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Přehled zkratek
ACHV

areál chemických výrob

PR

přírodní rezervace

AV ČR

Akademie věd České republiky

PUPFL

pozemky určené k plění funkcí lesa

BPEJ
ČHMÚ

bonitované půdní ekologické jednotky
Český hydrometerologický ústav

PZKO
RD

program ke zlepšování kvality ovzduší
rodinný dům

ČIŽP
ČOV

česká inspekce životního prostředí
čistírna odpadních vod

RN
ŘSD

retenční nádrž
Ředitelství silnic a dálnic

ČR
ČS

SHZ
SK

stabilní hasící zařízení
Středočeský kraj

STL

středně tlakový plynovod

DoKP
EIA

Česká republika
čerpací stanice
česká technická norma (resp. dřívější
Československá technická norma)
dotčený krajinný prostor
posuzování vlivů na životní prostředí

TNA
TNV

těžké nákladní automobily
technická norma vodního hospodářství

EO
EVL

ekvivalentní obyvatel
evropsky význmaná lokalita

TUV
ÚAN

teplá užitková voda
území s arcvheologickými nálezy

HGP
HGP

hydrogeologický průzkum
hydrogeologický průzkum

ÚP
ÚPD

územní plán
územně plánovací dokumentace

HP
HTÚ

havarijní plán

hrubé terénní úpravy

ÚSES
VKP

územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek

HUP
hlavní uzávěr plynu
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod

VN
ZCHÚ

vysoké napětí
zvláště chráněné území

CHVPS
IGP

chráněný venkovní prostor staveb
inženýrskogeologický průzkum

ZPF
ZÚR

zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje

IPPC
k.ú.

Integrovaná prevence a omezování znečištění
katastrální území

ZZŘ
ŽP

závěry zjišťovacího řízení
životní prostředí

KHS
KR

krajská hygienická stanice
krajinný ráz

KÚ
KÚSK

krajský úřad
krajský úřad Středočeského kraje

LBK
LNA

lokální biokoridor
lehké nákladní automobily

LPIS
MÚK

veřejný registr půdy
mimoúrovňová křižovatka

MZCHÚ

maloplošné zvláště chráněné území

MŽP
NA

ministerstvo životního prostředí
nákladní automobily

NEL
OA

nepolární extrahovatelné látky
osobní automobily

ORL
ORP

odlučovač ropných látek
obec s rozšířenou působností

OŽP
PAH

odbor životního prostředí
polyaromatické uhlovodíky

PHC
PHS

protihluková clona
protihluková stěna

PP

přírodní památka

ČSN
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Úvod
Dokumentace

„CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“
je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, a slouží jako základní podklad pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví podle § 8 tohoto zákona.
Jedná se o záměr vybudování 4 univerzálních nájemních průmyslových hal určených pro lehkou výrobu typu
montáž a kompletace či skladování. Záměr bude realizován včetně obslužných komunikací a parkovišť a
další infrastruktury na ploše vymezené pro průmysl v katastrálním území Kozomín. Součástí záměru je také
vybudování kruhového objezdu, kterým bude areál hal napojen na stávající obslužnou komunikaci
průmyslové zóny.
Záměr je možné zařadit pod následující kategorie dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění:
kategorie II, bod 106: Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu,
2
kde limit je stanoven 10 tis. m ,
kategorie II, bod 107: Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou od stanoveného
limitu. Limit je stanoven 20 ha,
kategorie II, bod 109: Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích míst v součtu
na celou stavbu. Limit je stanoven 500 míst.
Dle § 4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Příslušným úřadem je krajský úřad Středočeského kraje.
Dokument Oznámení záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ byl zveřejněn v září 2019,
proběhlo zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění. Závěry zjišťovacího řízení byly vydány
4.11.2019 pod č.j. 121357/2019/KUSK se závěrem: „Na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a
dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v k.ú. Kozomín může mít
významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzován podle zákona.“
Nyní předkládaný dokument (dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, dále „dokumentace“) je dalším
dokumentem v procesu posuzování uvedeného záměru.
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 6 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, v rozsahu
přílohy 4 zákona 100/2001 Sb., v platném znění je zhotovena kolektivem firmy Amec Foster Wheeler s.r.o.,
Brno a externími spolupracovníky, pod vedením autorizované osoby Ing. Stanislava Postbiegla (osvědčení
odborné způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97, platnost prodloužena dne 22.3.2016 rozhodnutím MŽP č. j.
13779/ENV/16).
Dokumentace navazuje na původní oznámení záměru a jeho texty včetně příloh (dopravní, hluková a
rozptylová studie), které v relevantních částech rozšiřuje. Nově jsou vloženy přílohy: vizualizace záměru,
studie vlivů na veřejné zdraví, hydrogeologický průzkum, vodohospodářské řešení v území, studie vlivů na
krajinný ráz a přírodovědný průzkum území.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje (Příloha 12 b) nemůže mít předmětný záměr vliv na
lokality soustavy NATURA 2000, proto nebylo potřebné zpracovat zvláštní vyhodnocení vlivů záměru na
lokality této soustavy.
Zpracování dokumentace proběhlo v prosinci 2019 - únoru 2020. Pro zpracování dokumentace se vycházelo
zejména z poslední verze oznámení, aktualizovaného projektového řešení a z vyjádření k oznámení, která
byla doručena oznamovateli Krajským úřadem. Bylo využito databáze záměrů oznamovaných v okolí na
serveru Cenia, byly provedeny specializované studie, které jsou přílohou dokumentace. Dále byly
aktualizovány informace o území z vlastního průzkumu lokality. Bylo využito informací prezentovaných na
veřejné síti (internetu).
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Cílem dokumentace je poskytnout podstatné údaje o záměru a jednotlivých dotčených složkách životního
prostředí v jeho okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví, a to i s ohledem na
požadavky závěrů zjišťovacího řízení. Konstatujeme, že většina informací o záměru a jeho působení byla již
prezentována v předchozím dokumentu – oznámení záměru, proto jsou místy v dokumentaci uvedeny
obdobné texty, které byly v případě potřeby rozšířeny.
Širší veřejnosti pak doporučujeme k prostudování prve část G dokumentace, která stručně shrnuje podstatné
informace o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí. Další informace jsou uvedeny v příslušných
kapitolách Dokumentace a podrobněji pak v textových přílohách (viz obsah na předchozích stránkách).
Součástí závěrů zjišťovacího řízení je požadavek, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné
vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení. V dokumentaci je proto od následující strany nad
rámec osnovy dané přílohou zákona vložena nečíslovaná samostatná kapitola „Vypořádání připomínek
vzešlých ze zjišťovacího řízení“.
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Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení
Úvod
Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Ze závěru zjišťovacího řízení, vydaného Krajským
úřadem Středočeského kraje, pod č.j. 121357/2019/KUSK a sp. zn: SZ_121357/2019/KUSK ze dne
4.11.2019 (kopie viz. příloha č. 11) vyplývá, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude
posuzován.
V závěrech zjišťovacího řízení se pro další proces EIA požaduje:
Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona,
zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona.
V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti:
Zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími,
povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru,
Kumulativní vlivy záměru se známými záměry v okolí byly již vyhodnoceny v rámci oznámení záměru.
V dokumentaci došlo na základě požadavků ZZŘ k rozšíření vyhodnocení kumulací, byly doplněny další
vzdálené záměry, tak jak bylo požadováno ve vyjádřeních k oznámení záměru. Na základě toho byla
rozšířena dopravní studie a v souvislosti s tím i hluková a rozptylová studie. Uvedené studie jsou součástí
dokumentace (viz přílohy č.3, 4 a 5).
Pro dokumentaci bylo zpracováno vyhodnocení vlivů záměru na zdraví obyvatel (Studie vlivů záměru na
veřejné zdraví dle zákona 258/2000 Sb., v platném znění, zpracované autorizovanou osobou). Vyhodnocení
vychází z aktualizovaných výše zmíněných studií a také z dalších aktualizovaných dat dokumentace. Studie
je dostupná v příloze č. 6 dokumentace.
Ve všech případech tak byl dále rozšířen požadavek zhodnocení kumulativních vlivů.
Vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti.
Pro dokumentaci bylo zpracováno vyhodnocení vlivů záměru na zdraví obyvatel (Studie vlivů záměru na
veřejné zdraví dle zákona 258/2000 Sb., v platném znění, zpracované autorizovanou osobou). Vyhodnocení
vychází z aktualizovaných výše zmíněných studií a také z dalších aktualizovaných dat dokumentace.
Studie je dostupná v příloze č. 6 dokumentace.
Vedle dalšího se zvláště věnovat vlivu na hlukovou situaci a vlivu na imisní situaci, a to i vzhledem k
případným překračovaným limitům a příslušným kumulacím.
Vlivy na hlukovou situaci a imisní situaci byly již podrobně vyhodnoceny (dle platné legislativy) v rámci
oznámení záměru. V dokumentaci je hluková a rozptylová studie doplněna dle požadavků závěrů
zjišťovacího řízení. V rámci dokumentace byla také aktualizována dopravní studie, jako základní podklad a
do výpočtových modelů hlukové a rozptylové studie, tak byly zahrnuty i vzdálenější záměry (viz přílohy č.3, 4
a 5).
Navrhnout adekvátní kompenzační opatření snižující negativní vlivy záměru na kvalitu ovzduší, hlukovou
situaci a vodohospodářské poměry, tato opatření podrobně zpracovat a vyhodnotit.
Projekt uvedená opatření obsahuje. Požadavek je zapracován v jednotlivých kapitolách a přílohách
dokumentace, zejména pak v popisné části projektu (kapitoly B) a kapitole D.IV.
Dopracovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně navrhovaných autobusových linek;
dále doplnit informace o počtu parkovacích stání pro NA a vyhodnotit možnost napojení záměru na
kolejovou dopravu.
Uvedené požadavky, tj. záměrem vyvolaná doprava a autobusová doprava byly do dopravní studie již
zapracovány v rámci oznámení záměru a také byla hodnocena v rámci navazujících studií (hluková a
rozptylová studie). V rámci dokumentace byla na základě požadavků ZZŘ dopravní studie rozšířena a slouží
tak jako základní podklad a do výpočtových modelů hlukové a rozptylové studie. Do dopravní studie byly
zahrnuty i vzdálenější záměry s možnou dopravní vazbou na širší území (viz přílohy č.3, 4 a 5).
Počet parkovacích stání pro nákladní automobily v areálu byl doplněn (viz. kap. B.1.2).
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S napojením na kolejovou dopravu se v současné fázi projektu neuvažuje. To neznamená, že v budoucnosti
nebude možné železniční dopravu využívat.

Dopracovat zajištění pěšího a cyklistického napojení areálu na přilehlé obce.
Řešení požadavku je směřováno na oznamovatele, zastupitele přilehlých obcí a státní správu. Vzhledem
k umístění areálu v dostatečné vzdálenosti mimo zástavbu je pěší i cyklistické napojení areálu málo
významné. Územně plánovací dokumentace průmyslové zóny s tímto způsobem dopravy neuvažuje.
V rámci areálu bude umístěno stanoviště pro odkládání kol pro zaměstnance, kteří by přijížděli za prací tímto
způsobem (viz. kap. B.1.6).
Na základě výše uvedeného aktualizovat dopravní studii včetně hlukové a rozptylové studie,
Dopravní, hluková a rozptylová studie byly aktualizovány (viz. přílohy č. 3,4,5 dokumentace).
Doplnit podrobné vyhodnocení lokality z hlediska předmětů ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb.,
Pro dokumentaci byl zpracován přírodovědný průzkum území, který je doložen jako příloha č. 7.
Doplnit informace o retenčních nádržích a ČOV, na kterou je uvažováno záměr napojit.
V mezidobí bylo nakládání s vodami upřesněno, doplněné informace jsou uvedeny v příslušných kapitolách
Dokumentace (B.1.6, B.3.1, B. 3.2).
Zhodnotit vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod vlivem zejména zimní údržby komunikací.
Požadované je provedeno v příslušných kapitolách dokumentace (B.3.1, D.1.4).
Vypracovat odborné vodohospodářské posouzení, které posoudí vhodnost navrhovaných provedení, co se
týče ochrany zdrojů podzemních vod, likvidace srážkových vod, odvádění odpadních vod do vod
povrchových a možné protipovodňové ochrany. Je nutné potvrdit proveditelnost navrhovaného způsobu
hospodaření s dešťovou vodou a posoudit kapacitu navrhovaných retenčních nádrží z hlediska nárůstu
přiváděných vod. Dále je třeba vyhodnotit možné změny průtočných poměrů dotčeného recipientu.
Odborné vodohospodářské posouzení je v době přípravy dokumentace zpracováváno a bude použito jako
odborný podklad pro další fáze projektové přípravy záměru. V rámci dokumentace jsou uvedeny
nejaktuálnější data o řešení nakládání s vodami v území, podkladem je tzv. Koncepce vodohospodářského
řešení areálu (viz. příloha č. 9), který řeší nakládání se srážkovými vodami v areálu, protipovodňovou
ochranu v případě povodňových stavů, popisuje řešení likvidace splaškových vod. Informace o kapacitě
ČOV a její parametry jsou uváděny v kapitole B.3.1 dokumentace. Dále je ve zprávě uveden popis napojení
na veřejný vodovod a řešení využití pitné a užitkové vody v areálu. Studie také obsahuje popis řešení
požárních vod. Dále je v dokumentaci v kap. B.3.2 a příloze 9 uveden popis řešení opatření proti ohrožení
průtočných poměrů konečného recipientu (Postřižínský potok). Grafické řešení objektů určených pro
nakládání se srážkovými vodami je uvedeno v příloze č. 9 dokumentace.
Doplnit vyjádření správce povodí – Povodí Labe, s.p.
Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p. je doloženo jako příloha č. 12d dokumentace.

