí státní hrani ce
Posuzovaný záměr nebude producentem ţádných vlivů, které by mohly zasahovat přes státní hranice.

3. POSOUZENÍ TECHNICKÉH O ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŢENÝ STUP EŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vlastní technické řešení areálu je vesměs v souladu se stávajícími moderními trendy řešení obdobných areálů se snahou minimalizace negativních dopadů na ţivotní prostředí.
Připomínky bych měl k řešení hospodaření s dešťovými vodami. Tuto problematiku lze dnes řešit
s omezením rozsahu kanalizací, retenčních prostor a i předčisticích zařízení např. zvýšením podílu zelených
střech, pouţitím povrchových a mělce podpovrchových odvodňovacích zařízení, atd. V Dokumentaci není
uveden detail výškového řešení retenčních nádrţí, ale vzhledem k pouţití kanalizací budou mít stálou hladinu
poměrně velmi hluboko pod terénem, coţ bude značně komplikovat splnění poţadavku na vedení alespoň
části svahu nádrţe v takovém sklonu, který by umoţnil výstup z nádrţe pro ţivočichy.
Technické řešení vlastních přeloţek melioračních kanálů včetně navrţených propustků, lze také realizovat přírodnějším způsobem vstřícnějším k ţivočichům.
Poslední připomínka je k návrhu popínavé zeleně a zeleně na střechách. Zeleň na střechách můţe
kromě jiného slouţit jako velmi účinný retenční prostor při deštích a popínavá zeleň při pouţití i na dalších
halách v areálu můţe výrazně přispět k lepšímu začlenění do okolí a sníţení negativních dopadů na krajinný
ráz. Můţe částečně nahradit clonící účinek obvodové zeleně okolo areálu, protoţe tu nelze (vzhledem k šířce
zelených ploch po obvodě) realizovat ve vyhovující šířce.

4. POSOUZENÍ NAVRŢENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Navrţené podmínky vycházejí z Oznámení, připomínek k němu a provedených hodnocení v rámci
Dokumentace a lze konstatovat, ţe podchycují všechny významné problematiky.
V rámci posudku došlo nejvíce k úpravě podmínek týkajících se přeloţek melioračních kanálů a řešení zeleně v areálu, které byly zpřesněny a rozšířeny.
Opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, a
která budou automaticky řešena v dalších stupních projektové přípravy stavby, nejsou v obecné poloze
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v rámci podmínek návrhu stanoviska řešena (např. poţadavky na kvalitu odpadních vod vypouštěných do
kanalizace).

5. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŢENÝCH VYJÁDŘENÍ K
D O K U M E N T AC I
5.1 V yjádření
K vyjádření k posuzované dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřily následující obce, orgány státní správy a veřejnost:

5.1.1 Dotčené územní samosprávné celky
Městský úřad Kosmonosy, č.j.1995/2011/LŠt ze dne 7.7.2011

5.1.2 Dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 28872/2011, ze
dne 15.6.2011
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí, č.j. ŢP-208-38394/2011, ze dne
21.6.2011
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 130730/2011/KUSK,
ze dne 29.6.2011
Ministerstvo

ţivotního

prostředí,

odbor

ochrany

horninového

a

půdního

prostředí,

č.j.

Praha,

č.j.

47554/ENV/11, 1415/660/11, ze dne 11.7.2011
Česká

inspekce

ţivotního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

ČIŢP/41/IPP/1102346.002/11/RJX, ze dne 12.7.2011
Středočeský kraj, č.j.144092/2011/KUSK, ze dne 15.7.2011

5.1.3 Vyjádření veřejnosti
K Dokumentaci se do doby zpracování posudku nevyjádřil ţádný zástupce veřejnosti.

5.2 V yhodno cení p ři pomínek
V následujícím textu je vţdy nejprve uvedena kopie komentované části příslušného vyjádření, popř.
podstata připomínky, a za ním následně komentář zpracovatele posudku. Uváděny jsou vţdy jen ty části vy_______________________________________________________________________________________
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jádření, které jsou z mé strany komentovány, nebo mají přímý dopad na zpracované stanovisko. Kopie jednotlivých vyjádření jsou uvedeny v příloze tohoto posudku.

5.2.1 Městský úřad Kosmonosy, č.j.1995/2011/LŠt ze dne 7.7.2011

Stanovení výše finančních kompenzací není součástí procesu EIA a nelze je proto v rámci tohoto
procesu závazně určit. Výši kompenzace určuje příslušný orgán ochrany přírody v následujícím procesu
povolování výstavby.

S uvedeným komentářem souhlasím, požadavek je i uveden v návrhu stanoviska.

Opět se jedná o problematiku stanovení výše ekologické újmy, které není v pravomoci procesu
EIA. K této problematice lze jen podotknout, že dne 1.8.2011 vydal Magistrát města Mladá Boleslavodbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů („OSSL“) závazné souhlasné stanovisko dle §14
odst. 2 lesního zákona k umístění logistického areálu D+D Pozemková a.s. Kosmonosy. V tomto stanovisku jsou dále uvedeny jen podmínky týkající se řešení vlastního oplocení areálu.

Souhlasím, že uvedená citace v Dokumentaci není jednoznačná a bylo možno uvedený text naformulovat přesněji. Kapitola je ale začleněna do části, kde je hodnocena půda, problematika chráněné
fauny a flóry je řešena v kapitole D.I.7, proto nepovažuji tento nedostatek za natolik závažný, aby bylo
nutno provádět doplnění či přepracování Dokumentace.

Problematika umístění areálu do jiné lokality je podrobně prověřena v kap. č.10 Posudku. Přeložky melioračních kanálů, pokud budou realizovány podle podmínek uvedených ve stanovisku, budou
mít jen krátkodobý negativní dopad. Navržené řešení by mělo (po vzrůstu doprovodné zeleně) být
schopno poskytnout minimálně srovnatelné, lokálně i vhodnější podmínky pro faunu, než je tomu nyní.
Pro úplnost konstatuji, že se skutečně jedná o meliorační kanál (viz kopie z vodohospodářské mapy
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uvedená v Dokumentaci na str. 76.), který je přítokem Zalužanské vodoteče. Podle zákona č.254/2010
Sb. §55 písm. E) se jedná o vodní dílo - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, meliorační kanály (odvodňovací a závlahové).

5.2.2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, č.j.
KHSSC 28872/2011, ze dne 15.6.2011

Beru na vědomí.

5.2.3 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí, č.j. ŢP-20838394/2011, ze dne 21.6.2011

V návrhu stanoviska je požadavek na přeložku melioračního kanálu v otevřeném korytě. Dále byly v posudku rozšířeny a zpřísněny požadavky na technické řešení přeložky tak, aby bylo možno negativní dopady z jeho přeložky minimalizovat a časově zkrátit.
Ostatní části vyjádření jsou bez přímých požadavků a podmínek.

5.2.4 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 130730/2011/KUSK, ze dne 29.6.2011

Na nutnost získání uvedené výjimky je v návrhu stanoviska upozorněno.
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Beru na vědomí, požadavky na ochranu proti prachu při výstavbě jsou zahrnuty do návrhu stanoviska.

Beru na vědomí.

Beru na vědomí.

5.2.5 Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany horninového a pŧdního
prostředí, č.j. 47554/ENV/11, 1415/660/11, ze dne 11.7.2011
Ve vyjádření se upozorňuje na to, ţe investor si musí být vědom své povinnosti navrhnout hospodárné vyuţití skrývky kulturních vrstev půdy. Dále upozorňují, ţe pro ozelenění areálu je moţno vyuţít pouze
podorniční vrstvy, jejichţ mnoţství bude nutno určit v dokumentaci stavby.

Požadavky jsou včleněny do návrhu stanoviska.
V následujícím odstavci se upozorňuje na nutnost prokázání (při podání ţádosti o vynětí ze ZPF)
splnění poţadavků §4 zákona č.334/1992 Sb v platném znění.
Investor zajistil poţadované posouzení a je přiloţeno v kap.10 tohoto posudku. V závěru posouzení
se konstatuje „Provedeným posouzením tak bylo ověřeno, ţe navrţený záměr není moţné umístit na jiných
plochách s niţším vlivem na zemědělský půdoní fond a to zejména z důvodu neexistence jiných vhodných
ploch a ţe výběr lokality pro umístění záměru plně resketuje podmínky ZUR Stčk a PUR ČR a je tedy
v souladu s těmito základními dokumenty pro vyuţívání území v České republice a ve Středočeském kraji.“

5.2.6 Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, č.j.
ČIŢP/41/IPP/1102346.002/11/RJX, ze dne 12.7.2011
K Dokumentaci měl následující připomínky odbor ochrany prostředí -
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Vyžádal jsem si od zpracovatele Dokumentace výpočet ploch zeleně v duchu výše uvedené připomínky – viz následující tabulka –
Zeleň na rostlém terénu:

74.361 m2 -- 31,75 %

Zeleň na rostlém terénu + odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry

82.233 m2 -- 35,12 %

Zeleň na R.T. + odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry + zeleň na objektech (výpočet dle poţa96.933 m2 -- 41,39 %

davků Rady Středočeského kraje):

Investor splnil základní platným územním plánem požadovaný koeficient zeleně 15 %. Středočeský kraj dále požaduje u obdobných areálu splnit koeficient zeleně min 40 %. Jako autor tohoto požadavku zároveň určuje, jakým způsobem má být výpočet proveden a co lze do koeficientu zeleně započítat. Zde je nutno konstatovat, že investor tento požadavek splnil.
Osobně souhlasím s uvedeným konstatováním, že zeleň na konstrukcích nemůže zcela plnohodnotně nahradit zeleň na rostlém terénu. Asi nejpodrobněji má tuto problematiku řešena metodika územního plánu hl.m.Prahy, kde jsou pro jednotlivé druhy zeleně určeny přepočtové koeficienty pro možnost
jejího zápočtu (ty závisí např. i na mocnosti zeminy).
Z faktického hlediska bez ohledu na metodiku výpočtu množství zeleně lze konstatovat, že započítání trvale ozeleněných ploch suchých poldrů a koryta překládaného melioračního kanálu jako ploch
zeleně není důvod považovat za nevhodné. Po drtivou většinu roku budou tyto plochy nad hladinou vody
a krátkodobé zvýšení hladiny nemůže vést ke zničení této zeleně. Ostatně např. již ve výše citovaném
ÚP hl.m.Prahy se do koeficientu zeleně započítávají i stálé malé vodní hladiny v obdobných areálech jako
zeleň.
Protože ne zcela souhlasím s tím (a považoval bych i za škodu), aby byla popínavá zeleň a i zeleň na střechách využita pouze pro naplnění požadavku Středočeského kraje, ale myslím si, že ji lze
(hlavně popínavou zeleň) využít i pro lepší začlenění areálu do krajiny a tím ke snížení negativních dopadů na krajinný ráz, jsou do návrhu stanoviska vloženy požadavky na vhodnější řešení popínavé zeleně,
což by zároveň mělo vést ke zvýšení jejího množství.