Podrobněji vyhodnotit vliv na zemědělský půdní fond a způsob nakládání s výkopovou zeminou.
Požadavek byl vypořádán v rámci relevantních kapitol dokumentace (B.1.6, B.2.1, B.3.5, C.2.3, D.1.5).
Zabývat se problematikou řešení případných havárii při realizaci a samotném provozu záměru v souvislosti s
blízkostí ACHV Kralupy.
Problematika umístění záměru v ochranné zóně ACHV Kralupy je řešena v kap. B.3.5.
Na základě komplexního posouzení záměru jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených
územně samosprávných celků.
Dle odstavce d) § 3 zákona 100/01 Sb. je dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný
celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území.
Dotčené území je pak dle odstavce c) § 3 zákona 100/01 Sb. území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo
by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru.
Zpracovatel oznámení neshledal žádné závažné ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva v širším okolí
záměrem. Protože záměr leží v katastrálním území obce Kozomín, je jako dotčený územně samosprávný
celek uvedena obec Kozomín a Středočeský kraj.
Záměr bude realizován v blízkosti katastrálního území obce Úžice, na jejímž území bude také, samostatným
projektem, realizováno vodohospodářské opatření k zamezení ohrožení průtočných poměrů Postřižínského
sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
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potoka, do kterého je sveden přepad z retenční nádrže u haly D8.2. Dále se v dokumentaci hodnotí
konkrétně vliv i na obytné objekty této obce. I když v obci Úžice nebylo zjištěno žádné závažné ovlivnění
životního prostředí ani obyvatelstva, byla tato obec, vzhledem k blízkosti katastru, zařazena mezi dotčené
samosprávné celky. Z výsledků studií vyhodnocujících vlivy na životní prostředí je patrné, že se záměr
významně nedotkne ani jiných vzdálenějších samosprávních celků, tedy žádné další územně samosprávné
celky nejsou považovány za dotčené.
Vypořádání obdržených vyjádření
V následující tabulce je pak provedeno vypořádání požadavků a připomínek, které jsou uvedeny
v obdržených vyjádřeních. Požadavky, připomínky či poznámky z vyjádření jsou v textu formulovány tak, aby
na ně bylo možné jednotlivě odpovědět. Reakce je uvedena proloženě hned za komentovanou částí textu
vyjádření. Kopie všech dodaných vyjádření jsou uvedeny v příloze č.11 dokumentace.
Tab. 1

Vypořádání požadavků a připomínek v obdržených vyjádřeních

Všechna vyjádření k oznámení záměru, která byla zpracovateli dokumentace předána, jsou řazena následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1

ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha , č.j. ČIŽP/41/2019/11975, ze dne 1.10.2019
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, spis. zn.: S-KHSSC 49262/2019, ze dne 21.10.2019
Krajský úřad Středočeského kraje OŽaZ, oddělení EIA zn. OŽP/LS, spis. zn. SZ_121357/2019/KUSK, ze dne
11.10.2019
Středočeský kraj, č.j. 136089/2019/KUSK, ze dne 10.10.2019
Obec Kozomín, č.j. OÚ 62/2019, ze dne 16.10.2019
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, č.j. MUKV 73034/2019 OŽP, ze dne 17.10.2019
Obec Postřižín č.j. OU/748/2019, ze dne 18.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Obec Úžice , č.j. UZIC-505/2019, dne 15.10.2019 + Odborný posudek odvádění dešťových vod z dílčího
povodí obce Úžice 2. Část – celkové vodohospodářské řešení
Obec Chvatěruby, č.j. 121554/2019/KUSK, ze dne 15.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Město Veltrusy, č.j. MUV-4164/2019/NFo, ze dne 17.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Obec Zdiby, č.j. 3028/2019/Zd, ze dne 14.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Město Odolená Voda, OT-7398/2019 Kr, ze dne 15.10.2019 + příloha viz. č. 27
Obec Husinec č.j. 00992/19/PNo, ze dne 18.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Obec Klíčany, ze dne 15.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Obec Máslovice, ze dne 17.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Obec Panenské Břežany, č.j. 1308/19/OU, ze dne 15.10.2019+ příloha viz.– č. 27
Obec Zločice, ze dne 16.10.2019+ příloha viz.– č. 27
Hlasy Kozomína z.s., ze dne 18.10.2019
Pro Odolenou Vodu z.s. ze dne 16.10.2019 + příloha viz.– č. 27
Spolek za životní prostředí Úžic a Kralup, z.s., ze dne 14.10.2019
Vyjádření fyzické osoby, ze dne 2.10.2019
Vyjádření fyzické osoby ze dne 14.10.2019
Vyjádření fyzické osoby ze dne 15.10.2019
Vyjádření fyzické osoby ze dne 17.10.2019
Vyjádření fyzické osoby ze dne 18.10.2019
Vyjádření fyzické osoby ze dne 18.10.2019 (2)
Odborné vyjádření k navrženému vodohospodářskému a dopravnímu řešení záměru CTPark Prague North
D8.3, D8.4, D8.6, D8.6. Zadavatel město Odolená Voda, zpracovatel VHS projekt, s.r.o., říjen 2019

ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha, zn. ČIŽP/41/2019/11975, ze dne 1.10.2019
Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Bez komentáře
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění,
nemáme připomínky.
Bez komentáře
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a o změně některých dalších zákonů, v platném a
účinném znění, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
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Bez komentáře
Oddělení ochrany vod:
V předloženém oznámení záměru není dostatečně zhodnocen způsob nakládání se srážkovými vodami v těchto
bodech:
- Výpočet množství srážkových vod
- Posouzení kapacity RN pro halu D8.2 (Makro) z hlediska nárůstu přiváděných srážkových vod
- Kapacita recipientu odvádějícího srážkové vody
Posouzení je provedeno v příslušné kapitole části D dokumentace (kap. B.3.2, D.1.4 a příloha č. 9)
2

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, spis. zn S-KHSSC 47202/2017, ze dne 22.9.2017
Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
záměr je nutné posoudit podle zákona. Odůvodnění:
Oznamovatelem záměru je společnost CTP Invest spol. s r.o., Central Trade D1, 396 01 Humpolec, IČO:
26166453. Cílem záměru je vybudování 4 univerzálních nájemních průmyslových hal určených pro lehkou výrobu
typu montáž a kompletace či skladování včetně komunikací a parkovišť v k.ú. Kozomín.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny především na emise do ovzduší a emise hluku. Ze zpracovaného
oznámení záměru a doprovodných studií (hluková a rozptylová studie) vyplývá, že realizací záměru, nedochází k
významným emisím a tedy i významnému ovlivnění životního prostředí v okolním území. U nejbližší obytné
zástavby nedochází k překračování stanovených hlukových limitů – což v současné době nelze konstatovat – viz
odstavec níže.
KHS si je vědoma, že úroveň hlukové zátěže v dané lokalitě je problematická a je ovlivněna zejména provozem
dálnice D8. V noční době dochází k překročení hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB na JZ okraji obce Úžice. Zde
kromě dálnice ovlivňuje akustickou situaci i provoz na komunikaci III/0081, sjezdová rampa z dálnice od Prahy a
vjezd do Logistického centra Tesco – tyto zdroje hluku však nejsou dominantní. V současné době již běží příprava
na stavbu nové protihlukové stěny u obce Úžice, realizace se předpokládá v letošním roce, tj. v roce 2019, dosud
však nebyla realizována.
Dle aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic (leden 2020) by protihluková clona při dálnici D8 měla být
realizována na jaře tohoto roku (2020). V současnosti jsou překračovány hlukové limity u nejbližší obytné
zástavby v obci Úžice (nejbližší zástavba při dálnici D8) a to v noční době a dle modelových výpočtů lze očekávat
překračování hluku i u objektů nyní realizované bytové zástavby při západním okraji obce, která se tělesu D8
přibližuje. Po realizaci protihlukové clony by měly dle výpočtů hlukové studie ŘSD být hlukové limity v daném
území plněny. Příspěvek záměru k celkové hlukové situaci v území dle doložené hlukové studie (příloha č. 4)
může dosahovat do 0,1 dB u nejbližší obytné zástavby. U vzdálenější zástavby je pak příspěvek pod touto
hodnotou. Při realizaci zmíněné protihlukové clony nedojde záměrem ani při kumulativním působení k navýšení
hlukových parametrů do takové míry, aby byly limity u obytné zástavby překračovány.

3

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽPaZ, oddělení EIA, zn. OŽP/Pr, spis. zn. SZ_121357/2019/KUSK
ze dne 11.10.2019
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší:
Plocha se nachází v již nyní zatížené lokalitě, proto pokud bude záměr realizován, požaduje Krajský úřad do
následné dokumentace:
-

dopracovat dostatečné množství opatření zamezující úniku prašnosti z výstavby, včetně eliminace emisí
z mobilních zdrojů během výstavby – viz. opatření BD3 PZKO.
Předpokládaná řešení omezení prašnosti jsou uvedena v rozptylové studii (příloha č.5) a v kapitole D.IV.
-

doplnit řešení zeleně a zvýšit plochu pro zeleň - realizaci bariéry s ohledem na snahu snížení hlukové a
imisní zátěže (zemní val, vegetační pásy - zejména směrem k obytné zástavbě min o 3 patrech).

Za předpokladu výsadby souvislého listnatého porostu o šířce 4 m podél areálových komunikací a manipulačních
ploch lze dle výše uvedené Metodiky ve výšce 1,5 m nad terénem a ve vzdálenosti 50 m od této bariéry očekávat
vliv na snížení koncentrací částic PM10 na úrovni cca 4 - 15 % pro výšku bariéry 3 - 7 m. S rostoucí vzdáleností od
bariéry vliv na snížení koncentrací postupně klesá. Významnější dopad výsadby zeleně lze tedy očekávat pouze
v blízkosti řešeného areálu, u obytné zástavby se vlivem vzdálenosti a dalších objektů prakticky neprojeví.
Nejbližší obytná zástavba je z hlukového hlediska i imisní zátěže ovlivněna především provozem na dálnici D8.
Z výsledků hlukové a rozptylové studie (příloha č. 4 a 5) je patrné, že samotný provoz areálu záměru nebude mít
žádný významný vliv na nejbližší obytnou zástavbu. Realizace zemních valů či vegetačních pásů z důvodu
snížení hlukové či imisní zátěže z provozu areálu u nejbližší obytné zástavby je nefektivní.
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-

prověřit a dopracovat dopravní a stavební opaření k minimalizaci nebo předcházení negativních vlivů z
dopravy, jako omezený vjezd NA do obytné zástavby, řešení dostatečné plochy parkovišť pro NA (zatím
neuvedeno) s eliminací popojíždění v rámci areálu.
Uvedené požadavky jsou součástí projektu a byly popsány již v oznámení záměru. Nákladní doprava (TNA) bude
směrována na D8 (exit 9) bez průjezdu obytnou zástavbou. Parkování pro TNA je v rámci areálu zajištěno, i když
se nejedná se o standardní stav. Záměr nemá prioritně funkci parkování nákladních aut. Vozy, které do areálu
přijedou, budou najíždět přímo k nakládacím/vykládacím můstkům, kde vyloží či naloží zboží a opět z areálu
odjedou. Je snahou každého provozovatele nákladní auta v areálu nezdržovat, protože zbytečné stání TNA je
ekonomicky nevýhodné.
Je uvažováno s 86 parkovacími místy pro nákladní automobily.
-

s ohledem na opatření v PZKO jako zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy, podpory
cyklistické dopravy a pěší dopravy, požaduje Krajský úřad dopracovat konkrétní pruhy/plochy zajišťující
dopravu zaměstnanců do areálu.

Oznamovatel předpokládá, že areál bude obsloužen autobusovou dopravou. Jak již bylo uvedeno v oznámení,
bude v areálu vybudována autobusová zastávka. Dopravní spojení budou podle předpokladu zajišťovat tři linky A
(Kladno, Slaný, Kralupy n.Vl.), B (Litoměřice, Roudnice n./L.) a C (Praha Letňany, Neratovice, Mělník). V případě
potřeby je uvažována dodatečná kyvadlová linka z Prahy Letňan. Linky budou zajišťovat současnou obsluhu
dalších objektů CTParku Prague North.
Projekt areálu počítá se cyklistickou i pěší dopravou. V rámci areálu budou umisťována stanoviště pro možnost
odkládání kol pro zaměstnance, kteří by přijížděli za prací tímto způsobem (viz. kap. B.1.6).
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Stavba bude realizována mimo jiné na pozemcích, které jsou součástí ZPF – před vydáním územního rozhodnutí
je nutné požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v znění
pozdějších předpisů. S ohledem na odnímanou výměru je příslušným orgánem ochrany ZPF k vydání tohoto
souhlasu a k vyjádření podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí.
Jedná se o upozornění na zákonnou povinnost. Příslušnost orgánu k odnětí ZPF je dána rozsahem
požadovaného odnětí. Dále bez komentáře.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Ke kapitole B.I. Základní údaje, odst. Odpady, str. 23:
-

dle ustanovení § 41 zákona o odpadech plány odpadového hospodářství zpracovávají ministerstvo ŽP,
kraje a obce; oznamovatel záměru jako původce odpadů tuto povinnost nemá
se stavebními odpady (beton, zemina apod.) musí být dále nakládáno v souladu s Vyhláškou č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v
platném znění, a s odpadní asfaltovou směsí (katalogové číslo 17 03 02) v souladu s Vyhláškou č.
130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být
odpadem.

Ke kapitole B.III. 3. Odpady, str. 29-31:
-

souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech se pro původce
odpadů nevyžaduje, pokud nakládání s těmito odpady bude spočívat pouze v jejich shromažďování
(krátkodobém soustřeďování) původcem v místě jejich vzniku do shromažďovacích prostředků před
předáním oprávněné osobě a původce s nebezpečnými odpady nenakládá jiným způsobem (míšení,
další zpracovávání apod.).

Výše uvedené připomínky požaduje Krajský úřad zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace.
Připomínky upozorňují na legislativní povinnosti pro další řízení.
Proti vlastnímu záměru nemá Krajský úřad z hlediska nakládání s odpady námitky.
Nakládání s odpady, které budou vznikat realizací výše uvedeného záměru, bude řešeno dle platných právních
předpisů v oblasti nakládání s odpady, tj. zákona o odpadech.
Není požadováno další hodnocení předložené dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Bez komentáře
Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů
V roce 2018 byla Krajským úřadem stanovena zóna havarijního plánování pro ACHV Kralupy, a to v souladu s
odst. 1 § 28 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a vyhlášky MV č. 226/2015 Sb., kterou se stanoví zásady pro vymezení zóny
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havarijního plánování a postupu při jejím vymezení. Zóna havarijního plánování (HP) ACHV Kralupy (Areálu
chemických výrob Kralupy) je území mimo ACHV, které může být ohroženo v případě závažné havárie v ACHV
(požárem, explozí nebo toxickými plyny). Se stanovením zóny HP byly dne 23. 3. 2018 seznámeny všechny obce,
jejichž katastrální území se nachází v zóně HP ACHV, včetně mapové přílohy (města Kralupy a Veltrusy a obce
Chvatěruby, Úžice a Kozomín).
Uvedený záměr CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 se nachází v zóně havarijního plánování ACHV
Kralupy. Podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci havárií je stanovení zóny HP chápáno jako upozornění obcím
a stavebním úřadům na možné nebezpečí ohrožení daného území.
Jedná se o upozornění na stav v území. Budoucí provozovatel o umístění záměru v zóně havarijního plánování
ví. Řešení objektů a provozní dokumenty budou přizpůsobeny této skutečnosti.
4

Středočeský kraj, č.j. 116836/2017/KUSK, ze dne 21.9.2017
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení zahájení
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí výše uvedeného
záměru a ve smyslu § 6 odst. 7) téhož zákona vydává toto vyjádření:
Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem „CTPark Prague North D8.3,D8.4,D8.5, D8.6“ z důvodu dalšího záboru
zemědělského půdního fondu. Dále dochází k nadlimitnímu zatížení dopravou, a tím ke zhoršení kvality ovzduší v
dané lokalitě.
Záměr je umisťován do ploch v souladu s územním plánem obce. Vymezené zastavitelné území již při tvorbě ÚP
se záborem ZPF počítá. Příprava realizace záměru je a bude řešena v souladu s platnou legislativou ČR a před
vydáním územního rozhodnutí bude zažádáno o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
V rámci zpracování oznámení a dále dokumentace záměru nebyla potvrzena obava týkající se možného
překračování hlukových a emisních limitů vlivem záměru. Podrobněji viz. příloha č. 4 a 5 dokumentace.