Musím konstatovat, že se obvykle setkávám s opačným požadavkem (převážně od občanských
sdružení), že ohodnocení dřevin má být provedeno podle citované metodiky AOPK, která kromě jiných
odlišností ve výsledku dosahuje (ve srovnání s předcházejícími metodikami) mnohem vyšších cen.
K použité metodice AOPK má mnoho expertů i dalších odborníků mnoho zásadních výhrad.
Z pohledu potřeb procesu EIA se v tomto případě ale nejedná o zásadní vliv či problém, který by
mohl být významný při rozhodování o souhlasu či nesouhlasu s navrhovaným záměrem. V dalších správních řízeních (územní rozhodnutí, stavební povolení) bude muset investor automaticky problematiku
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kácené zeleně s příslušným úřadem řešit v souladu s požadavky jak zákona č.17/1992 Sb, tak i zákona
č.114/1992 Sb. v platných zněních. Požadovaný přepočet by tak měl jen informativní hodnotu (i když
možná zajímavou, kdyby např. vyšla cena o řád menší). Z uvedených důvodů nepovažuji za nutné pro
potřeby procesu EIA provádět přepočet hodnoty rušené zeleně. Požadavek je začleněn do návrhu stanoviska jako doporučení.

5.2.7 Středočeský kraj, č.j.144092/2011/KUSK, ze dne 15.7.2011
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „D + D Park Kosmonosy -montáţní a

sklado-

vý areál" za podmínky dodrţení navrţených eliminačních opatření a v rámci ozelenění areálu dodrţení uvedeného koeficientu zeleně v min. hodnotě 41,4 % s vyuţitím vertikální zeleně na 3/4 ploch stěn.

Do návrhu stanoviska je vložen požadavek na přerozdělení popínavé zeleně (pro zlepšení vlivu
na krajinný ráz) a zeleně na střechách (kromě jiného i pro zlepšení odtokových poměrů). Uvedené požadované množství 41.4 % (dle metodiky Středočeského kraje) musí být dodrženo.

6 . C E L K O V É P O S O U Z E N Í AK C E P T O V AT E L N O S T I Z Á M Ě R U
Z HLEDISKA VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nejvýznamnějším negativním dopadem realizace záměru je nutnost vynětí pozemků ze ZPF. Investor doplnil hodnocení a odůvodnění uvedené v Dokumentaci ještě posouzením uvedeným v kap. 10 Posudku,
kde v souladu s poţadavky MŢP posuzuje umístění záměru dle poţadavků §4 zákona č. 334/1992. Na základě všech zpracovaných materiálů lze s poţadovaným záborem ZPF souhlasit. Konečné rozhodnutí je na
MŢP.
Další významný dopad vzniká z nutnosti přeloţení stávajících melioračních kanálů. Při respektování
poţadavků uvedených v návrhu stanoviska budou dány podmínky, pro plnohodnotné velmi rychlé nahrazení
stávajícího stavu novými koryty, které by měly vytvořit lokálně i vhodnější podmínky pro faunu, neţ stávající
koryto.
V území se vyskytují chráněné druhy ţivočichů (ve smyslu §50 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění). Investor je nucen poţádat o výjimku ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992
Sb., v platném znění. Ve stanovisku jsou navrţeny podmínky, které by měly umoţnit navrhovanou výstavbu.
Udělení výjimky se stanovením definitivních podmínek je v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody.
Ostatní problematiky moţného vlivu provozu areálu byly hodnoceny v Oznámení a následně
v Dokumentaci. Vyhodnocení prokazují, ţe lze limity kvantifikovatelných parametrů jednotlivých sloţek ţivotního prostředí dostupnými technickými opatřeními splnit. Vlastní emise z provozu a výstavby záměru nebudou
(při dodrţení navrţených opatření v návrhu stanoviska) příčinou překračování limitních hodnot hygienických
norem.
Zpracovatel Dokumentace povaţuje posuzovaný záměr v dané lokalitě z hlediska vlivů na ţivotní
prostředí za přijatelný.
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V ţádném vyjádření orgánů státní správy k Dokumentaci není uveden nesouhlas s realizací navrhovaného záměru (při poţadovaném splnění uvedených poţadavků). Veřejnost se k Dokumentaci nevyjádřila.

Hodnocení provedená v rámci posudku prokázala platnost závěrů uvedených v Dokumentaci a
moţnost stanovení takových poţadavků na výstavbu a provoz areálu, která umoţní realizaci a provoz areálu
z hlediska vlivů na ţivotní prostředí akceptovat.

Na základě všech realizovaných hodnocení konstatuji, ţe navrhovaný záměr výstavby areálu „D+D
Park Kosmonosy montáţní a skladový areál" je z hlediska vlivů záměru na ţivotní prostředí přijatelný za podmínky splnění všech opatření uvedených ve stanovisku.
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7 . N Á V R H S T AN O V I S K A
7.1 Identifik ační ú d aje
7.1.1 Název záměru
D+D Park Kosmonosy montážní a skladový areál

7.1.2 Kapacita záměru
234.173 m2

Celková plocha řešeného území:

(tj. plocha celého území, tak jak je barevně vyznačeno v přiloženém výkresu D2-Celková situace.
Zahrnuje pozemky v lokalitě označené dle ÚP jako plochu Z41 a to včetně koridorů určených pro umístění
veřejně prospěšných staveb (komunikací) dle platného ÚP, které však nejsou součástí navrženého areálu –
s touto maximální plochou území je počítáno při návrhu zařízení pro odvod dešťových vod)

Zastavěná plocha

- hala DC1:

25.613 m2

- hala DC2:

11.188 m2

- hala DC3:

27.326 m2
12.014 m2

- hala DC4 + administrativní budova:
280 m2

- vrátnice, nádrţ SHZ, strojovna:

- retenční nádrţe (RN1+RN2+RN3+RN5): 1.652 m2
(plocha retenční nádrže RN4 není zahrnuta do výpočtu zastavovaných ploch neboť tato nádrž je řešena jako podzemní pojezdová a je situována pod parkoviště pro OA u haly DC3 – součást zpevněných
ploch)
Zastavěná plocha celkem:

78.073 m2

Zpevněná plocha

- areálové komunikace:

12.374 m2

- manipulační plochy, parkoviště, chodníky:

51.208 m2

- veřejné komunikace dle ÚP:

10.285 m2
73.867 m2

Zpevněná plocha celkem:

Zeleň –
- zeleň na rostlém terénu

74.361 m2

- odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry

7.872 m2

- zeleň na budovách (střechy a popínavá zeleň

14.700 m2
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82.233 m2

Ozeleněné plochy na terénu celkem:

Zeleň na rostlém terénu:

74.361 m2 -- 31,75 %

Zeleň na rostlém terénu + odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry

82.233 m2 -- 35,12 %

Zeleň na R.T. + odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry + zeleň na objektech (výpočet dle poţa96.933 m2 -- 41,39 %

davků Rady Středočeského kraje):

Pro moţnost posouzení zastavěnosti areálu dle podmínek stanovených platným územním plánem
města Kosmonosy je stanovena zastavitelná plocha areálu stavby, která je určena průběhem navrţeného
oplocení areálu a koridorem navrţené veřejné přístupové komunikace. V této ploše tedy nejsou zahrnuty
plochy zeleně, které jsou mimo oplocený areál (tj. izolační zeleň, přeloţka melioračního kanálu včetně břehové výsadby, plochy poldrů a další zatravněné plochy mimo oplocení)

211.568 m2

Celková zastavitelná plocha areálu:

(tj. plocha území, která je dle UP určena k zastavění navrženými objekty – haly, zpevněné plochy,
komunikace – z této plochy jsou určována procenta zastavěnosti pozemku za účelem prokázání splnění podmínek zastavěnosti dle platného ÚP)
Procentuální zastavěnost areálu dle UP
(tj. prokázání splnění podmínky ÚP na maximální zastavěnou plochu a na minimální plochu zeleně
u nově navržených areálů. Pro účely prokázání splnění této podmínky je areál rozdělen na tři samostatné
celky)
1. část areálu pro haly DC1 aţ DC3:
- celková plocha areálu: 155.060 m2
- zastavěná plocha:

65.859 m2 – 42,5 % < 50%

- zpevněná plocha:

52.527 m2 – 33,9 %

- zeleň:

36.674 m2 – 23,6 % 10%

2. část areálu pro halu DC4 a AB:
- celková plocha areálu:

33.832 m2

- zastavěná plocha:

12.214 m2 – 36,1 % < 50%

- zpevněná plocha:

11.055 m2 – 32,7 %

- zeleň (plošná+kanál):

10.563 m2 – 31,2 %  10%

3. komunikace dle územního plánu - VPS:
22.676 m2

- celková plocha koridoru:

(zahrnuje plochu veřejně přístupné komunikace včetně jejího odvodnění, koridoru pro IS a včetně
přilehlé zeleně)
- zpevněná plocha:
- zeleň:

10.285 m2 – 45,4 %

12.391 m2 – 54,6 %
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(pro komunikace mimo zastavěné areály nejsou dle ÚP stanovena procenta zastavěnosti a zeleně)
Parkovací, odstavná a manipulační stání
U jednotlivých hal jsou navrţena samostatná parkoviště pro osobní automobily a odstavná stání pro
nákladní automobily v těchto kapacitách:
- hala DC1:

OA – 88 míst / NA

– 11 míst

- hala DC2:

OA – 108 míst / NA

– 12 míst

- hala DC3:

OA – 132 míst / NA

– 15 míst

- hala DC4+AB:

OA – 70 míst / NA

– 11 míst

Tyto kapacity jsou v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ (2006).
Počet stání pro vykládku/nakládku nákladních automobilů je u jednotlivých hal:
- hala DC1:

29 míst

- hala DC2:

24 míst

- hala DC3:

55 míst

- hala DC4:

17 míst

7.1.3 Umístění záměru
kraj:

Středočeský

obec:

Kosmonosy

katastrální území:

Kosmonosy

7.1.4 Obchodní firma oznamovatele
D+D Pozemková, a.s.

7.1.5 IČ oznamovatele
27439488

7.1.6 Sídlo oznamovatele
D+D Pozemková, a.s.
Lánovská 1485
543 01 Vrchlabí
Oprávněný zástupce:
Petr Dědek
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D+D Pozemková, a.s.
Lánovská 1485, 543 01 Vrchlabí
člen představenstva
tel.: 499 421 517
e-mail: dedek@ddreal.cz

7.2 Prŧběh posuzo vání
7.2.1 Oznámení
Zpracovatel Oznámení EIA:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc
Šafaříkova 436
533 51 Pardubice
tel.: .603483099
Číslo autorizace:

45657/ENV/06

Číslo osvědčení:

2719/4343/OEP/92/93

Datum předložení Oznámení: 3. 2. 2011

7.2.2 Dokumentace
Zpracovatel Dokumentace EIA: RNDr. Tomáš Bajer, CSc
Šafaříkova 436
533 51 Pardubice
tel.: .603483099
Číslo autorizace:

45657/ENV/06

Číslo osvědčení:

2719/4343/OEP/92/93

Datum předložení Dokumentace: 24.5. 2011

7.2.3 Posudek
Zpracovatel posudku:

Ing. Richard Kuk
Hrabákova 11/1969
Praha 4, 148 00
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Číslo autorizace:

32720/ENV/11

Číslo osvědčení:

15700/4161/OEP/92

29

Datum předložení posudku : 19.9.2011

7.2.4 Veřejné projednání
Místo konání veřejného projednání : …………………….
Datum veřejného projednání: .................. .2011

7.2.5 Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na ţivotní prostředí), a vyhlášky MŢP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí.