5

Obec Kozomín, č.j. OÚ 62/2019, ze dne 16.10.2019
Obec Kozomín po prostudování dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 požaduje, aby k výše
uvedenému záměru proběhlo celé projednání vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, protože v oblasti záměru jsou v současné době překročeny imisní limity ze stávajících
nebo plánovaných provozů. Negativní vlivy z těchto provozů se kumulují a další záměr může být umístěn pouze
za předpoklady podrobnějšího zkoumíná a posouzení vlivů na životní prostředí se stanovením adekvátních
opatření, které by negativní účinky minimalizovaly.
V dokumentaci záměru byly nalezeny níže uvedené nedostatky nebo chyby:
Překládanou plochou zeleně v rozsahu 25% vykazuje rozpor s článkem 191 Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje. „při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě
40% s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu.“
Zda je či není záměr v rozporu s územně plánovací dokumentací, není pro proces posuzování vlivů podstatné. Je
ale zřejmé, že se stavitel svým projektem musí požadavkům územního plánu přizpůsobit.
Pro záměr bylo dne 9.9.2019 dotčeným úřadem územního plánování (Městský úřad Kralupy nad Vltavou) vydáno
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke
skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení). V rámci tohoto vyjádření je uvedeno, že záměr, tak jak je
navrhován, je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Výkres neobsahuje zákresy retenčních nádrží. Není zřejmé, zda jsou zahrnuty do ploch zeleně nebo zastavěných
ploch.
Řešení nakládání se srážkovými vodami je doloženo v jednotlivých kapitolách dokumentace. Kompletní řešení
nakládání s vodami z areálu tzv. vodohospodářské posouzení je v současnosti zpracováváno a bude využito jako
odborný podklad pro další fáze projektové přípravy. Zákres retenčních nádrží v rámci areálu je doložen jako
součást přílohy č. 9 dokumentace. Retenční nádrže budou řešeny jako otevřené retenční vsakovací poldry, které
budou vhodně ozeleněny. Retenčně – zasakovací poldry jsou zahrnuty do ploch zeleně.
Územní plán obce Kozomín z roku 1999 pro plochu záměru počítal s 300 zaměstnanci. Dokumentace uvádí více
než dvojnásobek.
Pro záměr bylo dne 9.9.2019 dotčeným úřadem územního plánování (Městský úřad Kralupy nad Vltavou) vydáno
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke
skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení). V rámci tohoto vyjádření je uvedeno, že záměr, tak jak je
navrhován, je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
V regulativech k aktuálnímu územnímu plánu obce Kozomín z roku 1999 zveřejněného na stránkách obce
Kozomín a také na stránkách ORP Kralupy nad Vltavou není pro plochy VS – výroba skladování uváděn
požadovaný počet zaměstnanců.
Průmyslová zóna Kozomín – Úžice nepatří mezi Strategické průmyslové zóny.
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Dle dřívějších informací Středočeského kraje bylo dané území vymezeno jako Strategická průmyslová zóna.
V současnosti tak již není. Tvrzení bylo v rámci dokumentace opraveno.
Dokumentace obsahuje neexistující pozemky, kde má být záměr umísťován.
Seznam dotčených parcel byl v rámci dokumentace zaktualizován a opraven (viz. kap. B.1.1)
Rozsah záměru 28 ha vůbec nehodnotí vliv na klima a neřeší efekt tepelného ostrovu, k jehož vzniku svou
velikostí přispívá.
Vlivy záměru na klima byly v rámci Dokumentace aktualizovány a jsou vyhodnoceny v rámci kapitoly D.I.2.
Záměr je umisťován do lokality s nadlimitními hlukovými limity.
Lokalita záměru není nadlimitně hlukově zatížena. V širším území dochází k překračování hlukových limitů u
dálnice D8 u nejbližší obytné zástavby obce Úžice a to v noční době. Nadlimitní hlukové stavy jsou zapříčiněny
především provozem z dálnice D8 a špatným stavem a parametry stávající protihlukové stěny u této dálnice. Dle
aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic by nová, vyhovující protihluková clona při dálnici D8 měla být
realizována na jaře tohoto roku (2020). Po realizaci protihlukové clony by měly dle výpočtů hlukové studie ŘSD
být hlukové limity v daném území plněny.
Příspěvek záměru k celkové hlukové situaci v území je dle doložené hlukové studie (příloha č. 4) do 0,1 dB u
nejbližší obytné zástavby. U vzdálenější zástavby je pak příspěvek nižší. Při realizaci zmíněné protihlukové clony
nebudou hlukové limity u obytné zástavby překračovány.
Záměr je umisťován do lokality s překračovanými emisními limity.
Jedná se o obecné tvrzení, V širším okolí dochází k v současnosti k překračování imisního limitu pro
benzo(a)pyren a maximální hodinové koncentrace PM10..
Koncentrace benzo[a]pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období a minimem v letním období.
V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se zvýšenými emisemi polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAH) ze sezonních antropogenních zdrojů – z lokálních topenišť (tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí
benzo[a]pyrenu). Sektor lokálního vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2015 v
celorepublikovém měřítku podílel 97,3 %. Vzhledem k dominantnímu podílu tohoto sektoru jsou emise
benzo[a]pyrenu rozloženy na území obydlené zástavby celé ČR a jejich množství je závislé především na
teplotním charakteru topných sezon.
To dokladují i mapy znečištění konstruovaných ČHMÚ pro pětileté období, kdy je zvýšená zátěž benzo[a]pyrenem
lokalizována právě do míst obytné zástavby a nikoli dopravních staveb (zde v místech dálničního tělesa).
Komentář k maximálním hodinovým koncentracím PM10 je uveden v příloze č. 5 dokumentace.
Vzhledem ke skutečnosti, že v širším území dochází k překročení limitu pro benzo[a]pyrenu i maximálních
hodinových koncentrací PM10, investor, nad rámec legislativních povinností, učiní dodatečná kompenzační
opatření, (pravidelné čištění areálových komunikací a parkovacích ploch v souladu s opatřením AB16 uvedeným v
PZKO, výsadba zeleně v areálu záměru v souladu s opatřením AB17 uvedeným v PZKO), přestože tato opatření
nejsou zákonem č. 2014/2012 Sb. pro posuzovaný záměr vyžadována. Podrobněji (viz příloha č. 5, rozptylová
studie, kapitola 5.5).
V roce 2016 bylo na sousedních pozemcích vydána Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů,
nelze tedy konstatovat, že zmíněné plochy vyznačují nulovou hodnotu.
V oznámení záměru bylo uvedeno „Výše zmíněné plochy se obecně vyznačují nízkou až nulovou přírodovědnou
hodnotou“. Obecně je intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda biologicky velmi chudá a biodiverzita
(biologická rozmanitost) na takovéto lokalitě velmi nízká, s nízkou stabilitou ekosystému. Zpracovatel oznámení a
nyní dokumentace danou větou spíše komentovat biologickou rozmanitost území – která je, jak je také patrné
z provedeného biologického průzkumu území nízká, což je typické pro obdobné monokulturní či ruderální
ekosystémy. To ale nevylučuje, že by se v okolních méně antropogenně dotčených biotopech i přímo v areálu
průmyslových hal nemohly vyskytovat chráněné druhy.
V rámci dokumentace byl zpracován Přírodovědný průzkum dotčeného území. Výsledky a závěry tohoto
průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 7 a kapitolách B.2.5, C.1.1, C.2.5, D.1.7 dokumentace.
Nejsou popsány žádné informace o ČOV, na kterou má být záměr napojován, proto nelze vyhodnotit vhodnost
řešení.
Výstavba a provoz ČOV není součástí záměru, je ale zřejmé, že bez vyřešení nakládání se splaškovými vodami
by nemohl být záměr v celém rozsahu realizován. K doplnění požadované informace jsou v rámci dokumentace
parametry ČOV popsány v kap. B.3.1.
Neobsahuje železniční napojení i přes sousedství z železniční tratí.
Záměr s napojením na železniční trať neuvažuje, to neznamená, že v budoucnosti nebude možné železniční
dopravu využívat.
Nejsou uvedeny a započítány vlivy všech známých záměrů v lokalitě, obzvláště výstavby rodinných domů
v Kozomíně cca 70 RD a Postřižíně cca 120 RD.
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Je pravdou, že uváděné hromadné výstavby RD na volných plochách se projevují negativně, např. záborem ZPF,
vlivem na biotu, omezením vsakování a zejména pak vlivy z vyvolané dopravy, kdy dochází k působení na obytné
domy v sídle, kolem kterých je vedena nově vyvolaná osobní doprava. Tyto vlivy se ale s vlivy záměru překrývají
jen okrajově. Přesto bylo v rámci dokumentace provedeno započítání možných vlivů záměrů realizace rodinných
domů v Kozomíně a Postřižíně a to ve všech oblastech s možným kumulativním vlivem - doprava, hlukové a
emisní zatížení. Realizací záměru i po kumulativním vyhodnocení se stávajícími a plánovanými záměry nebude
v území docházet k překračování hlukových a imisních limitů. Podrobněji viz. příloha č. 3, 4, 5.
Neobsahuje informace, že na sousední ploše byl v celém řízení EIA posuzován záměr SCT2101 Objekt D8.7
(Mercedes Benz After – Sales Logistics Center). V rámci navazujícího řízení bylo dne 29.4.2019 MŽP vydáno
nesouhlasné stanovisko s vynětím ze zemědělského půdního fondu č.j.: MZP/2019/610/247. I přes to, že
posuzovaný záměr je svou velikostí podoben tomuto záměru.
Jedná se o připomínku informativního charakteru. Záměr výstavby objektu D8.7 byl v procesu dle zákona
100/2001 Sb., v platném znění ukončen souhlasným stanoviskem. Možný provoz tohoto projektu byl proto v
dokumentaci uvažován.
Z hlediska poznámky k ZPF nutno konstatovat, že příprava a realizace záměru je a bude řešena v souladu s
platnou legislativou ČR, tedy před vydáním územního rozhodnutí bude, kromě jiného, zažádáno o udělení
souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
Před ukončením posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., by měly být realizovány
podmiňující investice a realizovány stavby, po jejichž uvedení do provozu bude teprve možné zjistit správné
pozaďové podmínky a řádně posoudit vliv záměru a to areálové ČOV D8.2 + výtlačné potrubí, protihluková stěna
u D8 připravovaná ŘSD, protihluková stěna , která je podmínkou č. 23 Rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění
stavby a změně stavby před dokončením MUKV 15363/2017 VYST ze dne 3.3.2017, rekonstrukce komunikace
II/608 resp. Výstavba kruhového objezdu na křížení II/608 a III/0081.
Záměr je vyhodnocen a bude realizován dle platné legislativy ČR. Veškerá projektová příprava staveb v území je
realizována dle platné legislativy a v případě neplnění podmínek a limitů stanovených legislativním rámcem
nebude možné záměry realizovat a provozovat. Toto se dotýká i realizace předkládaného záměru. V případě
požadavku úřadů na přednostní realizaci uváděných „podmiňujících“ investic, bude stavitel takto postupovat.
6

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, č.j. MUKV 136089/2019/KUSK OŽP, ze dne
17.10.2019
1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
Kapitola ochrana vody vodního prostředí obsahuje pouze popis spotřeby vody na úklid jednotlivých hal včetně
popisu zacházení s úklidovými prostředky. Není uvedeno žádné hodnocení ochrany vody. K likvidaci srážkových
vod je uvedena pouze retence bez jakýchkoliv výpočtů. Není jasné, zda jejich regulované vypouštění bude
limitováno stávajícím povoleným maximálním odtokem do Postřižínského potoka. Chybí variantní řešení.
V mezidobí byl projekt nakládání s vodami zpřesněn. Odpovědi na výše uvedené připomínky jsou zapracovány
v relevantních kapitolách dokumentace a popisy s výpočty pak v příloze č. 9. Variantní řešení nebylo uvažováno.
Vzhledem k tomu, že je třeba chránit zdroje podzemní a povrchové vody, nejen v souvislosti se změnou
klimatických podmínek, upozorňujeme na skutečnost, že pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu je prioritně
určena k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a ne pro skladovací prostory.
Pitná voda bude využita pro hygienické potřeby zaměstnanců areálu, využití pro technologické účely se
nepředpokládá. Z hlediska potřeby a kapacity zdroje pitné vody pro provoz areálu bylo vydáno souhlasné
vyjádření správce vodovodu (viz. příloha č. 12c). Investor je si vědom budoucí možné omezené kapacity zdrojů
vod a jejich potřebné ochrany. Součástí záměru proto bude realizováno využití zachycených srážkových (tzv.
užitkových)vod pro splachování WC. V areálu budou vybudovány podzemní zásobovací nádrže pro zachycení a
úpravu srážkových vod. Využití tzv. užitkových vod se předpokládá úspora cca 25% pitné vody (hrubý odhad).
Podrobněji viz kapitola B.2.2.
Likvidace splaškových odpadních vod je navržena na „nové“ čistírně k haly D 8.2 – z textu není zřejmé, o kterou
čistírnu se konkrétně jedná. Dle znalosti místních poměrů se pravděpodobně jedná o nově povolovanou čistírnu
pro „Makro“ – D8.2 hala, která doposud nebyla pravomocně povolena. Míra využití území dotčeného výstavbou je
omezena množstvím vznikajících splaškových odpadních vod, jelikož již v blízkém okolí nejsou volné kapacity
stávajících čistíren odpadních vod. Možné vyvážení jímek není koncepčním řešením jednak z ekonomického
pohledu a jednak z ekologického hlediska.
Jedná se o areálovou ČOV, jak je v připomínce předpokládáno. Variantní řešení vyvážení jímek nebude mj.
z výše uvedených důvodů realizováno, Informace o nově budované ČOV u haly D8.2, na kterou bude záměr
napojen jsou uvedeny v kap. B.3.1. ČOV je realizována na parametr 2579 EO. Investorem nové ČOV je
společnost CTP Invest spol. s.r.o., která je také oznamovatelem a investorem zde předkládaného záměru.
Celková kapacita ČOV se zde posuzovaným záměrem počítá (620 EO).
Požadujeme doplnit řešení srážkových vod tak, aby bylo v souladu s TNV 75 90 11 Hospodaření se srážkovými
vodami. Požadujeme tyto vody využít v maximální možné míře např. – zálivka zeleně, úklid, splachování toalet
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apod. tak, aby v co největší možné míře došlo ke snížení potřeby pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Dále požadujeme jejich zadržení v krajině, které umožní vsakování a přirozený výpar (např. zelené střechy,
přírodě blízká řešení).
Řešení srážkových vod je vypracováno v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Toto
řešení je doloženo jako příloha č. 9 dokumentace a kapitole B.3.2.
Srážková voda bude prioritně zachycena v jímkách a využita jako voda užitková pro splachování WC. Teprve po
naplnění jímek užitkové vody budou zachycené srážky dále odváděny do navazujících retencí. Předpokládá se
tak snížení spotřeby pitné vody v areálu o cca 25% (hrubý odhad).
Srážkové vody z území budou v co největší míře zasakovány. Vzhledem k problematickým zasakovacím
poměrům v areálu bude vybudován rozsáhlý retenční systém (7 povrchových retenčně – zasakovacích poldrů o
3
celkovém objemu cca 8680 m ) a jedna trubní retence. Retence budou přírodně blízké zahloubené prostory
ozeleněné vhodnými vlhkomilnými rostlinami. Konečným retenčním objektem bude nádrž RN 08 v severní části
areálu. Odtud budou zachycené srážky postupně přečerpávány do stávající retence u haly D8.2. a odkud pak
budou případné přebytky srážkových vod odváděny do recipientu.
V rámci areálu bude vybudován při severní hraně také tzv. protipovoďnový val, který umožní záchyt 100-leté
vody, kterou by již retenčně vsakovací systém nezachytil.
Pro další snížení odtoku srážkových vod z území budou realizovány částečně zelené střechy.
V textové části je chybně uvedeno, že se složení vypouštěných splaškových odpadních vod řídí kanalizačním
řádem obce. Splaškové odpadní vody nejsou zaústěny do obecní kanalizace pro veřejnou potřebu.
Text byl v rámci dokumentace opraven.
Vzhledem k množství nepřesností požadujeme dokumentaci doplnit a upravit dle výše uvedených připomínek.
Bez přepracování předložené dokumentace se záměrem z hlediska vodního zákona nelze souhlasit.
Požadavky z vyjádření byly vypořádány výše, nebo zapracovány do textu dokumentace.
Rovněž požadujeme doložit stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p., jelikož se jedná o komplikované
území z hlediska ochrany vod a odtokových poměrů.
Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p. je doloženo jako příloha č. 12d této dokumentace.
2) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona
o odpadech):
K předloženému oznámení záměru ,,CTPark Prague North D8.3, D8. 4, D8.5, D8.6“ nemáme z hlediska zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění, připomínky.
Bez komentáře
3) Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Záměr se nachází v oblasti, která již nyní z dlouhodobého hlediska patří k oblastem se zhoršenou kvalitou
ovzduší a je v rámci „Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy CZ02“ (dále jen „Program“)
zařazena mezi lokality, kde jsou dlouhodobě překračovány emisní limity PM10 a B(a)P.
V obcích Úžice a Kozomín je překračován imisní limit PM10 a překročení imisního limitu PM10 24hodinová
koncentrace zasahuje do obytné zástavby. Obce jsou zařazeny mezi prioritní města a obce, kategorie IIb.
(PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY - CZ02 květen 2016).
Program zlepšování kvality ovzduší vychází převážně z dat za rok 2011 (a starších). Dle aktuálních dat
prezentovaných ČHMÚ je zřejmé, že na zvýšených koncentracích tuhých látek a benzo(a)pyrenu má zásadní
podíl sektor lokálních zdrojů vytápění (zejména v menších obcích). Příspěvek samotného záměru u nejbližší
obytné zástavby na úrovni desetin % příslušných imisních limitů nemá na pozaďovou imisní situaci významný vliv.
Pro splnění příslušných imisních limitů v řešeném území je zásadní implementace preventivních opatření zejména
v sektoru lokálních topenišť.
Záměr přispívající ke zhoršení kvality ovzduší v důsledku umístění a provozu nových zdrojů a zhoršení imisní
situace při nepříznivých rozptylových podmínkách je v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší.
Dle pětiletých klouzavých průměrů se v prostoru hodnoceného záměru pohybují průměrné roční koncentrace
-3
benzo(a)pyrenu na hranici imisního limitu (LV = 1 ng.m ). V širším území, zejména jihozápadně od záměru
-3
koncentrace benzo(a)pyrenu hodnotu imisního limitu značně překračují (až do 1,8 ng.m ).
V případě B(a)P nedochází oproti ostatním škodlivinám k výraznějšímu poklesu primárních emisí v souvislosti s
obměnou vozového parku, lze předpokládat další navýšení emisí v závislosti na hustotě provozu na přilehlých
komunikacích, zejména v souvislosti s kumulací záměrů a dopravní tepnou D8 a plánovanou přeložkou silnice
II/240.
Koncentrace benzo[a]pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období a minimem v letním období.
V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se zvýšenými emisemi polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAH) ze sezonních antropogenních zdrojů – z lokálních topenišť (tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí
sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
sk. zn. A

20 / 142

CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Dokumentace

benzo[a]pyrenu). Sektor lokálního vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2015 v
celorepublikovém měřítku podílel 97,3 %. Vzhledem k dominantnímu podílu tohoto sektoru jsou emise
benzo[a]pyrenu rozloženy na území obydlené zástavby celé ČR a jejich množství je závislé především na
teplotním charakteru topných sezon.
To dokladují i mapy znečištění konstruovaných ČHMÚ pro pětileté období, kdy je zvýšená zátěž benzo[a]pyrenem
lokalizována právě do míst obytné zástavby a nikoli dopravních staveb (zde v místech dálničního tělesa).
Halové objekty, které jsou předmětem projektu, mohou být provozovány jako sklady, objekty pro montáž či lehkou
výrobu dle záměru budoucího nájemce/provozovatele. Upozorňujeme na další možné zdroje emisí VOC, PM10,
PM2.5 a prašnosti z výroby a průmyslové činnosti a doporučujeme stanovit přesnou definici podmínek provozu v
rámci posuzovaného záměru i záměrů dalších - souvisejících.
V současné době se u plánovaných provozů nepředpokládá provoz technologií, které by byly významným
zdrojem dalších emisí, mimo již hodnocených v rámci rozptylové studie.
Pokud by v budoucnu bylo uvažováno o umístění technologií, které by byly zdrojem nových emisí, bude při jejich
povolování postupováno dle platné legislativy ČR.
4) Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon):
Pro celou stavbu je potřeba požádat o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č.
334/1992 Sb.
Jedná se o upozornění na zákonnou povinnost. Příprava realizace záměru je a bude řešena v souladu s platnou
legislativou ČR a před vydáním územního rozhodnutí bude zažádáno o udělení souhlasu s odnětím zemědělské
půdy ze ZPF.
7

Obec Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne 18.10.2019
Podatel tímto podle § 6 odst. 8 zákona EIA v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce KÚ SK, tj. do 19. 10. 2019, podává ke zveřejněnému oznámení
následující odůvodněné nesouhlasné vyjádření.
Připomínky k oznámení:
Podatel úvodem uvádí, že primárně trvá na tom, že posuzování záměru nemůže být ukončeno ve zjišťovacím
řízení, a důvodně proto žádá, aby záměr ve smyslu § 7 odst. 5 zákona EIA podléhal posouzení vlivů záměru na
životní prostředí podle zákona EIA, a to zejména z důvodu, že je navržen v lokalitě, která je již nyní nepřiměřeně
zatížena nejen realizovanými, ale i dalšími plánovanými obdobnými záměry. Je zřejmé, že negativní vlivy z těchto
záměrů se kumulují a další záměr může být umístěn pouze za předpokladu podrobnějšího zkoumání a posouzení
vlivů na životní prostředí se stanovením adekvátních opatření, které by negativní účinky minimalizovaly. Podatel
dále poukazuje na skutečnost, že v jiných případech menších záměrů umísťovaných v předmětné lokalitě (např.
záměry STC2057, STC2130, STC2238, STC2134) KÚSK konstatoval, že mají významný vliv na životní prostředí
a budou dále posuzovány podle zákona EIA.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, na základě ZZŘ.
Podatel dále uvádí konkrétní připomínky k záměru, které by v další fázi posuzování dle zákona EIA měly být
reflektovány. V opačném případě by pro záměr mělo být vydáno nesouhlasné stanovisko EIA. Předložená
dokumentace Oznámení záměru ze září 2019, tak jak byla předložena obsahuje chybné, vadné, nesprávné
informace a zavádějící údaje.
PŮDA
Dokumentace navozuje dojmu, že se jedná malý záměr nevyžadující posuzování vlivu na životní prostředí. V
textu se odkazuje na sousedící záměr v katastru obce Úžice: „Severozápadně od plochy záměru byla v roce 2008