Zjišťovací řízení k záměru „D+D Park Kosmonosy montáţní a skladový areál“ bylo zahájeno dne
11.2.2011, č.j. 027428/2011/OŢP/Más
K Oznámení se vyjádřili:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 07155/2011, ze
dne 11.2.2011
Občanské sdruţení Záchrana Krajiny ze dne 22.2.2011
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí, č.j. ŢP-208-11804/2011, ze dne
25.2.2011
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 039905/2010/KUSK
SZ_022138/2011/KUSK ze dne 25.2.2011
Městský úřad Kosmonosy, ze dne 2.3.2011
Středočeský kraj, č.j.044565/2011/KUSK, ze dne 3.3.2011
Občanské sdruţení ECONORD, o.s. z 6.3.2011
Ministerstvo

ţivotního

prostředí,

odbor

ochrany

horninového

a

půdního

prostředí,

č.j.

Praha,

č.j.

14449/ENV/11, 446/660/11, ze dne 8.3..2011
Česká

inspekce

ţivotního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

ČIŢP/41/IPP/1102346.001/11/RJX, ze dne 9.3.2011

Zjišťovací řízení bylo ukončeno 14.3.2011 pod č.j. 022138/2011/KUSK-OŢP/Más následujícím závěrem:
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„D+D Park Kosmonosy montáţní a skladový areál“ bude dále posuzována podle citovaného zákona.
(Zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění pozdějších předpisů.)

Předání dokumentace vlivů záměru na ţivotní prostředí k vyjádření bylo dne 7.6.2011 pod č.j.
115917/2011/KUSK

K Dokumentaci se vyjádřily:
Městský úřad Kosmonosy, č.j.1995/2011/LŠt ze dne 7.7.2011
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 28872/2011, ze
dne 15.6.2011
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí, č.j. ŢP-208-38394/2011, ze dne
21.6.2011
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 130730/2011/KUSK,
ze dne 29.6.2011
Ministerstvo

ţivotního

prostředí,

odbor

ochrany

horninového

a

půdního

prostředí,

č.j.

Praha,

č.j.

47554/ENV/11, 1415/660/11, ze dne 11.7.2011
Česká

inspekce

ţivotního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

ČIŢP/41/IPP/1102346.002/11/RJX, ze dne 12.7.2011
Středočeský kraj, č.j.144092/2011/KUSK, ze dne 15.7.2011

Příslušný úřad zajistil dle §9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb zpracování Posudku dle přílohy č.5 zákona u ing. Richarda Kuka drţitele osvědčení o odb. způsobilosti č.j. 15700/4161/OEP/92, číslo autorizace
č.j. 32720/ENV/11. Zadání zpracování posudku k dokumentaci „D+D Park Kosmonosy montáţní a skladový
areál“ Podklady pro zpracování posudku byly zaslány dne 3. 8. 2011 a zpracovateli posudku byly doručeny
4. 8. 2011.

Posudek byl zpracován v zákonné lhůtě k termínu 19.9.2011 a zaslán dle odst.7 §9 zákona zák.č..
100/2001 Sb. k vyjádření.

Závěr posudku byl z pohledu zák.č.. 100/2001 Sb. shodný se závěrem v Dokumentaci a to, ţe navrhovaný záměr „D+D Park Kosmonosy montáţní a skladový areál" je z hlediska vlivů záměru na ţivotní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených ve stanovisku.

K posudku se vyjádřily:

Veřejné projednání bylo konáno:
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7.2.6 Seznam subjektŧ, jejichţ vyjádření jsou ve stanovisku zčásti, nebo
zcela zahrnuta
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 039905/2010/KUSK
SZ_022138/2011/KUSK ze dne 25.2.2011
Ministerstvo

ţivotního

prostředí,

odbor

ochrany

horninového

a

půdního

prostředí,

č.j.

Praha,

č.j.

14449/ENV/11, 446/660/11, ze dne 8.3..2011
Česká

inspekce

ţivotního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

ČIŢP/41/IPP/1102346.001/11/RJX, ze dne 9.3.2011

Městský úřad Kosmonosy, č.j.1995/2011/LŠt ze dne 7.7.2011
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 130730/2011/KUSK,
ze dne 29.6.2011
Ministerstvo

ţivotního

prostředí,

odbor

ochrany

horninového

a

půdního

prostředí,

č.j.

Praha,

č.j.

47554/ENV/11, 1415/660/11, ze dne 11.7.2011
Česká

inspekce

ţivotního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

ČIŢP/41/IPP/1102346.002/11/RJX, ze dne 12.7.2011

7.3 Hodnocení záměru
7.3.1 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivŧ záměru na ţivotní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Nejvýznamnějším negativním dopadem realizace záměru je nutnost vynětí pozemků ze ZPF, vlivy
na VKP – přeloţky melioračních kanálů a změny v odtokových poměrech z území při deštích, zásahy do prostoru s výskytem chráněných druhů ţivočichů (ve smyslu §50 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) a
vlivy na krajinný ráz.
Zábory ZPF jsou na pozemcích, které lze označit za plochy od bonitně nejcennějších aţ po půdy s
podprůměrnou produkční schopností, kde je připuštěno takovýchto ploch vyuţívat i pro výstavbu. Z hlediska
velikosti vlivu lze vliv označit co do rozsahu ploch za středně velký, z hlediska významnosti vlivu za významný
s ohledem na zastoupení BPEJ. Umístění záměru na tyto plochy je v souladu s územním plánem. Investor
provedl podrobné zdůvodnění umístění záměru a to i dle §4 zákona č.334/1992 Sb. v platném znění, kde
prokazuje, ţe nelze navrhovanou výstavbu umístit na nezastavěné a nedostatečně vyuţité pozemky
v zastavěném území, nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území. Do
posouzení byla zahrnuta území měst a obcí podél rychlostní silnice R10 v úseku dlouhém cca 36 km (od
sjezdu z R10 na 21km – Tuřice po sjezd z R10 na 57 km – Mnichovo Hradiště).
V území se vyskytují zvláště chráněné druhy ţivočichů ve smyslu § 50 zákona o ochraně přírody a
krajiny. Provedená podrobná hodnocení prokazují, ţe je moţno (při dodrţení opatření navrţených ve stanovisku) navrhovanou výstavbu realizovat bez významného ohroţení chráněných ţivočichů. Investor je nucen
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poţádat o výjimku ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. Ve
stanovisku budou navrţeny definitivní podmínky, které by měly umoţnit navrhovanou výstavbu. Udělení výjimky se stanovením definitivních podmínek je v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody.
Další významný dopad vzniká z nutnosti přeloţení stávajících melioračních kanálů. Při respektování
poţadavků uvedených v návrhu stanoviska budou dány podmínky, pro plnohodnotné rychlé nahrazení stávajícího stavu novými koryty, které by měly vytvořit lokálně i vhodnější podmínky pro faunu, neţ stávající koryto.
Provedené posouzení vlivů na krajinný ráz prokazuje, ţe s ohledem na okolní průmyslovou a další
antropogenní zástavbu lze se záměrem souhlasit. Záměr se nejvíce projeví v pohledech z blízkého okolí. Pro
lepší začlenění areálu i v těchto pohledech jsou do návrhu stanoviska začleněny poţadavky na barevné řešení hal a vyuţití popínavé zeleně i u ostatních hal v areálu (oproti návrhu posouzeném v Dokumentaci).
Provedená posouzení moţných vlivů na zdraví obyvatelstva, akustickou situaci v území a kvalitu
ovzduší prokázala, ţe provoz záměru nemůţe mít významnější postřehnutelné negativní vlivy. Okolní situaci
prakticky neovlivní (mírné zlepšení akustické situace u chráněných objektů vlivem clonícího účinku hal od
komunikace R 10 je nevnímatelné a v rozsahu tolerance přesnosti výpočtových metod).
Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák.
č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu
NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na ţivotní prostředí
shromáţděných v rámci procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí lze konstatovat, ţe se záměrem nejsou
spojeny přeshraniční vlivy na ţivotní prostředí.
Vlivy na ostatní sloţky ţivotního prostředí jsou pod úrovní poţadovaných limitů a zároveň lze navrţenými opatřeními minimalizovat dopady na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí na vyhovující úroveň.
Pro období výstavby je moţno stanovit podmínky, které zajistí, aby nedocházelo k nadlimitnímu
ohroţování parametrů ţivotního prostředí, ani ke vzniku nevratných negativních jevů z výstavby.

7.3.2 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosaţený
stupeň poznání pokud jde o znečišťování ţivotního prostředí
Vlastní technické řešení areálu je vesměs v souladu se stávajícími moderními trendy řešení obdobných areálů se snahou minimalizace negativních dopadů na ţivotní prostředí.
Připomínky jsou k řešení hospodaření s dešťovými vodami. Tuto problematiku lze dnes řešit
s omezením rozsahu kanalizací, retenčních prostor a i předčisticích zařízení např. zvýšením podílu zelených
střech, pouţitím povrchových a mělce podpovrchových odvodňovacích zařízení, atd. V Dokumentaci není
uveden detail výškového řešení retenčních nádrţí, ale vzhledem k pouţití kanalizací budou mít stálou hladinu
poměrně velmi hluboko pod terénem, coţ bude značně komplikovat splnění poţadavku na vedení alespoň
části svahu nádrţe v takovém sklonu, který by umoţnil výstup z nádrţe pro ţivočichy.
Technické řešení vlastních přeloţek melioračních kanálů včetně navrţených propustků, lze také realizovat přírodnějším způsobem vstřícnějším k ţivočichům.
Poslední připomínka je k návrhu popínavé zeleně a zeleně na střechách. Zeleň na střechách můţe
kromě jiného slouţit jako velmi účinný retenční prostor při deštích a popínavá zeleň při pouţití i na dalších
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halách v areálu můţe výrazně přispět k lepšímu začlenění do okolí a sníţení negativních dopadů na krajinný
ráz. Můţe částečně nahradit clonící účinek obvodové zeleně okolo areálu, protoţe tu nelze (vzhledem k šířce
zelených ploch po obvodě) realizovat ve vyhovující šířce.

7.3.3 Návrh opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci nepříznivých vlivŧ záměru na ţivotní prostředí
V této kapitole jsou navrţena opatření a podmínky výstavby, které nejsou automaticky řešeny v
procesu územního povolování stavby a při vydávání stavebního povolení, nebo v tom případě, kdy se vyţaduje rozšíření poţadavků na investora a dodavatele stavby nad standardní úroveň a zvyklosti.
Navrţená opatření k ochraně ţivotního prostředí a veřejného zdraví vycházejí z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření povaţovat zejména
opatření na ochranu ZPF, realizaci přeloţek melioračních kanálů, ochrannou fauny a flóry a opatření pro minimalizaci negativních dopadů na krajinný ráz.
Návrh opatření, uvedených v Dokumentaci byl pouţit jako základ pro návrh opatření v posudku, došlo k jejich úpravě na základě vyjádření k Oznámení a Dokumentaci a výsledků zpracování posudku a dále
k úpravám komentovaným v kap. č. 2.2.4.4. posudku. Úplný soupis opatření je uveden v kap. 7.3.6. tohoto
posudku.