procesem dle zákona č. 100/2001 Sb. prověřena možnost realizace záměru „Industriální park Úžice–sever“. Tento
záměr představoval výstavbu 4 nájemních hal (DC1, DC2, DC3, DC4). Haly byly řešeny jako univerzální skladové
a případně vhodné pro lehkou výrobu. Záměr byl v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. oznámen a
proběhlo zjišťovací řízení (číslo v inf. systému cenia -STC942) se závěry –nebude dále posuzován.“ Oznamovatel
ovšem neuvádí, že následně byl na stejné sousední ploše v celém řízení EIA posuzován záměr SCT2101 Objekt
D 8.7 (Mercedes Benz After –Sales Logistics Center). V rámci navazujícího řízení bylo dne 29. 4. 2019
Ministerstvem životního prostředí vydáno nesouhlasné závazné stanovisko s vyjmutím ze zemědělského půdního
fondu čj.: MZP/2019/610/1247 s odůvodněním: „Záměr odejmutí plochy více než 32 ha zemědělské půdy, jež je
navržena k zástavbě, znamená zásadní omezení všech environmentálních funkcí půdy v krajině včetně funkcí
spojených s hydrologickými a odtokovými poměry či s ovlivněním lokálního mikroklimatu a je v podobě, v jaké je
navržen a v kontextu negativních dopadů probíhající změny klimatu, prakticky nekompenzovatelný. ….
Ministerstvo je toho názoru, že záměry obdobného charakteru, jakým je záměr posuzovaný, je vhodné umísťovat
nanejvýše v plochách degradovaných, jejichž ekostabilizační funkce, nabývající na stále větším významu v
kontextu probíhající změny klimatu, jsou trvale znehodnoceny nebo výrazně omezeny. …. Záměr je svým
charakterem vzhledem k výše uvedeným důvodům nepřijatelný, neboť nerespektuje zásady plošné ochrany
stanovené zákonem.“
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Toto nesouhlasné rozhodnutí bylo vydáno pro sousední záměr plochy cca 32 ha. (STC2101). Nyní posuzovaný
záměr (STC2248) prakticky ve stejné lokalitě vznáší požadavek na zábor půdního fondu na cca 28 ha. Neuvedení
této informace ze strany Oznamovatele považujeme za účelové, vzhledem k tomu, že se u obou záměrů jedná o
stejného investora a Zpracovatele záměru.
Jedná se o vyjádření informativního charakteru.
Proces posuzování vlivů v připomínce uváděného projektu byl ukončen vydáním souhlasného stanoviska.
Navazující proces odnětí ZPF se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., v platném znění o ochraně o ZPF a jedná se o
samostatné řízení v povolovacím procesu staveb. Stanovisko dotčeného úřadu k odnětí ZPF je pak dokládáno
v rámci procesu územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Je pravdou, že u výše uvedeného
záměru se MŽP vyjádřilo k odnětí negativně.
Zpracovatel oznámení a současně i dokumentace záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 neměl
důvod uvádět informace o nesouhlasném stanovisku o vynětí ze ZPF pro sousední záměr z důvodu irelevantnosti
dané informace ve vztahu k hodnocení životního prostředí zde posuzovaného záměru.
Předkládaný záměr nebude způsobovat významné negativní vlivy, záměr je umisťován do zastavitelných ploch,
daných územně plánovací dokumentací. Vymezení těchto ploch bylo v ÚPD provedeno s vědomím potřebného
záboru ZPF.
Příprava realizace záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 je a bude řešena v souladu s platnou
legislativou ČR. Před vydáním územního rozhodnutí bude pak pro zde posuzovaný záměr zažádáno o udělení
souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
V článku B.II.1 Půda je nesmyslný text: „Níže v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. uvádíme seznam parcel
dotčených záměrem.“
Děkuji za upozornění. V dokumentaci byla chyba opravena.
V rámci aplikace Word Office je možné využít funkci tzv. křížového odkazu na tabulky, obrázky, kapitoly
dokumentu, kdy vzniká propojení odkazu v textové části s příslušnou tabulkou, obrázkem, názvem kapitoly. Díky
tomuto propojení při aktualizaci dokumentu dochází k přiřazení jednotlivých odkazů ke správným číslům tabulky,
obrázku, kapitoly a není třeba celý rozsáhlý dokument přečíslovávat. Text „Níže Chyba! Nenalezen zdroj odkazů“
se vztahuje k špatnému propojení odkazu na tabulku s parcelami (Tab. 7). U složitých a rozsáhlých dokumentů,
jako je zmíněné oznámení, s velkým množstvím tabulek a obrázků a vkládání textů jednotlivých autorů, může
k takovéto „ztrátě“ odkazu dojít.
Nicméně dle autora oznámení je z textu věty patrné, k čemu se věta vztahuje.
Záměr, který je připravován „na zelené louce“ je v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, které předpokládá
využívání brownfields.
Záměr je umisťován do zastavitelných ploch, daných územně plánovací dokumentací. Vymezení těchto ploch bylo
v ÚPD provedeno s vědomím potřebného záboru ZPF.
Samotné území při exitu 9 má strategickou polohu, bezprostřední napojení na dálniční síť bez průjezdu obytnou
zástavbou a současně umístění blízko pražské aglomerace.
V blízkém území se nenachází vhodné plochy brownfilelds, které by mohly být využity obdobným způsobem.
KUMULATIVNÍ VLIVY
Dokumentace neuvádí a nevypočítává kumulativní vlivy se všemi záměry v okolí jako STC2238 Skladová a
výrobní hala Odolena Voda, STC2134 Skladový a obchodní areál Odolena Voda, rozšíření obytné výstavby dle
územních studií Z3/2; Z3/5; Z6, Z7, Z14, Z3/8 o cca 70 rodinných domů v obci Kozomín, probíhající rozšíření
obytné výstavby v obci Postřižín o cca 120 rodinných domů.
Dokumentace mylně uvádí. Nové rozvojové zóny pro obytnou výstavbu se dle návrhu územního plánu v blízkosti
záměru nenacházejí. Ve vzdálenosti 700 m jsou zpracovávány územní studie pro rozšíření obytné zástavby obce
Kozomín o cca 60 rodinných domů.
Výše uvedené záměry byly v rámci dokumentace zapracovány do příslušných částí dokumentu (kap. B.I.4) a
doprovodných studií (dopravní, hluková a rozptylová studie – přílohy č. 3,4,5).
DOPRAVA
Dokumentace neřeší pěší a cyklistickou dopravu.
V rámci areálu bude řešeno stanoviště pro možnost odkládání kol pro zaměstnance, kteří by přijížděli za prací
tímto způsobem (viz. kap. B.1.6). Pro odhad vlivů záměru je konzervativně uvažována jako rozhodující osobní
doprava osobními automobily, případně využití MHD.
Záměr je umísťován vedle železniční tratě č. 092 Kralupy nad Vltavou –Neratovice a na ni napojené železniční
vlečky, přesto zcela v rozporu s Koncepcí nákladní dopravy pro období 2017 –2023 Ministerstva dopravy vůbec
nepočítá s využitím železniční kolejové dopravy.
Záměr napojení na železniční trať neuvažuje. To však neznamená, že v budoucnosti nebude možné železniční
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dopravu využívat.
Z dokumentace není zřejmé, zda bude záměr napojen na komunikaci III/00811 nebo III/0081.
Vzhledem k tomu, že v území se komunikace III/00811 nenachází, jedná se o překlep v textu oznámení.
V dokumentaci je chyba opravena.
Záměr se napojuje na komunikaci II/608 ovšem neřeší investice do zlepšení dopravní infrastruktury. Dle usnesení
Rady Středočeského kraje budou předpokládané náklady na rekonstrukci silnice II/608 činit 335 mil. Kč.
Záměr se nenapojuje na komunikaci II/608. Záměr bude u stávající haly D8.1 napojen novým kruhovým objezdem
na stávající místní komunikaci v průmyslovém areálu. Vybudování kruhového objezdu dojde k eliminaci nájezdu
těžké nákladní dopravy na komunikaci II/608. Díky novému kruhovému objezdu bude těžká nákladní doprava
záměru směřována přímo na sjezd na dálnici D8 bez nového zatížení komunikace II/608 a T - křižovatky
komunikací II/608 a III/0081. Tento nový kruhový objezd a navazující komunikace budou investovány
oznamovatelem, jedná se o zlepšení stavu dopravní infrastruktury v území, které mohou využívat i uživatelé
ostatních objektů v průmyslové zóně.
Ve výpočtech dopravního zatížení není zohledněna autobusová doprava, která je v dokumentaci uváděna.
Tvrzení není pravdivé, ve výpočtech dopravního zatížení v oznámení záměru byla zohledněna autobusová
doprava – viz. str. 20, 26 oznámení a přílohy č. 2,3,4 oznámení. Stejným způsobem je autobusová doprava
zohledněna ve výpočtech dokumentace záměru.
Vzhledem k rozloze průmyslové zóny cca 103 ha, na kterou je záměr umísťován a skutečnosti, že investor
záměru plánuje realizovat výstavbu na zbývajících nevyužitých plochách, což je více než polovina zóny, měla by
být v dokumentaci prověřena možnost přímého napojení celé průmyslové zóny na dálnici D8, aby navazující
komunikační síť nebyla zatěžována dopravou vyvolanou z průmyslové zóny.
Průmyslová zóna je v území vymezena právě z důvodu bezprostředního dopravního napojení na přivaděč (exit 9)
na dálnici D8 a to bez průjezdu přes obytnou zástavbu. V souvislosti se záměrem bude realizován uvnitř
průmyslové zóny nový kruhový objezd a navazující komunikace, které budou investovány oznamovatelem. Tyto
komunikace umožňují dopravní napojení na exit 9 s vynecháním T - křižovatky komunikací II/608 a III/0081.
Budování dalšího napojení na dálnici D8 v těsné blízkosti exitu 9 je bezpředmětné.
Dokumentace se ve výpočtech odkazuje na dopravní studii sousedního záměru, kde bylo nesprávně zohledněno
dopravní zatížení vyvolané záměrem „Obalovna Chvatěruby“.
Zatížení dopravou záměru „Obalovna Chvatěruby“ bylo v oznámení záměru zohledněno správně. V rámci
oznámení byla použita data pro tzv. „stav předpokládaný běžný“ (35 příjezdů a 35 odjezdů). Vzhledem k výše
uvedené připomínce zpracovatel dokumentace nakonec pro výpočty použil uváděné tzv. „teoretické maximum“
(131 příjezdů a 131 odjezdů), aby byl zhodnocen co nejméně příznivý stav v území. Z výsledků studií je patrné, že
i použití těchto maximálních hodnot nedochází ke změně ve výsledcích hlukové a emisní situace v území.
Dokumentace uvádí, že posuzovaný záměr CTParku D8.3 až D8.6 nebude mít vliv na kruhový objezd na
komunikaci II/608 x III/00811, současně však uvádí, že 50%OA (tzn. 225 OA) a 30%LNA (tzn. 40 LNA) bude
směrováno od Kralup n. Vlt., Veltrus a Kozomína.
V současnosti je na styku komunikací II/608 a III/0081 tzv. T křižovatka. Kruhový objezd je zde plánován, do
současnosti však nebyl realizován (realizace je pod záštitou Středočeského kraje). Zásadním zatížení komunikací
je především těžká nákladní doprava – tedy kamiony. Záměr bude směřovat TNA na dálnici D8. Díky novému
napojení kruhovým objezdem na stávající areálovou komunikaci u haly D8.1, a následným přímým napojením na
přivaděč na dálnici, nebude komunikace II/608 a T křižovatka při styku komunikací II/608 a III/0081 zatížena
těžkou nákladní dopravou. Dále pak vybudování nového kruhového objezdu nabízí nové alternativní propojení
umožňující odlehčení této křižovatky.
Uváděné odhady dopravy 225 OA denně a 40 LNA denně nejsou z hlediska provozu na komunikaci významné.
Další nedostatky dokumentace v dopravní části záměru, viz Odborné vyjádření k navrženému
vodohospodářskému a dopravnímu řešení záměru CTPark Prague North D8.3,D8.4, D8.5 D8.6 zpracované VHS
PROJEKT, s.r.o. z10/2019 v příloze.
Připomínky uvedené v odborném vyjádření jsou vypořádány samostatně pod číslem 27.
OVZDUŠÍ
Dokumentace uvádí hodnoty NO2 dle pětiletých klouzavých průměrů v prostoru hodnoceného záměru průměrné
roční koncentrace na úrovni do 14,7 μg.m-3.V síti 1x1 km, které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací
-3
znečišťujících látek záměr zasahuje ovšem i do sektoru s limitem 22,3 μg.m . Touto hodnotou se dokumentace
nezabývá.
Rozptylová studie z roku 2019 se zabývá sousedním čtvercem 1x1 km s vyšší hodnotou průměrné roční
-3
koncentrace, tj. 22,5 μg.m . Na výsledné hodnocení vlivu záměru nemá tento rozdíl prakticky žádný vliv.
V aktualizované rozptylové studii je provedeno vyhodnocení pozaďové imisní situace na základě aktuálních
průměrů za období let 2014 – 2018.
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U Benzo(a)pyrenu je chybně uveden limit LV = 1 ng.m místo 1,1 ng.m .
-3