7.3.4 Pořadí variant z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí
V Dokumentaci je v příloze uvedena varianta původního řešení areálu dle „Ideové zastavovací studie“. Z přiloţených materiálů plyne, ţe tato varianta znamenala větší zastavěné plochy i vyuţití objektů a s tím
spojenou vyšší vyvolanou dopravu areálu. V Dokumentaci nebyla tato variantě jiţ podrobně posuzována a
řešení areálu bylo předloţeno jednovariantně.
Podrobnější posouzení bylo pouţito jen pro přeloţku melioračního kanálu – varianta přeloţky
v otevřeném korytě, varianta přeloţky zatrubněné. Na základě provedených posouzení se jednoznačně poţaduje realizace přeloţky v otevřeném korytě.

7.3.5 Vypořádání vyjádření k Dokumentaci a k posudku
7.3.5.1 Vypořádání vyjádření k Dokumentaci
K Dokumentaci se vyjádřily následující orgány a organizace:
Městský úřad Kosmonosy, č.j.1995/2011/LŠt ze dne 7.7.2011
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 28872/2011, ze
dne 15.6.2011
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Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí, č.j. ŢP-208-38394/2011, ze dne
21.6.2011
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 130730/2011/KUSK,
ze dne 29.6.2011
Ministerstvo

ţivotního

prostředí,

odbor

ochrany

horninového

a

půdního

prostředí,

č.j.

Praha,

č.j.

47554/ENV/11, 1415/660/11, ze dne 11.7.2011
Česká

inspekce

ţivotního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

ČIŢP/41/IPP/1102346.002/11/RJX, ze dne 12.7.2011
Středočeský kraj, č.j.144092/2011/KUSK, ze dne 15.7.2011

K Dokumentaci se do doby zpracování posudku nevyjádřil ţádný zástupce veřejnosti.

7.3.5.1.1 Městský úřad Kosmonosy, č.j.1995/2011/LŠt ze dne 7.7.2011

Stanovení výše finančních kompenzací není součástí procesu EIA a nelze je proto v rámci tohoto
procesu závazně určit. Výši kompenzace určuje příslušný orgán ochrany přírody v následujícím procesu
povolování výstavby.

Požadavek je zapracován do návrhu stanoviska.

Opět se jedná o problematiku stanovení výše ekologické újmy, které není v pravomoci procesu
EIA. K této problematice lze jen podotknout, že dne 1.8.2011 vydal Magistrát města Mladá Boleslavodbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů („OSSL“) závazné souhlasné stanovisko dle §14
odst. 2 lesního zákona k umístění logistického areálu D+D Pozemková a.s. Kosmonosy. V tomto stanovisku jsou dále uvedeny jen podmínky týkající se řešení vlastního oplocení areálu.

Uvedená citace v Dokumentaci není jednoznačná a bylo možno uvedený text naformulovat přesněji. Kapitola je ale začleněna do části, kde je hodnocena půda, problematika chráněné fauny a flóry je
řešena v kapitole D.I.7, proto nebylo nutno provádět doplnění či přepracování Dokumentace.
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Problematika umístění areálu do jiné lokality je podrobně prověřena v kap. č.10 Posudku. Přeložky melioračních kanálů, pokud budou realizovány podle podmínek uvedených ve stanovisku, budou
mít jen krátkodobý negativní dopad. Navržené řešení by mělo (po vzrůstu doprovodné zeleně) být
schopno poskytnout minimálně srovnatelné, lokálně i vhodnější podmínky pro faunu, než je tomu nyní.

7.3.6 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, č.j.
KHSSC 28872/2011, ze dne 15.6.2011

Bez komentáře.

7.3.7 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí, č.j. ŢP-20838394/2011, ze dne 21.6.2011

V návrhu stanoviska je požadavek na přeložku melioračního kanálu v otevřeném korytě. Dále byly v posudku rozšířeny a zpřísněny požadavky na technické řešení přeložky tak, aby bylo možno negativní dopady z jeho přeložky minimalizovat a časově zkrátit.
Ostatní části vyjádření jsou bez přímých požadavků a podmínek.

7.3.8 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 130730/2011/KUSK, ze dne 29.6.2011

Na nutnost získání uvedené výjimky je v návrhu stanoviska upozorněno.
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Požadavky na ochranu proti prachu při výstavbě jsou zahrnuty do návrhu stanoviska.

Bez komentáře.

Bez komentáře.

7.3.9 Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany horninového a pŧdního
prostředí, č.j. 47554/ENV/11, 1415/660/11, ze dne 11.7.2011
Ve vyjádření se upozorňuje na to, ţe investor si musí být vědom své povinnosti navrhnout hospodárné vyuţití skrývky kulturních vrstev půdy. Dále upozorňují, ţe pro ozelenění areálu je moţno vyuţít pouze
podorniční vrstvy, jejichţ mnoţství bude nutno určit v dokumentaci stavby.

Požadavky jsou včleněny do návrhu stanoviska.
V následujícím odstavci se upozorňuje na nutnost prokázání (při podání ţádosti o vynětí ze ZPF)
splnění poţadavků §4 zákona č.334/1992 Sb v platném znění.
Investor zajistil poţadované posouzení a je přiloţeno v kap.10 tohoto posudku. V závěru posouzení
se konstatuje „Provedeným posouzením tak bylo ověřeno, ţe navrţený záměr není moţné umístit na jiných
plochách s niţším vlivem na zemědělský půdoní fond a to zejména z důvodu neexistence jiných vhodných
ploch a ţe výběr lokality pro umístění záměru plně resketuje podmínky ZUR Stčk a PUR ČR a je tedy
v souladu s těmito základními dokumenty pro vyuţívání území v České republice a ve Středočeském kraji.“

7.3.10 Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, č.j.
ČIŢP/41/IPP/1102346.002/11/RJX, ze dne 12.7.2011
K Dokumentaci měl následující připomínky odbor ochrany prostředí -
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Zpracovatel Dokumentace upřesnil výpočet ploch zeleně v duchu výše uvedené připomínky – viz
následující tabulka –
Zeleň na rostlém terénu:

74.361 m2 -- 31,75 %

Zeleň na rostlém terénu + odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry

82.233 m2 -- 35,12 %

Zeleň na R.T. + odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry + zeleň na objektech (výpočet dle poţa96.933 m2 -- 41,39 %

davků Rady Středočeského kraje):

Investor splnil základní platným územním plánem požadovaný koeficient zeleně 15 %. Středočeský kraj dále požaduje u obdobných areálu splnit koeficient zeleně min 40 %. Jako autor tohoto požadavku zároveň určuje, jakým způsobem má být výpočet proveden a co lze do koeficientu zeleně započítat. Zde je nutno konstatovat, že investor tento požadavek splnil.
Z faktického hlediska bez ohledu na metodiku výpočtu množství zeleně lze konstatovat, že započítání trvale ozeleněných ploch suchých poldrů a koryta překládaného melioračního kanálu jako ploch
zeleně není důvod považovat za nevhodné. Po drtivou většinu roku budou tyto plochy nad hladinou vody
a krátkodobé zvýšení hladiny nemůže vést ke zničení této zeleně.

Z pohledu potřeb procesu EIA se v tomto případě ale nejedná o zásadní vliv či problém, který by
mohl být významný při rozhodování o souhlasu či nesouhlasu s navrhovaným záměrem. V dalších správních řízeních (územní rozhodnutí, stavební povolení) bude muset investor automaticky problematiku
kácené zeleně s příslušným úřadem řešit v souladu s požadavky jak zákona č.17/1992 Sb, tak i zákona
č.114/1992 Sb. v platných zněních. Požadovaný přepočet by tak měl jen informativní hodnotu (i když
možná zajímavou, kdyby např. vyšla cena o řád menší).

7.3.11 Středočeský kraj, č.j.144092/2011/KUSK, ze dne 15.7.2011
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „D + D Park Kosmonosy -montáţní a

sklado-

vý areál" za podmínky dodrţení navrţených eliminačních opatření a v rámci ozelenění areálu dodrţení uvedeného koeficientu zeleně v min. hodnotě 41,4 % s vyuţitím vertikální zeleně na 3/4 ploch stěn.
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Do návrhu stanoviska je vložen požadavek na přerozdělení popínavé zeleně (pro zlepšení vlivu
na krajinný ráz) a zeleně na střechách (kromě jiného i pro zlepšení odtokových poměrů). Uvedené požadované množství 41.4 % (dle metodiky Středočeského kraje) musí být dodrženo.

7.3.11.1 Vypořádání vyjádření k posudku

K Posudku se vyjádřily následující orgány a organizace:
………………………………….

7.3.12 Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivŧ záměru na ţivotní prostředí
Na základě vypracované Dokumentace o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí pro stavbu „D+D
Park Kosmonosy montáţní a skladový areál", posudku o vlivech záměru akce „D+D Park Kosmonosy
montáţní a skladový areál" na ţivotní prostředí, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
Vydává

Krajský úřad Středočeského kraje podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, z hlediska hodnocení vlivů záměru na ţivotní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

D+D Park Kosmonosy montážní a skladový areál
s tím, ţe podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a zahrnuty jako součást podmínek návazných správních řízení

PODMÍNKY SOUHLASNÉHO STANOVISKA

Pro fázi přípravy –

1)

Před započetím výstavby zpracovat na základě podrobného projektu organizace výstavby
posouzení vlivů výstavby na akustickou situaci u chráněných objektů v okolí stavby a toto
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posouzení projednat s příslušnou hygienickou stanicí. V případě potřeby realizovat před
započetím stavby protihluková opatření.
2)

Trasy staveništní techniky vést z areálu přednostně směrem na komunikaci R10 tedy mimo
souvislou zástavbu měst Kosmonosy a Mladá Boleslav, pokud to nebude v odůvodněných
případech moţné, je nutné toto řešení odsouhlasit s příslušnými orgány státní správy včetně hygienické stanice.

3)

V projektu pro stavební povolení definitivně specifikovat charakter skladovaných materiálů
a charakter výroby tak, aby bylo moţno navrhnout potřebná technická řešení včetně poţárního zabezpečení v souladu s těmito materiály. V souladu s územním plánem nebude
v areálu realizována ţádná výroba z primárních surovin

4)

Pokud by byla do tohoto areálu začleněna jakákoli výroba s dopady na ovzduší (dle § 4
odst. 10 zákona), je provozovatel povinen sám zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie, nebo v případě pochybností poţádat ČIŢP o zařazení. Pak je povinností provozovatele dodrţovat legislativu i v oblasti ovzduší, např. poţádat o příslušná povolení k umístění,
provozu těchto nových technologií atd.

5)

Před započetím výstavby zpracovat povodňový plán pro období výstavby a plán havarijních
opatření z hlediska ochrany vod, do kterého budou zapracovány i poţadavky na ochranu
vod před znečištěním a na manipulaci a skladování materiálů v prostoru výstavby.

6)

Do projektu pro stavební povolení navrhnout definitivní řešení sadových úprav. Poţaduje
se umístit popínavou zeleň i na ostatní haly v areálu. Rozsah a polohu těchto popínavých
zelení navrhnout (kromě technických moţností) hlavně s ohledem na minimalizaci vlivů hal
na krajinný ráz. Dále se doporučuje optimalizovat řešení zeleně na střechách a rozšířit ji i
na ostatní haly. Zeleň na střechách lze velmi výhodně vyuţít pro optimalizaci řešení odtokových poměrů dešťových vod a minimalizace nutných retenčních objektů v prostoru areálu. Pro tyto potřeby není nutno navrhnout zeleň v celé ploše střechy, ale plně postačují zelené pásy po stranách střech. Navrţené úpravy popínavé zeleně a zeleně na střechách
nesmí vést ke sníţení koeficientu zeleně (dle poţadavků STČ min 41,4 %).

7)

V souladu s poţadavkem ČIŢP k Dokumentaci se doporučuje v následujících správních řízeních ověřit hodnotu kácené zeleně podle metodiky Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby‘ z roku 1992.

8)

V projektu pro stavební povolení navrhnout barevné řešení stěn hal, pro optimalizaci začlenění areálu do krajinného rázu se poţaduje pouţít světlý a matný odstín barev.

9)

V případě oplocení areálu drátěným pletivem, doplnit oplocení o keřový doprovod, který linii
plotu zviditelní a tím omezí moţnost kolize s některými druhy ptáků

10) Před vlastní realizací výstavby zpracovat podrobný projekt opatření k minimalizaci moţného šíření invazivních druhů nepůvodních rostlin.
11) Návrh přeloţky melioračních kanálů realizovat dle následujících zásad:
a.

Podélný profil přeloţky navrhnout s maximálním moţným rozptylem podélného
sklonu (aby docházelo ke střídání prudších a mírnějších úseků – z dostupných
podkladů lze předpokládat rozptyl 1÷10 ‰). V místech s minimálními podélnými
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spády realizovat zkapacitnění přednostně rozšířením kinety a koryta před jeho
prohloubením, coţ zvýší nepravidelnosti na přeloţce toku.
b.

Ověřit jaké hodnotě n-letých průtoků odpovídá návrhový průtok přeloţky potoka
pouţitý v Dokumentaci. Návrhový průtok pro přeloţku definitivně stanovit
s ohledem na poţadovanou výši ochrany okolních objektů.

c.

Pro malé průtoky (doporučení 30-ti denní průtok) navrhnout meandrující kinetu ve
dně přeloţky. Případné nutné opevnění realizovat jen z přírodních materiálů.

d.

Kinetu navrhnout půdorysně nepravidelného tvaru s propojením na navrhované
tůně či mokřadní prostory.

e.

Z dispozičního řešení areálu je zřejmé, ţe nelze v efektivním rozsahu druhou část
koryta navrhnout s meandry. Doporučuje se ale pro ni pouţít koryta nepravidelného tvaru s proměnnou šířkou dna i sklony svahů. Doporučuje se vyuţít vţdy maximálně celý volný prostor mezi objekty areálu a oplocením. Z podkladových materiálů lze předpokládat moţnost pouţití sklonů svahů 1:2÷5 (sklony pod 1:2 pouţít
jen v nezbytných případech na vnitřní svahy v obloucích. Do této druhé části koryta je vhodné realizovat i výsadbu stromů, ale je nutno toto zohlednit v kapacitním
posouzení koryta.

f.

V rámci přeloţky hlavního odvodňovacího zařízení bude zachována funkčnost zařízení a zajištění vyústění drobného odvodnění do nově vybudovaného hlavního
odvodňovacího zařízení v souladu s poţadavkem Zemědělské vodohospodářské
správy, územního pracoviště Hradec Králové, ze dne 10.2.2011 pod zn.:
ZVHS/1838-11/09

g.

Propustky se poţaduje navrhnout i s ohledem na jejich průchodnost pro ţivočichy
(zvětšení či úprava profilů pro návrh migračních lavic nad úrovní kinety potoka,
pouţití přírodních materiálů definitivních povrchů jak na dno tak i stěny).

12) Otevřené retenční nádrţe řešit z přírodních materiálů. Stěny v úrovni nad stálou hladinou je
nutno alespoň místě provést v mírnějším sklonu (aby byla zajištěna moţnost výstupu ţivočichů z nádrţe). Pokud to nebude moţné umístit do nádrţí alespoň „lávku“ (např. z fošen),
která umoţní výstup ţivočichů od hladiny na břeh. Technické řešení „lávky“ konzultovat
s orgány ochrany přírody.
13) Doporučuje se zváţit záměnu navrţených suchých poldrů za retenční nádrţe se stálou
hladinou vody (pro tento případ by bylo pravděpodobně vhodnější pouţití průtočných nádrţí).
14) V projektu pro stavební povolení se navrhuje provést podrobné hydrotechnické posouzení
reálu a navrţeného řešení retenčních nádrţí. Případné volné retenční prostory se doporučuje vyuţít jako retenci pro závlahu zelených ploch v areálu.
15) Odlučovače lehkých kapalin (ropných látek) navrhnout na plný návrhový průtok. Na větší
průtoky navrhnout obtoky odlučovačů tak, aby při větších průtocích nemohlo docházet
k vyplavování odlučovačů.
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16) Navrţená řešení přeloţky melioračních kanálů, řešení retenčních nádrţí a propustků budou
v rámci projektu pro stavební povolení projednána s příslušným orgánem ochrany přírody
17) V projektu pro stavební povolení provést podrobnou bilance orničních a podorničních vrstev (stanovení mocnosti jednotlivých vrstev musí být provedeno na základě podrobného
pedologického průzkumu). Návrh vyuţití těchto vrstev odsouhlasit s příslušným orgánem
ochrany ZPF.
18) Před realizací po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být zdrojem hluku, doloţit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry stacionárních zdrojů
hluku. O případném poţadavku na zpracování nové hlukové studie s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví
19) V rámci projektu pro stavební povolení podrobně specifikovat stromy, které bude nutno pokácet a stromy, které bude nutno po dobu výstavby ochránit (ochrana kmenů, okamţitý zásah při případném poškození koruny stromů, atd.). Harmonogram kácení je nutno projednat s orgány ochrany přírody, obecně je potřeba kácení provést mimo vegetační období a
mimo období hnízdění ptáků.
20) Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů bude nutno poţádat o výjimku ve smyslu §
56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. Investor a dodavatelé stavby jsou povinni se řídit všemi poţadavky, které budou v případné výjimce uvedeny a přizpůsobit jim i harmonogram výstavby areálu.
21) Před zahájením stavby je nutné, aby investor zaţádal o povolení k zásahu do významných
krajinných prvků u příslušného orgánu ochrany přírody (pro VKP ze zákona - vodní toky).
22) V projektu pro stavební povolení zpracovat před započetím výstavby Reţim pro pouţívání
jednotlivých strojů a zařízení v průběhu výstavby. Jeho dodrţováním bude zajištěno nepřekračování hygienických norem hlavně hluku v období výstavby. Součástí musí být i návrh
řešení havarijních stavů (kontaminace půdy, vody, atd.). Doporučuje se do tohoto elaborátu
začlenit také poţadavky na pouţívání automobilů (nutnost jejich očištění před výjezdem na
veřejnou komunikaci atd.). Součástí elaborátu budou i dopravní trasy staveništní techniky.

Pro fázi výstavby –
1)

Před započetím prací realizovat všechny průzkumy navrţené v procesu EIA a následujících stupních povolení výstavby. Na základě výsledků těchto průzkumů případně provést
úpravy harmonogramu výstavby. Tento podrobný harmonogram výstavby musí zohlednit i
poţadavky na ochranu fauny - dobu rozmnoţování obojţivelníků, dobu kolonizace hnízd a
rozvoj hnízdních společenstev čmeláka, kladení vajec ještěrek, atd.

2)

Investor a dodavatelé stavby se budou důsledně řídit všemi poţadavky, které budou ve výjimce udělené ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění, uvedeny a přizpůsobí jim i harmonogram výstavby.

3)

Zemní práce na přeloţce melioračních kanálů musí být prováděny mimo dobu rozmnoţování obojţivelníků-tj. mimo duben aţ červen, před vlastním zásahem bude opětovně pro-
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veden zběţný zoologický průzkum, v rámci ostatních prací na lokalitě je nutno postupovat
dle závěrů biologického hodnocení
4)

V období budování záměru bude provedeno betonování ve výkopech neprodleně po jejich
vyhloubení v případě, ţe budou výkopy otevřené více neţ 24 hodin, bude provedena jejich
pravidelná kontrola a všechny druhy brouků (zvláště pak střevlíkovitých) z výkopu budou
vyproštěni a bude proveden jejich transfer do vzdálenějších částí pozemku

5)

Ve vztahu k identifikovaným sviţníkům (Cicindela campestris campestris, Cicindela hybrida
hybrida) zajistit aby skrývky zeminy (především na otevřených plochách bez vegetace)
proběhly mimo počátku vegetace. Investor provede před zahájením skrývek konzultaci
s entomologem obeznalým lokální situace a bude postupovat v souladu s jeho doporučením, jedná se především o konkrétní lokality zasaţené skrývkou a termíny jejich provádění

6)

Práce spojené s realizací skrývek nebudou provedeny v počátku vegetace, kdy dochází ke
kolonizaci hnízd a rozvoj hnízdních společenstev čmeláka polního (Bombus pascuorum) a
čmeláka zemního (Bombus terrestris), toto není nutné na stávající orné půdě, kde je moţnost vzniku hnízd minimalizována pravidelnou kaţdoroční zemědělskou výrobou

7)

Vzhledem k výskytu ještěrky obecné (Lacerta agilis) by bylo vhodné načasování realizace
stavby mimo nejkritičtější období ţivotního cyklu ještěrky (kladení vajec apod.). Vhodným
způsobem preventivní ochrany by byla také realizace „pahorků“ pro ještěrky (hromad volně
loţeného kamene) ještě před vlastní výstavbou mimo prostor staveniště.

8)

Všechny stromy, které budou na základě vyhodnocení navrţeny k zachování, důsledně
ochránit před poškozením či zničením během přípravy území a výstavby ve smyslu platné
normy ohledně ochrany dřevin při výstavbě (ČSN DIN 18920), a to jak ochranou kmenů,
tak ochranou aktivní kořenové zóny. Při případném poškození koruny stromů ihned provést
sadovnické úpravy poškozených částí.

9)

K omezení vzniku prachové zátěţe (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a
přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:
a.

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. tzn. je
zkrápět, předem vlhčit, vyuţívat operativně k činnostem produkujícím prašnost
vlhká období

b.

zajistit očistu všech mechanizmů při odjíţdění ze staveniště na veřejné plochy a
komunikace

c.

prašné materiály na korbách aut zajisti před jízdou zaplachtováním

d.