Limit pro benzo(a)pyren je 1 ng.m .
Pro pozaďové imisní zatížení nebyla zohledněna již provozovaná hala DC3 Prologis v katastru obce Úžice.
Tvrzení není pravdivé, s halou DC3 Prologis je v hodnocení kumulativní imisní zátěže uvažováno.
Aby byl záměr především realizován takovým způsobem, aby byla minimalizována produkce skleníkových plynů,
je nutné realizovat skladové haly v rozloze 12 ha minimálně se zelenými střechami.
Připomínka je irelevantní – tvrzení není podloženo. Nicméně záměr bude realizován s částečně ozeleněnými
střechami. Dále budou také ozeleněny některé fasády a nezpevněné plochy areálu. Více informací viz. kap. B.I.6
dokumentace.
I přes to, že záměr bude mít svojí velikostí 28 ha významný vliv na okolí, nejsou v dokumentaci navrženy
kompenzační opatření pro ochranu ovzduší, kromě výsadby zeleně.
Tvrzení není pravdivé, není doloženo, že by záměr měl mít významný vliv, který by vyžadoval kompenzační
opatření pro ochranu ovzduší. Záměr bude provozován v souladu s legislativními požadavky a samozřejmě i
z hlediska ekonomiky provozu. Snahou je snížení potřeby energií, což se projevuje celkově nižším působením
projektu. Haly budou izolovány, tepelné zdroje budou mít vysokou účinnost.
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. (5) zákona č. 201/2012 Sb. Hodnocené zdroje
nespadají do výčtu zdrojů, na které se tato povinnost vztahuje, kompenzační opatření nejsou tedy pro tento záměr
uložena. V dokumentaci jsou uvedena preventivní opatření, kde kromě výsadby zeleně je navrženo i pravidelné
čištění areálových komunikací a parkovacích ploch, které může významně přispět k minimalizaci emisí tuhých
znečišťujících látek, resp. benzo(a)pyrenu.
Pozitivní efekt výsadby zeleně není automatický a je třeba jej doložit výpočtem podle Metodiky pro kvantifikaci
efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic, ATEM/MŽP, červen 2016.
Za předpokladu výsadby souvislého listnatého porostu o šířce 4 m podél areálových komunikací a manipulačních
ploch lze dle výše uvedené Metodiky ve výšce 1,5 m nad terénem a ve vzdálenosti 50 m od této bariéry očekávat
vliv na snížení koncentrací částic PM10 na úrovni cca 4 - 15 % pro výšku bariéry 3 - 7 m. S rostoucí vzdáleností od
bariéry vliv na snížení koncentrací postupně klesá. Významnější dopad výsadby zeleně lze tedy očekávat pouze
v blízkosti řešeného areálu, u obytné zástavby se vlivem vzdálenosti a dalších objektů prakticky neprojeví.
Areálová zeleň není schopna jakkoliv ovlivnit působení stávajícího provozu na D8 a na dalších komunikacích.
Rozptylovou studií konstatovanou „dobrou provětrávanost“ lokality je nutné doložit pomocí tzv. ventilačního
faktoru.
Dobrá provětrávanost byla konstatována na základě platné větrné růžice zpracované ĆHMÚ pro danou lokalitu.
Třídy stability I. a II. reprezentující inverze, špatné, resp. velmi špatné rozptylové podmínky se v území vyskytují
pouze cca v 3,5 % případů. Cca v 50 % případů nastávají mírně zhoršené rozptylové podmínky (III. třída stability).
Dobré rozptylové podmínky (IV. třída stability) nastává ve 14 % případů, velmi dobrý rozptyl znečišťujících látek
(V.tř.stability) v 33 % případů.
V území převažuje JZ (20 %) a Z (17 %) proudění větru. Stav bezvětří se vyskytuje v 7 % případů.
VODA
Záměr má být napojen na veřejný vodovod ve vlastnictví Vodárny Kladno –Mělník, a.s. napájený z jímacího území
Mělnická Vrutice. Dle vodoprávního povolení (č. j. 1245/ZP/16/LETO) je tento vodní zdroj uvažován pro napájení
250 000 obyvatel pitnou vodou s odběrem 11 700 000 m3/rok. Dle šetření ČIŽP je předpokládaný odběr vody za
rok 2017 ve výši 93 % povoleného množství. S ohledem na to, že kapacita výše uvedeného vodního zdroje byla v
roce 2017 téměř vyčerpána a již v současné době dochází k meznímu využití kapacity při dodávkách vody na
okraji vodovodního systému, je v rámci posouzení vlivů záměrů na životní prostředí doporučeno posoudit, zda by
nebylo možné současně se záměrem realizovat ostrovní zdroj vody (např. pomocí vrtů a čerpání podzemní vody)
se zařízením pro úpravu jakosti vody tak, aby nedocházelo k odběru vody z vodovodního systému potřebnému
pro zásobování obyvatel v obcích, které jsou na systém napojeny. Posuzovaný záměr odpovídá potřebě vody cca
560 obyvatel.
Dle vyjádření Středočeských vodáren (příloha č. 12c) je kapacita vodovodu v území dostatečná. Navíc záměr
bude pro potřeby areálu využívat pro splachování významné množství tzv. užitkových vod (srážkové vody) a to až
25% z celkové spotřeby.
Dokumentace neobsahuje řešení rozvodů požárního vodovodu.
Jednalo se o oznámení záměru, které záměr oznamuje. Řešení rozvodů požárního vodovodu je z hlediska smyslu
zákona 100/01 Sb. nevýznamné, nicméně vzhledem k potřebě zastupitelstva Postřižína znát i tuto informaci, bylo
požadované v dokumentaci doplněno.
Napojením přítoku dalších dešťových vod do retenční nádrže v areálu D8.2 by došlo k přetěžování tohoto
systému a s ohledem na přítoky generované navrhovaným záměrem i k významnému snížení jeho retenční
funkce. Snížení úrovně zabezpečení této nádrže může mít vliv na povodňové ohrožení obce Úžice.
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V oznámení byl proveden pouze stručnější popis nakládání se srážkovými vodami. Projekt odvodnění byl
zpracován výpočet dle normy TNV 75 9011 a bylo vyhodnoceno napojení retenčního systému areálu na stávající
retenci při stávající hale D8.2 (viz. příloha č. 9 dokumentace, a kap. B.III.1, B.III.2 dokumentace). Dle uvedených
výpočtů je patrné, že stávající RN u haly D8.2, která je navržená na zadržení maximálního objemu stoleté srážky,
může sloužit pro napojení dešťových vod z areálu D8.3-6. Toto bude realizováno za podmínky snížení podmínky
zadržení stoleté srážky na dvacetiletou srážku. Pro zadržení stoleté vody je v rámci areálu v jeho severní části
vybudován tzv. protipovodňový val.
Odváděné množství srážkových vod je nižší, než přirozený odtok z území. Ochrana Úžic je řešena jiným
projektem, realizací odlehčovacího koryta Postřižínského potoka. Koryto bude odvádět nadlimitní srážku podél
tělesa dálnice D8 do Černávky.
Dokumentace neobsahuje hydrotechnickou situaci, výpočty odtoku dešťových vod nebo výpočty akumulačních
objemů retenčních nádrží.
Veškeré výpočty pro realizaci řešení nakládání srážkových vod v areálu jsou uvedeny v příloze č. 9 a
v relevantních kapitolách dokumentace.
Záměr nenaplňuje požadavky na ochranu klimatu v oblasti zadržování vody v krajině, protože realizací záměru
dojde ke zrychlení odtoku vody z území.
Záměr realizuje zasakování vody v území v maximální možné míře, tak, jak to umožňují hydrogeologické
vlastnosti území. V areálu bude realizováno 7 retenčně – vsakovacích poldrů. Maximální povolený odtok z území
je stanoven dle normy TNV 75 9011 na 3l/s/ha odvodňované neredukované plochy. Řízený odtok z plochy areálu
bude nižší než přirozený. Více informací je uvedeno v kap. B.3.3 a příloze č. 9.
Dle předložené dokumentace nelze zhodnotit proveditelnost odkanalizování areálu v území. Zároveň neobsahuje
žádné informace a parametry k ČOV na kterou by se měl záměr napojovat.
Informace o řešení nakládání se splaškovými vodami jsou uvedeny v kap. B.3.2 dokumentace. Informace o ČOV
při hale D8.2, která bude využita pro úpravu splaškových vod z areálu jsou uvedeny v kap. B.III.1 dokumentace.
Další nedostatky dokumentace ve vodohospodářské části záměru, viz Odborné vyjádření k navrženému
vodohospodářskému a dopravnímu řešení záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 zpracované VHS
PROJEKT, s.r.o. z10/2019 v příloze.
Připomínky uvedené v odborném vyjádření jsou vypořádány samostatně pod číslem 27.
FAUNA, FLORA
Dokumentace uvádí: „V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr je umístěn do
území intenzivního zemědělství, což má negativní dopad i na zdejší flóru a faunu. Výše zmíněné plochy se
obecně vyznačují nízkou až nulovou přírodovědnou hodnotou.“ Tato oblast je významný biotop v chovu a výskytu
bažantů, kteří hnízdí v nedalekých mokřinách. V posledních letech se zvedá jejich populace, což je způsobeno
příznivými podmínkami biotopu (mokřiny, pole, remízky). Dále se zde vyskytuje srnčí zvěří, která je vytlačována
ze svých území (biotopů) zastavěných halami a likvidována dopravou. Kvůli tomu bylo v letošním roce na silnicích
sebráno přes 50 kusů srnčí zvěře, které zde byla sražena. V lokalitě se vyskytují i nutrie, divoká prasata, dančí
zvěř. Všechny tato zvířata využívají mokřadu k pití a remízku a polí k obživě.
Připomínka má informativní charakter.
Obecně je intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda biologicky velmi chudá a biodiverzita (biologická
rozmanitost) na takovéto lokalitě velmi nízká, s nízkou stabilitou ekosystému. Zpracovatel oznámení a nyní
Dokumentace danou větou komentovat biologickou rozmanitost území – která je, jak je také patrné
z provedeného přírodovědného průzkumu území nízká, což je typické pro obdobné polní agrocenózy či ruderální
biotopy. Více o biologické rozmanitosti je popsáno v kap. B.2.5, D.1.7 dokumentace.
V rámci dokumentace byl zpracován Přírodovědný průzkum dotčeného území. Výsledky, závěry a doporučení
tohoto průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 7 a kapitolách C.2.5, D.1.7 dokumentace.
Areál bude ozeleněn, budou provedeny výsadby dřevin, budou zde umístěny retenčně vsakovací nádrže
v přírodně blízké úpravě. Oplocení bude omezeno na manipulační dvory jednotlivých hal, areál tak bude migračně
prostupný, zeleň pro zvěř snadno přístupná. Lze očekávat rychlé „zabydlení“ areálu výše uvedenými druhy.
Pro sousední severní plochu (STC942, STC2101) byla v roce 2016 vydána Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů krahujec obecný, moták lužní, ropucha obecná, koroptev polní, rorýs obecný, jestřáb
lesní a bramborníček hnědý. Nelze tedy souhlasit s tím, že „na plochách záměru nebyly při předběžném
průzkumu nalezeny a nepředpokládají se, vzhledem k charakteru území, žádné zvláště chráněné druh rostliny či
živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění.“
Při předběžném průzkumu území záměru v rámci oznámení nebyly na přímo dotčených plochách záměru zjištěny
žádné chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění. V rámci
dokumentace byl zpracován podrobnější přírodovědný průzkum území, který předchází podrobnému
biologickému hodnocení dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění, které bude zpracováno pro další fáze
projektové přípravy. Potvrdil se malý význam pole, na které budou jednotlivé objekty umisťovány a biologicky
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cennější okolí záměru. Výsledky, závěry a doporučení tohoto průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 7 a kapitolách
C.2.5 a D.1.7 dokumentace.
HLUK
Dokumentace uvádí: “V době noční jsou překračovány limity u nejbližší stávající i předpokládané zástavby obce
Úžice. Protihluková stěna v současnosti neplní v dostatečné míře svoji funkci a je připravována realizace nové
účinnější protihlukové stěny“. Předpokládaný termín realizace protihlukové stěny (PHS) kolem dálnice D8 je dle
sdělení Ministerstva dopravy v roce 2020. Tato PHS je navržena k realizaci bez rezerv na hodnotu hluku u RD ul.
Hlavní č. 41, Úžice na hluk 49,9 dB. Je již dnes prokázáno, že tato PHS, která má být realizována ŘSD nebude
dostatečná a limit bude překročen. Do doby její realizace a posouzení její účinnosti, není možné schválit
posuzovaný záměr.
Ve výpočtu hlukové studie pro tento záměr byly využity parametry nově navrhované protihlukové clony, dle
informací ŘSD tak, jak by měla být PHS realizována. Uvedená tvrzení o nedostatečné kapacitě PHS se
modelovým výpočtem nepotvrdila (viz hluková studie - příloha č.4).
KLIMA
Výstavbou dalších hal do území, které je již zastavěno rozlehlými stavbami stávajících hal, hrozí, že dojde ke
změně místního klimatu. Plochy střech u hal způsobují komínový efekt s ohřívaným vzduchem, čímž dochází k
silnému úbytku srážek, kterých je v současné době v tomto kraji oproti jiným oblastem velký nedostatek nebo
naopak způsobují lokální dešťové smrště.
Střechy a fasády hal budou částečně ozeleněny, v okolí hal bude realizována výsadba dřevin, což jsou opatření,
která snižují přehřívání ploch v letních měsících. Není prokázáno, že výstavba halových objektů v oznamovaném
rozsahu bude způsobovat ohřívání území až do té míry, že dojde ke změně lokálního klimatu. Změny režimu
úhrnů srážek není pouze lokální, ale obecně regionální problém, který není způsobem pouze zvyšováním ploch
zastavěného území, ale zejména celkově nastupující změnou klimatu. Tvrzení, že realizací halových objektů bude
docházet k silnému úbytku srážek v území, či naopak bude docházet k lokálním dešťovým smrštím je velmi
zavádějící a bagatelizující z hlediska komplexní interpretace problematiky klimatických změn.
OSTATNÍ
V oznámení dokumentace je uvedeno telefonní číslo na MěÚ Břeclav, nikoliv obec Kozomín.
V dokumentaci je telefonní číslo na obec Kozomín opraveno.
Dokumentace se chybně odkazuje na verze územního plánu obce Kozomín.
V dokumentaci je odkaz opraven.
Na různých místech dokumentace jsou uváděny rozdílné vzdálenosti od obytné zástavby obcí Kozomín a Úžice.
V textu je u daných vzdáleností uvedena zkratka cca, což odkazuje na přibližný odhad vzdálenosti. Nicméně
zpracovatel dokumentace tyto vzdálenosti v rámci zpracování dokumentu na základě výše uvedené připomínky
sjednotil. Zde navíc uvádíme i vzdálenost okraje záměru od nejbližšího obydleného objektu v k.ú. Postřižín – cca
980 m, od centra obce (obecního úřadu) pak cca 2,1 km.
V článku B.I.3 Umístění záměru Nejsou uvedeny všechny dotčené pozemky, a naopak jsou zde uvedeny parcelní
čísla pozemků, které v katastru obce Kozomín neexistují.
Děkujeme za upozornění. V průběhu přípravy projektu a zpracování oznámení došlo k částečné změně parcel v
území. Tyto změny nebyly při zpracování oznámení zachyceny. V dokumentaci je výčet parcel opraven.
V dokumentaci je uváděna zavádějící informace, že záměr je umísťován na Strategickou průmyslovou Úžice –
Kozomín základě usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31. 8. 2005. V důvodové zprávě tohoto usnesení vlády je
uvedeno: „Vzhledem k tomu, že průmyslová zóna Kozomín-Úžice svou velikostí nesplňuje parametry stanovené
pro strategické průmyslové zóny Programem na podporu rozvoje průmyslových zón 2001-2006 a nebude-li
nalezen pro tuto zónu vhodný strategický investor, nejde ve smyslu uvedeného Programu o strategickou
průmyslovou zónu.“
V území kolem exitu 9 na dálnici D8 je průmyslová zóna vymezena. V současnosti již není vedena jako
strategická. Uvedená informace je v dokumentaci opravena.
Od 90. let, kdy byla územním plánem vymezena plocha pro výrobu a skladování, na které je umísťován
posuzovaný záměr se okolí záměru zásadně proměnilo. Například Technická zpráva z roku 1998, která
předcházela vydání územního plánu v Kozomíně, počítala pro plochu vymezenou tímto záměrem pouze s 300
zaměstnanci. Posuzovaný záměr ovšem počítá s více než dvojnásobkem. I z tohoto důvodu je nutné posuzování
záměru ve smyslu § 7 odst. 5 zákona EIA.
Je zřejmé, že uvedená technická zpráva neodhadla pro území reálný počet zaměstnanců. Vzhledem ke stáří
podkladu a několikanásobné změně územního plánu Kozomína je zřejmé, že tento údaj je již překonán.
Posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění bude provedeno.
Dokumentace uvádí: „V rámci realizace záměru dojde k významnému ozelenění území areálu.“Při25% ozelenění
plochy se ve srovnání se 75% využití na zpevněné a zastavěné plochy nelze hovořit o významném ozelenění.
sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
sk. zn. A