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit
pouze splachem, nýbrţ i sběrem

e.

všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů
a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními

f.

v suchých obdobích zajistit skrápění ploch staveniště, aby nedocházelo k emisím
sekundární prašnosti do okolí stavby

10) Před započetím výstavby provést sejmutí orničních a podorničních vrstev. S tímto materiálem nakládat dle s orgány ochrany ZPF projednaného plánu. Upozorňuje se na nutnost
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vhodného ukládání těchto materiálů i na mezisládky, aby nedošlo k jejich degradaci nevhodnou manipulací a skladováním.
11) Nakládání s odpady provádět důsledně podle zákona o odpadech a příslušných vyhlášek
se zaměřením zejména na třídění stavebních odpadů a oddělené ukládání jednotlivých
druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů, vyuţitelné odpady
recyklovat nebo zuţitkovat.
12) Dodavatel bude mít před započetím výstavby prokazatelně smluvně zajištěny oprávněné
organizace či osoby k nakládání s odpady a to včetně nakládání s nebezpečnými odpady,
které se mohou v průběhu výstavby vyskytnout. Přebytečné vyuţitelné odpady budou
přednostně nabídnuty k dalšímu vyuţití.
13) Na staveništích budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromaţďování jednotlivých druhů
odpadů, o způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence. Ke kolaudačnímu řízení
předloţí investor specifikaci druhů a mnoţství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich vyuţití popř. likvidaci.
14) Omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.
15) Se závadnými látkami nakládat jen na zabezpečených plochách a pod dohledem odpovědných pracovníků
16) Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek
17) Na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob
PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným
mnoţstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
18) V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a odvezena a uloţena na lokalitě určené k těmto účelům
19) Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
20) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány jiţ v průběhu výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu. Při výsadbě musí být pouţity pouze
kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené, případně deformované, netrpí chorobami a škůdci; velikost a větvení musí odpovídat druhu dřeviny, jeho stáří a pěstitelskému
tvaru
21) Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval moţnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Pro fázi provozu –
22) V období provozu důsledně dodrţovat poţadavky provozního řádu, který bude kromě jiného řešit i následující problematiky:
a.

poţadavky na pravidelnou kontrolu a údrţbu odlučovačů lehkých kapalin (ropných
látek)
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b.

plán údrţby zeleně, včetně popínavé zeleně a zeleně na střechách

c.

plán údrţby vodohospodářských objektů - melioračních kanálů, retenčních nádrţí
a vybudovaných propustků. Doporučuje se do tohoto plánu začlenit i plán vyuţití
dešťových vod pro zálivku.

d.

Ve vztahu k identifikovaným zlatohlávku tmavému (Oxythyrea funesta) a otakárku
fenyklovému (Papilio ,machon) budou ponechány v okrajových částech areálu plochy na kterých nebude proveden výsev travních směsí. Tyto plochy budou ponechány samovolnému vývoji a budou sekány pouze jedenkrát ročně buď po skončení vegetační sezóny, nebo před jejím začátkem z důvodů udrţení ţírné rostliny
v porostech pro housenky druhu a moţnost růstu housenek v průběhu vegetačního období. Na vyčleněných plochách bude v maximální míře uplatněn dohled po
dobu prvních pěti let po zprovoznění areálu - tento dohled zabezpečí případnou
likvidaci počáteční invaze rostlin introdukovaných s invazivním charakterem, případně expanzivních druhů rostlin

e.

na jiţních vysychavých částech areálu provádět pravidelné sekání bylinných porostů z důvodů lepších ţivotních podmínek populace ještěrky obecné

23) Před uvedením stavby do provozu vypracovat a předloţit ke schválení Plán opatření pro
případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro záměr „D+D Park Kosmonosy – montáţní a skladový areál“
24) V období vhodných klimatických podmínek v rámci zkušebního provozu záměru „D+D Park
Kosmonosy – montáţní a skladový areál“ realizovat ověřující měření akustické situace u
zvolených výpočtových bodů. Místa měření konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví, doporučuje se respektovat výpočtové body v rámci provedeného autorizovaného
měření hluku
25) Zabezpečení úklidu sněhu z obsluţných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem, minimalizovat pouţití likvidačního chemického posypu
26) Před uvedením stavby do zkušebního provozu vypracovat a předloţit ke schválení poţární
řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě poţáru

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost můţe být na ţádost oznamovatele prodlouţena o 5 let, a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném
území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií vyuţitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních
předpisů.
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8. PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, ţe nejsem zainteresován na posuzovaném záměru ani činnosti předkladatele, investora
nebo provozovatele posuzovaného záměru a ţe jsem se ţádnou formou neúčastnil zpracování dokumentace
ani oznámení k posuzovanému záměru.

Datum zpracování posudku: 19.9.2011

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:

Ing. Richard Kuk
Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00
tel. 602 662 530
e-mail: kuk@chello.cz

Autorizace ke zpracování posudku: osvědčení odborné způsobilosti č.j. 15700/4161/OEP/92, číslo
autorizace č.j. 32720/ENV/11.

Podpis zpracovatele posudku:

Pro ověření některých údajů uvedených v dokumentaci jsem si vyţádal posouzení od následujících
odborníků:
Ing. Michaela Vrdlovcová – problematika hluku

Od investora jsem si vyţádal doplnění údajů o výpočtu koeficientu zeleně pro různé varianty zápočtu dle poţadavků ČIŢP (uvedeno např. v kap. 1.2. posudku).
Dále jsem si od investora vyţádal projektové podklady o splnění poţadavků §4 zákona č.334/1992
Sb v platném znění (propotí vynětí pozemků ze ZPF), které jsou uvedeny v kapitole č.10 posudku.
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9. KOPIE VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OBCÍ A DOTČENÝCH
O R G Á N Ŧ S T Á T N Í S P R Á V Y A D A L Š Í C H O R G AN I Z A C Í K
D O K U M E N T AC I
Seznam jednotlivých vyjádření –
Městský úřad Kosmonosy, č.j.1995/2011/LŠt ze dne 7.7.2011
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 28872/2011, ze
dne 15.6.2011
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí, č.j. ŢP-208-38394/2011, ze dne
21.6.2011
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 130730/2011/KUSK,
ze dne 29.6.2011
Ministerstvo

ţivotního

prostředí,

odbor

ochrany

horninového

a

půdního

prostředí,

č.j.

Praha,

č.j.

47554/ENV/11, 1415/660/11, ze dne 11.7.2011
Česká

inspekce

ţivotního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

ČIŢP/41/IPP/1102346.002/11/RJX, ze dne 12.7.2011
Středočeský kraj, č.j.144092/2011/KUSK, ze dne 15.7.2011
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10. Doplnění podkladŧ k odnětí pozemkŧ ze zemědělsk éh o p ŧ d n í h o f o n d u p r o s t a vb u „ D D P a r k K o s m o n o s y –
montáţní a skladový areál„
ÚVOD:
V rámci posouzení podkladů pro odnětí pozemků ze zemědělského půdního
fondu pro výstavbu „D+D Park Kosmonosy – montáţní a skladový areál“
v Kosmonosech pro investora D + D Pozemková a.s. , Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, vznesl příslušný orgán ochrany ZPF poţadavek na doplnění některých podkladů,
které jsou obsahem tohoto dodatku.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název : D+D PARK KOSMONOSY – montáţní a skladový areál
Investor : D+D POZEMKOVÁ a.s. , Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí
Okres : CZ0207 Mladá Boleslav
Obec : 570826 Kosmonosy
Kat. území : 669857 Kosmonosy
Úřad města : Kosmonosy

1. Zdŧvodnění výhodnosti navrhovaného řešení
_______________________________________________________________________________________
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Navrhované řešení se jeví jako výhodné z několika hledisek :
-

Lokalita je platným ÚP Města Kosmonosy z roku 2000 schválena pro průmyslové
vyuţtí. Následně pak změnou ÚP z roku 2010 došlo k upřesnění poţadavků na vyuţití území. Navrţený záměr je v soulasu s UPD

-

jedná se o pozemky, které jsou ze všech stran odděleny od okolní zemědělské
půdy trvalými překáţkami – ze tří stran silnice , ze čtvrté strany stávající průmyslová zástavba

-

navrţené řešení šetří komplex vysoce kvalitních půd na druhé straně rychlostní
silnice R 10 (východně od silnice R10)

-

na těchto pozemcích převládá černozem luţní na slínitých substrátech – jedná se
o těţkou půdu se sklonem k převlhčení. Meliorace provedené v dřívějších letech
dle zjištění v terénu nejsou jiţ plně funkční. O sejmutý humusový horizont nemá
zájem ani sousední velkoplošný uţivatel zemědělských pozemků

-

pozemky se nachází v blízkosti poměrně frekventovaných komunikací a tím i moţnou zvýšenou kontaminací zemědělské produkce

-

pozemky se nachází v atraktivní poloze vůči dopravním trasám – rychlostní silnice
R 10

-

pozemky se nachází přímo naproti 13. bráně vjezdu do závodu Škoda auto a.s.
Potencionálním subdodavatelům pro tento závod se zkrátí přepravní vzdálenosti

-

prostor má významný dynamický i statický urbanizační potenciál

-

prostor je v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, tím by mělo být minimalizováno (vyloučeno) zatíţení obce hlukem, případným zvýšeným provozem dopravních prostředků ani jinými negativními vlivy

-

prostor je blízko z hlediska dopravy do zaměstnání z okolních obcí

-

pozemky mají jednoznačného vlastníka

-

odnětí pozemků ze ZPF je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
obce Kosmonosy

Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení jako invariantní a jednoznačné.

2. Posouzení umístění záměru dle poţadavkŧ §4 zákona č. 334/1992
Smyslem posouzení vybraného umístění areálu dle §4 je prokázání nemoţnosti umístění areálu na nezastavěné a nedostatečně vyuţité pozemky v zastavěném území
měst a obcí nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto
území, stavební proluky případně plochy získané zbořením přeţilých budov a zařízení.
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V rámci posuzování výše uvedeného, byla posuzována jednak moţnost umístění celého areálu do jednoho území (tedy na souvislou plochu cca 20 ha), ale i moţnost umístění areálu do dvou menších území (tedy na plochy cca 10 ha). Z logistických důvodů
nebyla jiţ posuzována moţnost rozdělení areálu na jednotlivé haly a jejich umístění na
více lokalit či dokonce varianta většího počtu menších hal (toto by jiţ bylo v přímém
rozporu s poţadavky na velikosti skladových a výrobních ploch).
Jelikoţ je z hlediska posuzování vlivu stavby na ţivotní prostředí (proces EIA) a současně z hlediska zachování ţivotních podmínek v obcích v blízkosti umístěného záměru nutné řešit dopravu do navrţeného areálu pokud moţno mimo zastavěné území obcí a měst, byly v rámci posouzení umístění záměru posuzovány lokality dopravně připojitelné na rychlostní silnici R10 (Praha – Turnov).
Přesnější rozsah posuzovaných lokalit byl dále vybrán s ohledem na poţadavek investora zajistit minimální dojezdovou vzdálenost do Mladé Boleslavi (vazba na výrobní
závod Škoda Auto).
Při určení rozsahu posuzovaného území bylo současně vycházeno z podmínek dokumentu Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a současně i z dokumentu
Politika územního rozvoje České republiky.
Z těchto výše uvedených důvodů byla do posouzení zahrnuta území měst a obcí podél
rychlostní silnice R10 v úseku dlouhém cca 36 km (od sjezdu z R10 na 21km – Tuřice
po sjezd z R10 na 57 km – Mnichovo Hradiště). Toto území je dle ZUR Stčk a dle PUR
ČR součástí Rozvojové osy OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec a současně
spadá také do Rozvojové oblasti OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště.
V rámci posouzení tak bylo prověřeno území celkem 52 samosprávních celků (měst a
obcí) ve vybraném území. Výběr posuzovaného území byl rovněţ konzultován
s pořizovatelem UPD pro vybranou lokalitu, kterým je úřad územního plánování při
Oddělení stavebního úřadu na Magistrátu města Mladá Boleslav.
Celý rozsah posuzovaného území je graficky vyznačen na následujících obrázcích
(zákres území do mapy okresu Mladá Boleslav, zákres území do zeměpisné mapy).
Všechna posuzovaná města a obce splňují výše uvedené podmínky pro výběr lokality
(soulad s ZUR Stčk, soulad s PUR ČR, soulad s podmínkami ŢP na dopravu a soulad
s poţadavky investora na dopravní obsluţnost).
Na následujících obrázcích je znázorněno posuzované území.
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Obr.2 – Přehledná mapa okresu Mladá Boleslav
Případné rozšiřování posuzovaného území směrem jiho - východním a zejména pak
severo - západním je z hlediska výsledku posouzení bezpředmětné, neboť se
v navazujícím území vyskytují převáţně obce s rozvinutým zemědělstvím, kde je většina území obhospodařována, a obce nejsou zaměřeny na průmyslový rozvoj.
Při posuzování výběru vhodné lokality pro umístění záměru bylo postupováno tak, ţe
pro všechny obce a města ve výše specifikovaném území byly zjištěny aktuálně platné
informace ohledně územně plánovací dokumentace (tj. existence platného územního
plánu a případná existence změn územního plánu). Tyto informace (podklady) byly
ověřovány přímo na obcích a městech, případně u pořizovatele UPD (úřad územního
plánování MB). Následně byla ve všech posuzovaných obcích a městech ověřována
moţnost umístění záměru nejprve v celém rozsahu a následně i moţnost umístění
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pouze části posuzovaného záměru v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Z informací získaných v průběhu posuzování vyplývají níţe uvedené skutečnosti:
-

malá část obcí nemá v současné době platný územní plán a na jeho pořízení
aktuálně pracují. V intravilánu obce (kde je moţné bez platné UPD stavět) se
ţádné volné plochy pro umístění záměru nevyskytují

-

většina obcí má zpracován platný územní plán, někde probíhají v současné době přípravy k projednání změny ÚP

-

města mají zpracován územní plán a současně probíhají jednání o změnách
územních plánů

-

většina obcí ve svých územních plánech nemá vymezené plochy pro průmyslové vyuţití a pomocí ÚP řeší zejména nedostatek volných ploch pro bytovou výstavbu

-

v obcích, ve kterých jsou vymezeny volné plochy pro „Průmysl“ jsou tyto plochy
převáţně do velikosti max. 2,0 ha (coţ představuje cca 10% plochy areálu)

-

staré nefunkční areály bez vyuţití se aţ na výjimky nevyskytují (staré výrobní či
zemědělské areály jsou aktuálně vyuţívány, případně jiţ probíhá jejich přestavba na nové provozovny)

-

z obcí a měst, kde jsou k dnešnímu dni územním plánem schválené plochy pro
průmyslové vyuţití, se v posuzované lokalitě nacházejí tyto:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Město Mnichovo Hradiště
Město Bakov nad Jizerou
Město Kosmonosy
Město Mladá Boleslav
Město Benátky nad Jizerou
Městys Brodce
Obec Plazy
Obec Řepov
Obec Nepřevázka

Pro výše uvedené obce a města bylo prostudováním jejich platných územních plánů a
jednáním s příslušnými stavebními úřady (případně s úřadem územního plánování MB)
zjištěno toto:
-

Mnichovo Hradiště
0. Město má schválený UP včetně navazujících změn
1. Staré areály na území města jsou vyuţívané – volné areály umoţňující
vyuţití pro posuzovaný záměr (průmyslové areály, zemědělské areály,
…) se na území města nevyskytují
2. Na území města jsou vyčleněny volné plochy pro vyuţití pro PRŮMYSL
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3. V návaznosti na silnici R10 jsou umístěny 2 volné plochy o velikosti cca
4,0 ha a 6,0 ha. Vzhledem k nekompaktnímu tvaru ploch a s ohledem na
jejich umístění v ochranných pásmech silnice R10 a koridorů hlavních
tras inţenýrských sítí (vodovodní přivaděč, VTL plynovod) jsou plochy
nevhodné pro umístění navrţených halových objektů
4. V průmyslové části města je dále vyuţitelné volná plocha u staré silnice
na Mladou Boleslav (silnice 610). Celková velikost plochy je cca 10 ha.
Na část plochy zasahuje záplavové území řeky Jizery. Plocha by byla
omezeně vhodná pro umístění části areálu.
5. Další volné plochy obdobných velikostí na území města nejsou.
-

Bakov nad Jizerou
0. Město má schválený UP včetně navazujících změn
1. Plochy určené územním plánem pro Průmysl jsou k dnešnímu dni jiţ zastavěné.
2. Nové plochy pro průmyslové vyuţití jsou zahrnuty v UP pouze jako „Výhled“ a jejich vyuţití není bez projednání další změny UP moţné. Jedná
se o plochu o velikosti cca 12 ha.
3. Další rozvoj Průmyslových ploch není vzhledem k existenci loţiskových
územím v dané lokalitě moţný
4. Jiné volné plochy či nevyuţívané areály na území města nejsou

-

Kosmonosy
0. Město má schválený UP včetně jeho změny č. 2
1. Na území města nejsou ţádné volné stávající areály umoţňující vyuţití
pro posuzovaný záměr
2. Na území města jsou dle platného UP schváleny 2 plochy pro Průmysl a
další plochy jsou schváleny ve Výhledu.
3. Na ploše umístění západně od silnice R10 je navrţeno umístění posuzovaného areálu
4. Vyuţití plochy východně od silnice R10 je podmíněno výstavbou přeloţky
silnice I/16 spojeném s vybudováním nového sjezdu ze silnice R10. Na
tyto stavby se v současné době připravují studie a jejich realizace je
otázkou několika let. Zahnutí ploch do změny UP bylo na základě poţadavku Škoda Auto jako rozvojové plochy pro budoucí rozšíření areálu.
Plochy jsou v současné době nevyuţitelné. Současně se na dané ploše
vyskytují zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany ve větším mnoţství neţ
na vybrané lokalitě pro umístění záměru.
5. Plochy určené ve Výhledu jsou s ohledem na vysoké zastoupení zemědělské půdy v nejvyšší třídě ochrany nevyuţitelné.

-

Mladá Boleslav
0. Město má schválený UP včetně navazujících změn
1. Na území města nejsou ţádné volné stávající areály umoţňující vyuţití
pro posuzovaný záměr
2. Na území města jsou dle platného UP schváleny plochy pro Průmysl
3. Na jiţním okraji města je vymezeno pro Průmysl území o ploše cca 8,0
ha (plochy navazující na stávající průmyslovou zástavbu Bezděčín). Na
těchto plochách je v současné době připravováno umístění nových halo_______________________________________________________________________________________
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vých objektů jiným investorem. Záměr byl jiţ projednán v rámci posouzení EIA. Vyuţití území pro umístění posuzovaného záměru není moţné.
4. Na východním okraji města (v prostoru mezi silnicí R10 a stávající Průmyslovou zónou Východ) je územním plánem určeno území pro průmyslovou výstavbu v celkové ploše cca 45,0 ha. V tomto území se však aţ na
výjimky vyskytuje orná půda v I. třídě ochrany ZPF (BPEJ 30100) společně s ornou půdou v II. třídě (BPEJ 36100). Umístění záměru do této lokality by představovalo výrazně větší zásah do nejvíce chráněných bonitních tříd neţ navrhované umístění záměru.
5. Další volné plochy na území města nejsou
-

Benátky nad Jizerou
0. Město má schválený platný ÚP
1. Na území města nejsou ţádné volné stávající areály umoţňující vyuţití
pro posuzovaný záměr
2. Na území města jsou dle platného UP schváleny plochy pro PRŮMYSL
3. Jedná se o dvě plochy v těsné blízkosti silnice R10. Plocha východně od
R10 je o velikosti cca 6,0 ha a je příjezdná volně po silnici. Plocha západně od R10 je součástí stávajícího areálu a není tak volně přístupná –
velikost plochy cca 3,0 ha. Plochy nejsou vhodné pro umístění posuzovaného záměru.
4. Větší plocha pro Průmyslové vyuţití je umístěna v blízkosti skládky odpadu (cca 2,5 km východně od R10). Celková plochy „zóny“ je cca 30 ha
– tato plocha je k dnešnímu dni vyuţita téměř z 70% a volná plocha pro
další výstavbu tak dosahuje cca 10,0 ha. Jedná se však o volnou plochu
prostorově omezenou jiţ dokončenou výstavbou – plocha půdorysně členitá, vhodná pouze pro umístění menších objektů. Příjezd do lokality je
veden částečně přes obytnou část města Benátky, coţ je z hlediska vlivu
dopravy na kvalitu bydlení neţádoucí. Plocha není vhodná pro umístění
posuzovaného záměru.
5. Další volné plochy na území města nejsou

-

Městys Brodce
0. Městys má schválený platný ÚP včetně navazujících změn
1. Na území města nejsou ţádné volné stávající areály umoţňující vyuţití
pro posuzovaný záměr. Areál bývalého cukrovaru, který byl bez vyuţití, je
v současné době jiţ přestavován pro nové vyuţití a není tak vhodný pro
umístění posuzovaného záměru.
2. Nové volné plochy pro průmysl jsou schváleny změnou UP č. 3 která zahrnuje nové plochy východně od silnice R10 o ploše cca 21,5 ha. Plochy
byly do změny UP zahrnuty na základě ţádosti investora, který aktuálně
jiţ projednává umístění halových objektů na daném území. Plochy tudíţ
není moţné vyuţít pro umístění posuzovaného záměru.
3. Další volné plochy na území městyse nejsou

-

Obec Plazy
0. Obec má aktuálně schválený platný ÚP
1. Na území obce jsou novým UP schváleny plochy pro průmysl, které jsou
součástí (respektive rozšířením) stávající Průmyslové zóny Východ (Mladá Boleslav).
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2. Uvnitř zastavěné plochy průmyslové zóny nejsou jiţ volné plochy dostatečně veliké pro umístění posuzovaného záměru. Vně stávající zóny jsou
nově ve schváleném UP plochy o ploše cca 12 ha, které by byly vhodné
pro umístění části posuzovaného areálu. Celá plocha je však připravována pro umístění jiného záměru (záměr jiţ projednán v rámci posuzování
EIA) a není tak moţní ji pro umístění posuzovaného záměru vyuţít. Zastoupení kvalitních půd v I. třídě ochrany ZPF (BPEJ 30300) je v daném
území vyšší neţ v navrţeném umístění záměru v k. ú. Kosmonosy.
3. Další volné plochy na území obce nejsou
-

Obec Řepov
0. Obec má aktuálně schválený platný ÚP
1. Na území obce nejsou ţádné stávající volné plochy pro umístění posuzovaného areálu
2. V platném UP je vyčleněno několik menších ploch určených pro Průmyslové vyuţití. Přičemţ plochy jiţně od silnice I/16 jsou navrţeny pro rozšíření stávajících areálů (částečně jiţ zahájena realizace)
3. Plochy severně od silnice I/16 jsou jiţ součástí stávající Průmyslové zóny
Východ (Mladá Boleslav). Jedná se o dvě plochy o velikosti cca 2,0 aţ
3,0 ha, které jsou pro umístění posuzovaného záměru nevyuţitelné
4. Další volné plochy na území obce nejsou

-

Obec Nepřevázka
0. Obec má aktuálně schválený platný ÚP
1. Na území obce nejsou ţádné stávající volné plochy pro umístění posuzovaného areálu
2. V platném UP je vyčleněna plocha pro umístění průmyslových objektů.
Jedná se o plochu v těsné blízkosti silnice R10 s vhodným dopravním
napojením. Vymezená plocha je však jiţ prostorově vyčerpaná a přípravu
nových ploch obec neplánuje.
3. Jiné volné plochy na území obce nejsou

Na základě provedeného posouzení bylo zjištěno, ţe na území posuzovaných měst a
obcí se vhodné volné plochy pro umístění areálu v celém rozsahu nevyskytují (mimo
plochy na území Městyse Brodce – plocha, pro kterou je však jiţ připraveno jiné vyuţití
a mimo ploch na území města Mladá Boleslav – plocha s vysokým zastoupením půd
v I. a II. třídě ochrany).
Moţnost vyuţití menších ploch pro umístění jednotlivých hal odděleně (případně i
umístění více hal o menší zastavěné ploše) je sice teoreticky moţné, nicméně by toto
rozdělení znamenalo zcela zásadní navýšení dopravy v porovnání s navrţenou variantou, coţ je z hlediska ochrany ţivotního prostředí nepřípustné, a současně by toto rozdělení neumoţňovalo v plném rozsahu zajistit poţadované skladové a výrobní kapacity, tedy by bylo v rozporu se záměrem výstavby navrţeného areálu.
V rámci provedeného posouzení bylo mimo moţnosti umístění navrţeného areálu na
území okolních měst a obcí také posuzováno, zda by bylo moţné vyuţít pro umístění
areálu opuštěné plochy VVP (vojenský výcvikový prostor), které svou rozlohou přesahují poţadovanou plochu 20,0 ha. Jedná se o VVP Mladá a o VVP Ralsko. Vyuţití
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území těchto bývalých VVP je však z důvodu existence zájmů ochrany ţivotního prostředí pro umístění navrhovaného areálu nepřípustné.
Jako součást posouzení výběru lokality pro umístění navrhovaného areálu je třeba
zdůraznit i skutečnost, ţe vybraná lokalita (pozemky v k. ú. Kosmonosy – v průmyslové
zóně východně od silnice R10) plně respektuje podmínky Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje a současně i Politiky územního rozvoje České republiky. Tyto dokumenty stanovují, mimo jiného, tyto podmínky pro vyuţívání území pro logistické a
výrobní areály:
Rozvojová osa republikového významu OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec
- Logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby nezatěţovaly svými dopravními
vazbami centrální a obytná území sídel
Rozvojová oblast krajského významu OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště
- Posilovat kooperaci Mladé Boleslavi a Kosmonos
- Ekonomické aktivity rozvíjet zejména v územích s dobrým napojením na silnici
R10 v prostorech Mladá Boleslav – Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Mnichovo
Hradiště
Provedeným posouzením tak bylo ověřeno, ţe navrţený záměr není moţné umístit na jiných plochách s niţším vlivem na zemědělský pŧdní fond a to zejména
z dŧvodu neexistence jiných vhodných ploch a ţe výběr lokality pro umístění
záměru plně respektuje podmínky ZUR Stčk a PUR ČR a je tedy v souladu
s těmito základními dokumenty pro vyuţívání území v České republice a ve Středočeském kraji.
3. Soupis pozemkŧ k odnětí a výpočet odvodu
Trvalý zábor zemědělské půdy :
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Trvalý zábor zemědělské pŧdy činí celkem 20,4360 ha.
Srovnávací sestavení parcel :

p.č. KN

výměra
záb.
Celkem
(ha)

k.ú. Kosmonosy
0,0360
1671/1
0,6500
1690/4
13,5196
1690/1

kultura

orná
orná
orná

odnětí

výměra

dle PK

(ha)

3.06.00

3.61.00

3.03.00

3.20.01

847

0,0360
0,6500
0,3540
0,0143
0,7956
0,2581
0,2636
0,1905
1,8973
0,2375
0,7752
0,8064
0,3161
0,7484
0,4572

1,6362
0,2375
0,6518
0,6454
0,2513
-

0,6500
0,3540
0,0143
0,7956
0,2581
0,2636
0,1905
0,1865
0,7484
0,4572

0,0360
0,0746
0,1234
0,1610
0,0648
-

-

1052/2
1051/2
1081
1080
1079
927
907
916
914
915
919
1041/1
1036/2

BPEJ
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906
905
904
902
899/1
898
1181/2
913
912
911
910
909
908
894
1046/6
1046/7
1039/2
1041/2
Celkem
1690/18
1690/13
1690/15
1690/16
1783/1

0,0412
0,1957
0,1553
0,0983
2,8404

orná
orná
orná
orná
orná

1773

2,2787

orná

1698/32
1783/18
1783/40
1783/41
1783/43

0,4500
0,0050
0,0688
0,0071
0,0899

orná
orná
orná
orná
orná

1033
1034
1180
895
896
899/2
1181/1
1036/1
1044/1
1045
Celkem
889
891
892
Celkem

1,1502
0,4327
0,4122
0,9677
0,4036
0,1330
0,1050
0,4111
0,3594
0,0332
0,3125
0,3193
0,4815
0,7737
0,0314
0,0432
0,0152
0,0205
13,5196
0,0412
0,1957
0,1553
0,0983
0,4500
0,8186
0,0729
0,8818
0,1260
0,1837
0,0007
0,2026
0,0588
0,0453
2,8404
1,3300
0,1144
0,8343
2,2787
0,4500
0,0050
0,0688
0,0071
0,0899

0,8850
0,3093
0,2440
0,4718
0,0565
0,1149
0,0332
0,1364
0,1595
0,2545
0,4893
6,5766
0,1580
0,1143
0,0584
0,4500
0,4877
0,4001
0,1260
0,1837
0,0007
1,6482
0,8163
0,1144
0,5059
1,4366
-

Celkem odnětí: 20,4360 9,9921

0,2652
0,1234
0,1682
0,4959
0,4036
0,1330
0,0314
0,0432
0,0152
0,0205
4,9678
0,0412
0,3309
0,0729
0,4817
0,2026
0,0588
0,0453
1,1922
0,0000
0,4500
0,0050
0,0688
0,0071
0,0899

0,0485
0,4111
0,2445
0,1761
0,1598
0,2270
0,2844
1,9752
0,0377
0,0410
0,0399
0,2039
0,3284
0,5323
-

75

0,0000
0,0000
0,3098
0,3098
-

7,4720 2,6621 0,3098

_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí akce –
D+D Park Kosmonosy montáţní a skladový areál

_______________________

76

4. Návrh hospodárného zpŧsobu vyuţití kulturních vrstev
Humusový horizont v mnoţství 8.400 m3 navrhuji ponechat na místě a pouţít pro zaloţení zeleně budoucího logistického areálu. Po dobu výstavby bude uloţen na nezastavěné části pozemku, zabezpečen proti znehodnocení a zcizení.
Humusový horizont v mnoţství 200 m3 odebere Městský úřad Kosmonosy , který ho
pouţije pro rekultivační a parkové úpravy v rámci města . Projednáno se Správním odborem Městského úřadu Kosmonosy, paní Jelínkovou – viz přiloţené potvrzení.
Zbývající mnoţství 42.490 m3 humusového horizontu bude odvezeno na deponii firmy
Compag v areálu skládky Michalovice. Humusový horizont firma vyuţije k závěrečným
rekultivačním úpravám skládky pro zaloţení travního porostu a zeleně, částečně pak
postupně k parkovým úpravám v rámci města Mladá Boleslav. Projednáno s panem
Polmanem, Tel.: 725 004 561, následně pak s panem Jiřím Kymlem /stejné číslo telefonu/. Rovněţ přiloţeno potvrzení od firmy Compaq.
Zemědělská společnost Plazy o humusový horizont z odnímaných pozemků nemá zájem, protoţe se jedná o půdy na jílovitém podkladu, lepivé, obtíţněji zpracovatelné a
v důsledku zemědělského nevyuţívání v poslední době i silně zásobené semeny plevelů. Přiloţeno potvrzení Zemědělské společnosti Plazy.
5. Pedologický prŧzkum
Charakteristika půdy.
Pozemky z důvodu horší kvality půdy a zamokření nejsou v poslední době zemědělsky
obhospodařovány a zarůstají ruderálními druhy rostlin a náletovými dřevinami.
Na lokalitě odnímané ze zemědělského půdního fondu převládá černozem luţní na slínitých
substrátech – těţká půda a luţní půda na nivních uloţeninách – jílech a slínech, se sklonem
k převlhčení. V nepatrném rozsahu černozem luţní na spraši uloţené na slínu. V minimálním
zastoupení hnědá půda na slínech.

Stratigrafie :

Hor
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Zjištěním z podkladů komplexního průzkumu půd , zákresu BPEJ a především po provedené prohlídce území bylo konstatováno, ţe se jedná z pedologického hlediska o
poměrně kompaktní území a byl zvolen počet pedologických sond 6 jako dostačující.
Sondy byly provedeny systematicky po celé ploše odnímaného území, aby dávaly objektivní vypovídací podklad o skutečném stavu.
Vzhledem k tomu, ţe zjištěná skladba půdního profilu v jednotlivých sondách je podobná, povaţuji počet provedených sond jako dostačující a není důvod doplňovat další
sondy.

6. Přehled provedených investic do pŧdy
Dle vyjádření zemědělské vodohospodářské správy , Územního pracoviště Hradec
Králové vyplývá, ţe na odnímané ploše se nachází odvodnění staršího data /většinou
z roku 1966, menší část z roku 1985/ , které je ve vlastnictví jednotlivých vlastníků pozemků. Zjištěním v terénu je vidět, ţe odvodnění jiţ není plně funkční a na pozemcích
se nachází zamokřená místa.
Nachází se zde téţ hlavní odvodňovací kanál ve správě ZVHS, který je třeba zachovat
při výstavbě funkční. Při přerušení by hrozilo investorovi silné zavodnění pozemků
odnímaných ze ZPF. – viz přiloţené stanovisko a mapa se zákresem melioračních
opatření od ZVHS Hradec Králové.
Objekty zemědělské prvovýroby se na pozemcích odnímaných ze ZPF nenachází.
Přílohy: - stanovisko ZVHS Hradec Králové
- mapa se zákresem melioračních opatření
7. Přístupnost okolních pozemkŧ
Navazující pozemky, které nejsou předmětem odnětí ze ZPF zůstávají přístupné po
stávajících polních cestách.
Pozemky mezi silnicemi I/38 a R 10 jsou přístupné s omezením – nevyjímají se zatím
ze ZPF, jsou dle schválené územně plánovací dokumentace určeny pouze pro umístění VPS – komunikace. Investor do nich nemůţe zasahovat.
Příloha: mapa se zákresem přístupů na pozemky

8. Aktualizace výpočtu výše odvodŧ
Výpočet výše odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byl aktualizován ve smyslu zákona č. 334/1992 v platném znění, dle vyhlášky 48/2011 Sb o
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stanovení tříd ochrany ze dne 22.února 2011 a vyhlášky 3/2008 Sb.(oceňovací vyhláška), její přílohy č.22 .
Příloha: výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF

V Praze, dne 07.09.2011
Ing. Procházka Mojmír
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