26 / 142

CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Dokumentace

Jedná se o průmyslový areál, jehož primární funkční využití má být pro průmysl a výrobu (tak jak je stanoveno
územním plánem). Prioritou takto vyčleněného území je tedy realizace průmyslových staveb jako takových,
doplněných vhodnou doprovodnou zelení. Plochy zeleně v průmyslových zónách nemohou zcela plnit přírodní
funkci, jelikož zde spíše dochází k zaplňování proluk v průmyslové zástavbě. V případě nutnosti a požadavku
navyšování zeleně v širším území by měly být v rámci územního plánování koncepčně vymezeny významné
plochy zeleně mimo plochy pro průmysl tak, aby navazovaly na stávající přírodní prostředí a přirozeným
způsobem ho rozšiřovaly a zkvalitňovaly.
Vymezené plochy pro zeleň v rámci areálu (cca 25% ploch areálu) budou významně ozeleněny – a to jak
stromovým, tak keřovým patrem se snahou o co nejpřirozenější skladbu dřevin typickou pro daný region. V rámci
areálu je plánováno vybudování částečně zelených střech a fasád. Retenčně zasakovací poldry budou osázeny
vhodnými vodomilnými rostlinami.
Většina ploch zeleně a retenčních poldrů bude situována mimo areálové oplocení. Dle doporučení zpracovatele
přírodovědného průzkumu, bude severní hranice areálu pro potřeby náhrady možných biotopů vyskytujících se
živočichů v území neudržovaná (minimální kosení…atd.).
Dokumentace uvádí: „Celkově lze konstatovat, že území v okolí záměru je zatíženo provozem průmyslových
objektů a dopravou na blízké dálnici D8. Tyto aktivity jsou v souladu s územními plány obcí a celkovou strategií
daného území. “Naopak tyto aktivity jsou v rozporu s cíli jednotlivých obcí, které bohužel doplácí na působení
agentury Czechinvest, která doporučovala v 90. letech obcím zapracovávat do svých územních plánů plochy pro
výrobu a skladování. V současné době si obce uvědomují negativní vlivy, které z této činnosti vzešly a jsou
nuceny přistupovat k realizaci stavebních uzávěr a změn územních plánu, aby tuto výstavbu eliminovaly.
Jedná se o konstatování stávajícího stavu. Průmyslová zóna je dle platných územních plánů obcí v daném území
vymezena. Záměr je realizován na plochách vymezených pro průmysl a výrobu a je v souladu se stávající platnou
územně plánovací dokumentací obcí (viz. Vyjádření úřadu územního plánování – příloha č. 12a).
Zpracovatel dokumentace zde upozorňuje, že v rámci územního plánování obce Kozomín došlo od roku 1999 již
k 3 změnám územního plánu obce (poslední v roce 2016). Nicméně změny se ani v jednom případě netýkaly
omezení rozsahu posuzované plochy pro průmysl.
Nová zástavba na k.ú. obce zvyšuje daňový příjem obce. Je na zastupitelstvu obce, jak se tyto prostředky využijí.
Zastavěnost záměru 75% resp. 25% ploch zeleně je v rozporu s článkem 191 Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje. „Při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě
40 % s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu.“
Zda je či není záměr v rozporu s územně plánovací dokumentací, není pro proces posuzování vlivů podstatné. Je
ale zřejmé, že se stavitel svým projektem musí požadavkům územního plánu přizpůsobit.
Pro záměr bylo v září 2019 vydáno Městským úřadem Kralupy nad Vltavou, odborem výstavby a územního
plánování vydáno vyjádření k souladu navrhovaného záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
z hlediska souladu záměru s územním plánem obce Kozomín pro potřeby řízení EIA. Dle vyjádření je záměr
v souladu s platným územním plánem obce Kozomín.
V situačním výkresu nejsou zakresleny retenční nádrže. Tyto objekty se nezapočítávají do ploch zeleně. Není
zřejmé, jaké procentuální plochy zeleně vůbec záměr obsahuje.
Objekty retenčních nádrží budou ozeleněny a do ploch zeleně se započítávají.
ZÁVĚR
Zvýše uvedeného je zřejmé, že předmětný záměr bude mít významný negativní vlivy na životní prostředí v
dotčené lokalitě. Podatel proto žádá, aby KÚSK podle § 7 odst. 5 zákona EIA v závěru zjišťovacího řízení stanovil,
že záměr bude posuzován podle tohoto zákona. Řádným neposouzením záměru, který má být umístěn v
nadlimitně zatížené oblasti, by došlo k porušování Zákona č. 17/1992 Sb. (Zákon o životním prostředí) § 11
Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.
Zpracování dokumentace k EIA by mělo následovat až po realizaci následujících staveb:
- Areálová ČOV D8.2 + výtlačné potrubí čj. MUKV 18063/2019 OŽP,
- Protihluková stěna u D8 připravovaná ŘSD,
- Protihluková stěna, která je podmínkou č. 23 Rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby
před dokončením MUKV 15363/2017 VYST ze dne 3. 3. 2017,
- Rekonstrukce komunikace II/608 resp. výstavba kruhového objezdu na křížení II/608 a III/0081, aby bylo možné
vycházet z reálné situace a skutečně prověřit vlivy záměru.
Úvodní tvrzení zpracovatele vyjádření: „předmětný záměr bude mít významný negativní vlivy na životní prostředí“
není podloženo. Realizace areálu předpokládá realizaci ČOV u haly D8.2 – bez vyřešení likvidace odpadních
splaškových vod nebude možné areál provozovat. V rámci dokumentace bylo postupováno dle platné legislativy
ČR. Byla zpracována hluková a rozptylová studie dle platné legislativy a bylo zjištěno že záměr sám i v kumulaci
s okolními plánovanými záměry nebude mít významný vliv na hlukové a imisní zatížení území (viz. příloha č. 4 a
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5). Těžká nákladní doprava bude směřována na dálnici D8 a to bez průjezdu po komunikaci II/608 a křižovatku
komunikací II/608 a III/0081 novým napojením areálovou komunikací. Ve vyjádření požadovaná rekonstrukce
komunikace II/608 není v kompetenci investora, ale Středočeského kraje.
Dokud nebudou provedena všechna podmiňující opatření, která povedou ke snížení hlukové zátěže a negativních
vlivů záměru, aby mohl být správně posouzen stávající stav a stav po realizaci záměru, není možné schválit
posuzovaný záměr.
Záměr je vyhodnocen a bude realizován dle platné legislativy ČR. Projektová příprava jakýchkoliv staveb v území
je realizována dle platné legislativy a v případě neplnění podmínek a limitů stanovených legislativním rámcem
nebude možné záměr realizovat a provozovat. Toto se dotýká i realizace zde posuzovaného záměru. V případě
nedodržení platných legislativních požadavků nebude možné záměr realizovat a provozovat.
Podatel dále navrhuje a žádá, aby KÚ SK v závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 1 zákona EIA
oznamovateli uložil v rámci dokumentace podle § 8 zákona EIA podrobně rozpracovat a konkretizovat okolnosti,
jež jsou uvedeny výše v části II. tohoto vyjádření. V dokumentaci by měl být kladen zejména zvýšený důraz na
řešení dopravní situaci, nakládání s (dešťovými a odpadními) vodami, požadováno zpracování kompletního
biologického průzkumu s komplexní analýzou krajiny a migrační studií, aktualizována rozptylová a hluková studie.
Dokumentace v předložené podobě neprokazuje proveditelnost navrhovaného záměru v řešeném území takovým
způsobem, aby nedošlo ke zhoršení stávajících poměrů.
Požadované informace jsou v dokumentaci uvedeny.
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Obec Úžice, č.j. UZIC-505/2019, ze dne 15.10.2019
Obec Úžice požaduje posoudit záměr STC2248 “CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6” v k.ú. Kozomín
dle zákona, především z níže uvedených důvodů a žádáme zaměření se na uvedená témata ze strany
Středočeského kraje v následujících stupních:
A. Zamýšlený záměr se nachází na polích s bonitou II. v oblasti polabské nížiny. Zábor zemědělské půdy této
kvality nevratným způsobem, jakým jsou stavby logistických celků není pro krajinu a životní prostředí přínosem.
Také v k.ú. Úžice je územním plánem předpokládána rozsáhlá zástavba na kvalitní zemědělské půdě. Při
prováděných změnách územního plánu obce tyto zábory nebyly zpochybněny.
Obdobně lze konstatovat i pro záměr, který je umisťován v k.ú. Kozomín, že je umisťován do zastavitelných ploch,
daných územně plánovací dokumentací. Vymezení těchto ploch bylo v ÚPD provedeno s vědomím potřebného
záboru ZPF.
Komentář k bonitě ZPF je uveden v kap. B.2.1, C.2.3 a D.1.5 dokumentace.
B. Areál navrhuje zastavit, resp. zastavit a zpevnit 75% ploch při poměru zeleně 25%. Taková plocha je v rozporu
s doporučením Středočeského kraje a je nutné důkladně prověřit všechny negativní aspekty - doporučený
koeficient zeleně je 40%.
Jedná se o obdobnou připomínku jako v předchozím vyjádření obce Postřižín (Vyjádření 7, část „Ostatní“).
Reakce viz tam.
C. Nakládání se srážkovou vodou je nutné prověřit podrobnou studií, nikoliv nakládání “vypořádat” pár větami bez
prověření a bez výpočtů. Pokud investor navrhuje přečerpávání srážkových vod do retenční nádrže areálu Makro,
pak je třeba prověřit, zda je to vůbec možné. Při návrhu a budování retenční nádrže v areálu Makro dle
dokumentace nebylo počítáno s vodou z jiného záměru. Dále musí studie prověřit, zda je možné odvádět vodu do
Postřižinského potoka.
Jedná se o obdobnou připomínku jako v předchozím vyjádření obce Postřižín (Vyjádření 7 část „Voda“). Reakce
viz tam. Podrobné řešení srážkových vod v areálu a jejich napojení na stávající retenční systém a recipient je
uvedeno v kap. B.3.2. D.1.4 a jako příloha č. 9 dokumentace.
D. V případě odvodu srážkových vod do Postřižínského potoka požadujeme podmínit stavbu vybudováním
obtokového protipovodňového opatření obce Úžice – studie viz. příloha. Bez realizace tohoto záměru by došlo k
ohrožení obce povodněmi v případě přívalových srážek.
Záměr obtokového protipovodňového opatření bude realizován samostatně v předstihu před realizací záměru a je
s ním v rámci řešení odvodu srážkových vod počítáno (viz. kap. B.3.2).
E. Požadujeme ve studii návrh jiného řešení nakládání s vodami z komunikací a parkovacích stání než sloučení
do “čisté” kanalizace. Postřižínský potok napájí rybník v obci a není přípustné, aby případná ropná havárie
(výpadek, odstávka či údržba odlučovače) způsobila zabití ryb či vodních ptáků v rybníku. Doporučujeme vodu z
těchto ploch zasakovat v místě záměru.
Při běžném provozu budou srážkové vody z parkovišť, manipulačních ploch a pojízdných komunikací odváděny
přes odlučovače ropných látek (ORL), s parametrem účinnosti C10-C40 na výstupu 0,2 mg/l a v maximální možné
míře zasakovány v území. V rámci areálu je v současnosti navrženo cca 14 ORL. Reálným rizikem je možný únik
většího množství provozních kapalin z dopravní techniky. To může být způsobeno špatným technickým stavem
vozidel, či dopravní havárií spojenou s únikem těchto kapalin. Při takové havárii je poměrně snadné zachytit
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uniklé látky na ploše ještě před vniknutím do kanalizace. Pokud by k vniknutí do areálové kanalizace došlo, budou
tyto látky zachyceny v odlučovači ropných látek.
Při uváděné „ropné havárii“ nedojde při běžných klimatických podmínkách k odtoku takto znečištěných kapalin
z areálu. V případě málo pravděpodobného scénáře současného přívalového deště a „ropné havárie“, která by
nebyla včas sanována provozovatelem, bude část uniklých škodlivin zachycena v odlučovačích, zbytek bude
výrazně naředěn srážkovými vodami a odveden obtokovým korytem mimo Postřižínský rybník.
F. Obec Úžice je nadlimitně zatížena hlukem. Hygienické limity jsou dlouhodobě překračovány a tato skutečnost
je přehlížena. Požadujeme, aby byl záměr v procesu EIA podmíněn vybudováním kompenzačního opatření ke
snížení hluku v obci Úžice.
Výše uvedené tvrzení není zcela korektní. Uvedená informace je oznamovatelem i zpracovatelem oznámení
známa a nebyla přehlížena. K obsahu, není doloženo, že by hlukem byla zatížena obec, ale z měření vyplynulo,
že může být nadlimitně zatížen nejbližší hlukově chráněný objekt směrem k dálnici D8, a to v nočním období.
Upozorňujeme, že by obdobně mohly být zatíženy i nově budované RD mezi stávajícím západním okrajem obce a
tělesem D8.
Hlavním důvodem hlukového zatížení obce je v současnosti nevyhovující protihluková stěna u dálnice D8.
V území je správcem dálnice D8, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic, dlouhodobě plánovaná realizace nové
protihlukové stěny. Dle aktuálních informací ŘSD se realizace PHS předpokládaná na jaře roku 2020. Po realizaci
daného protihlukové opatření by měly být hlukové limity u nejbližší obytné zástavby obce Úžice plněny (viz.
příloha č. 4 dokumentace) a to i při realizaci zde posuzovaného záměru. Požadavek na kompenzační opatření je
nerelevantní.
G. Obec Úžice je nadlimitně zatížena částicemi PM10. Hygienické limity jsou dlouhodobě překračovány a tato
skutečnost je přehlížena. Požadujeme, aby byl záměr v procesu EIA podmíněn vybudováním kompenzačního
opatření ke snížení prašnosti v obci Úžice.
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. (5) zákona č. 201/2012 Sb. Zdroje hodnocené
v rámci záměru nespadají do výčtu zdrojů, na které se tato povinnost vztahuje, kompenzační opatření nejsou tedy
pro tento záměr uložena. V dokumentaci jsou uvedena preventivní opatření, kde kromě výsadby zeleně je
navrženo i pravidelné čištění areálových komunikací a parkovacích ploch, které může významně přispět k
minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek, resp. benzo(a)pyrenu. Opatření pro zamezení prašnosti vlivem
provozu záměru jsou také uvedena v kap. 5.5 přílohy č. 5 dokumentace.
S ohledem na výše uvedené požadujeme za nezbytné, aby byl záměr posouzen dle zákona a výše uvedené
připomínky byly podmínkou pro další stupně.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, na základě ZZŘ. Výše uvedené připomínky byly
vypořádány, případně nové informace byly doplněny v jednotlivých částech dokumentace.
Jako příloha vyjádření obce Úžice byl přiložen dokument: Odborný posudek odvádění dešťových vod z dílčího
povodí obce Úžice 2. Část – celkové vodohospodářské řešení.
Příloha vyjádření byla vzata na vědomí. V daném území byl zpracován obdobný projekt a bude investorem
realizován (viz. kap. B.3.3 a D.1.3 a příloha č. 9)
9

Obec Chvatěruby, ze dne 15.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.
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Město Veltrusy, č.j. MUV-4164/2019/NFo, ze dne 17.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.

11

Obec Zdiby, č.j. 3028/2019/Zd, ze dne 14.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.

12

Město Odolená Voda, č.j. OT-7398/2019 Kr, ze dne 15.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.

13

Obec Husinec, č.j. 00992/19/PNo, ze dne 18.10.2019
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Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.
14

Obec Klíčany, ze dne 15.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27

15

Obec Máslovice, ze dne 17.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.

16

Obec Panenské Břežany, č.j. 1308/19/OU, ze dne 15.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.

17

Obec Zločice, ze dne 16.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.

18

Hlasy Kozomína z.s. IČ 02270986, ze dne 18.10.2019
Tímto podáváme (Hlasy Kozomína) podle § 6 odst. 8 zákona EIA připomínky k oznámení záměru ,,CTPark
Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6" v katastru obce Kozomín, předkládaného společností CTP Invest spol. s
r.o.
Rozhodně nesouhlasíme s umístění záměru v lokalitě, kde jsou již nyní překročeny hlukové a emisní limity. Tento
záměr bude mít významný negativní vlivy na životní prostředí. Proto žádáme, aby byl posuzován podle zákona
100/2001 Sb.
Tvrzení, že záměr bude mít významné negativní vlivy z oznámení a zpracovaných studií nevyplývá. Záměr je
posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění na základě ZZŘ.
Zjišťovací řízení nebylo správně zveřejněno dle zákona na webových stránkách Informační systém EIA
https://poda|.cenja.cz/eiasea/view/eia100 cr.
Informace o oznámení obsahovala pouze dokument Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího
řízení záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5 D8.6" v kú. Kozomín, ale neobsahovala dokument:
Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení a oznámení záměru
„CTPark Prague North D8.3, DB. 4, D8.5, DB. 6" v k. ú. Kozomín.
Mimo to nebyl do dnešního dne vyplněn Termín pro zaslání vyjádření, jak dokazuje print screen.

Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro vyjádření v rámci zjišťovacího řízení, kvůli chybnému vyvěšení oznámení
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záměru STC2248.
Vypořádání není v kompetenci zpracovatele dokumentace.
Dokumentace záměru obsahuje zcela zvrácený text, který má navozovat dojem, že výstavba skladových areálů je
přínosnější než zemědělství: ,,Záměrem dojde k záboru zemědělské půdy na poměrně velké ploše území.
Zemědělská půda tak, jak je využívaná a obhospodařována v současnosti) se poměrně významně spolupodílí na
produkci některých skleníkových plynů (např produkce oxidů dusíků z aplikace dusíkalých hnojiv). V rámci záměru
bude větší část územízastavěna zpevněna a cca 25% území bude zatravněno a významně ozeleněno. Při
částečném nahrazení intenzivně obdělávané půdy zatravněnými plochami můžeme hypoteticky uvažovat o
určitém možném, v širším území však zanedbatelném, snížení produkce skleníkových plynů z orné půdy a
zlepšení mikroklimatu v prostoru výsadby dřevin“
V České republice denně mizí 15 ha kvalitní zemědělské půdy. jen tento záměr vyžaduje zábor půdního fondu na
cca 28 ha. Půdy, která funguje jako důležitá zásobárna pitné vody, obstarává zdroj obživy, mimo to je domovem
pro zde žijící faunu. Tento projekt dosahuje rozměru 88% sousedního záměru objekt D 8.7 (Mercedes Benz After
- Sales Logistics Center) - SCT2101, kterému v navazujícím řízení Ministerstvo Životního prostředí vydalo
nesouhlasné závazné stanovisko s vyjmutím ze zemědělského půdního fondu čj.: MZP/2019/610/1247. Ani právě
posuzovaný záměr není připravován na ploše brownfields, ale na ,,zelené louce", což je v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR.
Záměr je umisťován do zastavitelných ploch v souladu s územním plánem obce. Při tvorbě územního plánu se při
vymezení zastavitelného území se záborem ZPF počítalo a dotčené úřady s tím i souhlasily. Bylo a je plně
v kompetenci obce v případě změny názoru na funkci jednotlivých pozemků v k.ú. obce zažádat a provést změnu
ÚP. Zde k tomu nedošlo. Pro záměr bylo 9.9. 2019 Městským úřadem Kralupy nad Vltavou, odborem výstavby a
územního plánování vydáno vyjádření k souladu navrhovaného záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5,
D8.6 z hlediska souladu záměru s územním plánem obce Kozomín pro potřeby řízení EIA. Dle vyjádření je záměr
v souladu s platným územním plánem obce Kozomín a na dané území je možné umístit průmyslové objekty pro
lehkou výrobu a skladování.
Samotné území při exitu 9 má strategickou polohu – umístění blízko pražské aglomerace, bezprostřední napojení
na dálniční síť bez průjezdu obytnou zástavbou. V blízkém území se nenachází vhodné plochy brownfields, které
by mohly být využity obdobným způsobem.
Dokumentace záměru obsahuje značné množství vad, chyb a nedostatků. Například zavádějící informaci, že je
záměr umísťován na Strategickou průmyslovou Úžice - Kozomín.
Dané území bylo vymezeno jako Strategická průmyslová zóna, v současnosti se již za strategickou nepovažuje.
Tvrzení bylo v rámci dokumentace opraveno.
Záměr s pouze 25% ploch zeleně porušuje článek 191 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. ,,Při
výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40 % s přihlédnutím ke
specifikům umístění a velikosti areálu."
Jedná se o obdobnou připomínku jako u vyjádření obce Kozomín (vyjádření č. 5, viz výše), reakce viz tam.
Dokumentace neuvádí a nevypočítává synergické kumulativní vlivy se všemi záměry v okolí např. Skladová a
výrobní hala Odolena Voda, skladový a obchodní areál Odolena Voda, rozšíření bytové výstavby v obci Kozomín
(70 rodinných domů) a v obci Postřižín (120 rodinných domů).
Jedná se o obdobnou připomínku jako u vyjádření obce Postřižín (vyjádření č. 7, viz výše), reakce viz tam.
Výše uvedené záměry byly v rámci dokumentace zapracovány do příslušných částí dokumentu (kap. B.1.4) a
doprovodných studií (dopravní, hluková a rozptylová studie – přílohy č. 3,4,5).
Dokumentace neřeší železniční dopravu, cyklistické tratě a pěší přístup, zároveň ve výpočtech nezahrnuje
autobusovou dopravu.
Záměr napojení na železniční trať neuvažuje, to neznamená, že v budoucnosti nebude možné železniční dopravu
využívat.
V rámci areálu bude řešeno stanoviště pro možnost odkládání kol pro zaměstnance, kteří by přijížděli za prací
tímto způsobem (viz. kap. B.1.6). Pro odhad vlivů záměru je konzervativně uvažována jako rozhodující osobní
doprava osobními automobily, případně využití MHD.
Ve výpočtech dopravního zatížení v oznámení záměru BYLA zohledněna autobusová doprava – viz. str. 20, 26
oznámení a přílohy č. 2,3,4 oznámení. Stejným způsobem je autobusová doprava zohledněna ve výpočtech
dokumentace záměru.
Dokumentace uvádí, že ,,na plochách záměru nebyly při předběžném průzkumu nalezeny a nepředpokládají se
vzhledem k charakteru území žádné zvláště chráněné druh rostlin a živočichů dle vyhlášky MŽP č 395/1992. Sb.,
v platném znění" Toto tvrzení se zdá býti silně zavádějícím, vzhledem k faktu, že na sousedním pozemku byla pro
jiný záměr (téhož investora) v roce 2016 vydána výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
krahujec obecný, moták lužní, ropucha obecná, koroptev polní, rorýs obecný, jestřáb lesní a bramborníček hnědý.
Při předběžném průzkumu území záměru v rámci oznámení nebyly v plochách záměru zjištěny žádné chráněné
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druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění. V rámci dokumentace byl zpracován
přírodovědný průzkum území, který předchází podrobnému biologickému hodnocení dle zákona 114/1992 Sb.,
v platném znění, které bude zpracováno pro další fáze projektové přípravy. Výsledky a vyhodnocení tohoto
průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 7 a kapitolách C.2.5 a D.1.7 dokumentace.
Dokumentace nedostatečně vyhodnocuje hlukovou situaci s ohledem na to, že již nyní dochází v území k
překračování hygienických limitů hluku.
Tvrzení není pravdivé, Oznámení i dokumentace uvádí podrobně zpracovanou hlukovou studii, a to včetně
kumulací s veškerými, zpracovateli známými, realizovanými či plánovanými záměry v širším území, které by
mohly mít vztah k hlukovému zatížení blízké obytné zástavby. Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu
Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I.
vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr.
Miloš Liberko, publikováno v příloze Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), novela 2004 (Novela
metodiky výpočtu hluku silniční dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v časopisu Ministerstva životního
prostředí Planeta č. 2/2005) a v souladu s metodickým materiálem „Výpočet hluku z automobilové dopravy Manuál 2011“ (RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha, Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha,
listopad 2011).
Výpočetní postup je aplikován v programu Cadna (verze 2019), nejistota metodiky se pohybuje v pásmu ± 2 dB.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku reprezentují (v souladu s Metodickým návodem pro
měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí) tlak zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby
(tedy bez odrazu od této fasády).
Byly použity hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru,
které jsou stanoveny § 12 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace nedostatečně vyhodnocuje imisní situaci v území, s ohledem na již stávající překračování imisních
limitů (B(a)P), PM10.
Imisní situace v území byla a je v rámci Rozptylové studie oznámení a nyní dokumentace komentována a
vyhodnocena. - viz příloha č. 5, kapitola 5.5)
Dokumentace zcela nedostatečně navrhuje kompenzační opatření pouze výsadbou zeleně při zastavěnosti 21 ha.
Není navržena ani minimální kompenzace, kterou by představovaly například zelené střechy.
Zpracovatel oznámení popisuje projekt tak, jak je navržen oznamovatelem. Uvedená opatření jsou tedy součástí
projektu. V době zpracování oznámení byla opatření známa v obecnější rovině, v mezidobí došlo k rozpracování.
Záměr bude realizován s částečně ozeleněnými střechami, bude ozeleněn, budou také ozeleněny některé fasády.
Bude realizována výsadba zeleně. Více informací viz. kap. B.1.6 dokumentace.
Z hlediska emisí povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. (5) zákona č. 201/2012 Sb.
Zdroje hodnocené v rámci záměru nespadají do výčtu zdrojů, na které se tato povinnost vztahuje, kompenzační
opatření nejsou tedy pro tento záměr uložena. V dokumentaci jsou uvedena preventivní opatření, kde kromě
výsadby zeleně je navrženo i pravidelné čištění areálových komunikací a parkovacích ploch, které může
významně přispět k minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek, resp. benzo(a)pyrenu.
Závěrem uvádíme, že záměr bude mít velmi významný negativní vliv na dotčenou oblast. Žádáme, aby byl
posuzován podle zákona EIA.
Tvrzení není podloženo, dle vyhodnocení provedených v rámci oznámení a nyní i dokumentace vyplývá, že
záměr nebude mít významný vliv na ŽP.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění na základě závěrů zjišťovacího řízení.
Před ukončením posuzováni záměru podle zákona 100/2001 Sb. by měly být nejdříve provedeny všechny
podmiňující stavby nebo činnosti, aby šlo měřením skutečně dokázat, že byly účinné a realizací záměru nedojde
ke zhoršení stavu, a to:
-

revitalizace, resp. vyčištění vodního toku Černávka,
realizace rozdělovacího objektu pod MVN Kozomín,
areálová ČOV D8.2 + výtlačné potrubí čj. MUKV 18063/2019 OŽP,
rekonstrukce komunikace II/608
výstavba kruhového objezdu na křížení II/608 a III/0081,
protihluková stěna u D8 připravovaná ŘSD,
protihluková stěna, která je podmínkou č. 23 Rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby a změně
stavby před dokončením MUKV 15363/2017 VYST ze dne 3. 3. 2017,
ukončení ročního měření, které proběhne v roce 2020 mobilní měřící stanici kvality ovzduší ve vlastnictví
Středočeského kraje umístěné v obci Úžice.

Dokud nebudou provedena všechna podmiňující opatření, která povedou ke zlepšení současného stavu v lokalitě,
nemůže být správně posouzen výchozí stav a nastaveny reálné parametry pro studie nutné k řádnému posouzení
dokumentace. Do té doby není možné schválit posuzovaný záměr.
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V rámci vyhodnocení vlivů záměru a životní prostředí nebylo prokázáno, že by v území docházelo vlivem
realizace záměru k nadlimitním stavům.
Výše uvedené požadavky upozorňují na problematiku v území, ale nejsou podmiňující pro realizaci a provoz
záměru, podrobněji viz reakce na obdobnou argumentaci ve vyjádření obce Postřižín (viz výše, vyjádření č.7).
19

Pro Odolenou Vodu z.s., ze dne 16.10.2019
Připomínky zcela kopírují připomínky uvedené ve vyjádření obce Postřižín, č.j. OU/748/2019, ze dne
18.10.2019. Autor dokumentace tedy odkazuje na komentáře uvedené k připomínkám vyjádření obce Postřižín –
č. 27.

20

Spolek za životní prostředí Úžic a Kralup, z.s., ze dne 14.10.2019
Předmětem posuzování vlivů podle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění (dále jen „zákon EIA“) Je záměr „CTPark Prague North D8.3, 8.4, D8.5, D8.6“, k. ú. Kozomín, předkládaný
společností CTP Invest spol. s r.o., Central Trade Dl, 396 01 Humpolec (dále Jen „oznamovatel”).
Oznámení záměru bylo na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství (dále Jen „KU SK”) zveřejněno dne 19. 9. 2019, kdy KU SK zároveň sdělil, že záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Zpracovatelem oznámení je ing. Stanislav Postbiegl a kol., Amec
Foster Wheeler s. r.o,. Křenová 58, 602 00 Brno.
Podatel tímto podle § 6 odst. 8 zákona EIA v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce KÚSK, tj. do 19. 10. 2019, podává ke zveřejněnému oznámení následující
odůvodněné nesouhlasné vyjádření.
Připomínky k oznámení:
Uvádíme: V lokalitě je překročen v obci Úžice limit hluku od dálnice D8, od silnice Ill/0081 včetně MUK této silnice
s dálnicí D8, od silnice II/608 v k.ú. Postřižín Kozomín, dále jsou překročeny limity od stacionárního hluku provozu
Tesco, a.s.
Dle aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic (leden 2020) by protihluková clona při dálnici D8 měla být
realizována na jaře tohoto roku (2020). V současnosti jsou překračovány hlukové limity u nejbližší obytné
zástavby v obci Úžice (nejbližší zástavba při dálnici D8) a to v noční době a dle modelových výpočtů lze očekávat
překračování hluku i u objektů nyní realizované bytové zástavby při západním okraji obce, která se tělesu D8
přibližuje. Po realizaci protihlukové clony by měly dle výpočtů hlukové studie ŘSD být hlukové limity v daném
území plněny. Příspěvek záměru k celkové hlukové situaci v území dle doložené hlukové studie (příloha č. 4)
může dosahovat do 0,1 dB u nejbližší obytné zástavby. U vzdálenější zástavby je pak příspěvek pod touto
hodnotou. Při realizaci zmíněné protihlukové clony nedojde záměrem ani při kumulativním působení k navýšení
hlukových parametrů do takové míry, aby byly limity u obytné zástavby překračovány.
Řešení překračování limitního hodnot stacionárního hluku provozu TESCO a.s. není v kompetenci oznamovatele.
Dále Jsou překročeny limity emisí u benzopyrenu NO2,MH10.
Při vykonávání správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vychází orgán ochrany ovzduší z programů zlepšování
kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy
č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k
tomuto zákonu (tedy právě benzo[a]pyren), k úrovním znečištění přihlíží.
Koncentrace benzo[a]pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období a minimem v letním období.
V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se zvýšenými emisemi polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAH) ze sezonních antropogenních zdrojů – z lokálních topenišť (tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí
benzo[a]pyrenu). Sektor lokálního vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2015 v
celorepublikovém měřítku podílel 97,3 %. Vzhledem k dominantnímu podílu tohoto sektoru jsou emise
benzo[a]pyrenu rozloženy na území obydlené zástavby celé ČR a jejich množství je závislé především na
teplotním charakteru topných sezon.
To dokladují i mapy znečištění konstruovaných ČHMÚ pro pětileté období, kdy je zvýšená zátěž benzo[a]pyrenem
lokalizována právě do míst obytné zástavby a nikoli v místech dálničního tělesa.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v území předpokládá překročení limitu pro benzo[a]pyren, investor učiní
dodatečná kompenzační opatření, (pravidelné čištění areálových komunikací a parkovacích ploch v souladu s
opatřením AB16 uvedeným v PZKO, výsadba zeleně v areálu záměru v souladu s opatřením AB17 uvedeným v
PZKO), přestože tato opatření nejsou zákonem č. 2014/2012 Sb. pro posuzovaný záměr vyžadována. Podrobněji
(viz příloha č. 5, rozptylová studie, kapitola 5.5)
K překračování limitů NO2 v území dle map pětiletých klouzavých průměrů za období 2014-2018 nedochází
(hodnoty se v okolí dálnice pohybují okolo 20 µg/m3, přičemž limit je 40 µg/m3).
Emisní parametr „MH10“ je zřejmě překlep, zpracovatel dokumentace předpokládá, že autor připomínky myslí
prachové částice PM10.
Komentář k problematice maximálních hodinových koncentrací PM10 v širším území je uveden v příloze č. 5
dokumentace.
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Tyto skutečnosti jsou KÚSK známy z Již předešlých řízení EIA a z protokolů, které Jsme Vám Již v minulosti
zaslali s požadavkem na řešení nezákonného zatížení lokality a přímého ohrožení zdraví obyvatel obcí Úžíce,
Kozomín, Postřižín.
Poukazujeme na evidentní obcházení, porušování zákona 17/1992 Sb. § 13;
Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození
životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad
opatření, jež mají poškození zabránit.
Dále poukazujeme na Judikát NSS č.j. 9 As 28/2012-129 výběr NSS 2072013/ stanovisko, které potvrzuje, že
limity /hluku, ochrany ovzduší/ jsou stanoveny právními předpisy proto, aby byly dodržovány. Nejsou tedy jen
doporučením, nebo jen nesankcionovaným přáním zákonodárce.
Je proto třeba zdůraznit, že v českém právním řádu není právní opora proto, aby byl odsouhlasen, umístěn a
povolen záměr, u něhož je již od počátku spolehlivě prokázáno, že spolu s již existujícím zátěžovým pozadím v
lokalitě překročí závazné limity nebo jejich již existující překračování dále zvýší.
Výše uvedené texty vychází z předpokladu, že realizací záměru hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného
poškození životního prostředí. Toto tvrzení není doloženo. Není ani důvodu pochybovat o tom, že by se při
projektové přípravě, výstavbě a následném provozu jakéhokoli záměru nepostupovalo v souladu platnou
legislativou ČR. Plnění legislativních požadavků a norem je a bude ověřováno neustálou kontrolou příslušných
kontrolních úřadů v souladu s platnou legislativou.
Z výše uvedeného je zřejmé, že předmětný záměr nemůže být v současnosti vůbec realizován jinak než
nezákonně. Podatel, proto žádá, aby KÚSK podle í záměr bude posuzován podle tohoto zákona až tehdy, když v
souladu s § 33 zákona 17/1992 Sb. alespoň tyto stavby: 7 odst. 5 zákona EIA v závěru zjišťovacího řízení
stanovil, že předem budou realizovány
-

Areálová ČOV D8.2 + výtlačné potrubí čj. MUKV 18063/2019 OŽP.
Protihluková stěna u D8 připravovaná ŘSD.
Protihluková stěna, která Je podmínkou č. 23 Rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby změně
stavby před dokončením MUKV 15363/2017 VYST ze dne 3. 3. 2017.
Odhlučnění silnice III/0081 včetně MUK této silnice s dálnicí D8.
Rekonstrukce komunikace II/608 resp. výstavba kruhového objezdu na křížení II/608 a III/0081.
Posílení PHS Tesco a odhlučnění parkovacích prostor tohoto provozu z titulu nachlazování návěsů TIR
pro Fresh zboží.

A to proto, aby bylo možné vycházet z reálné situace a skutečně prověřit vlivy záměru reálným í měřením emisní
a hlukové situace v dané lokalitě.
Dokud nebudou provedena všechna podmiňující opatření která povedou ke snížení hlukové zátěže, emisí a
dalších negativních vlivů záměru, aby mohl být správně posouzen stávající stav a stav po realizaci záměru, což je
možné prokázat jedině měřením, není racionální, a podle našeho přesvědčení ani zákonné, záměr vůbec
posuzovat.
Výše uvedené požadavky upozorňují na problematiku v území, ale nejsou podmiňující pro realizaci a provoz
záměru, podrobněji viz reakce na obdobnou argumentaci ve vyjádření obce Postřižín (viz výše, vyjádření č.7)
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Vyjádření fyzické osoby ze dne 2.10.2019
Žádám tímto podle dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, aby byl předmětný
záměr posuzován podle § 7 odst. 5 zákona EIA, protože bude mít významný negativní vlivy na životní prostředí v
dotčené lokalitě.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, na základě ZZŘ.
Domnívám se, že takovéto množství hal bude mít negativní vliv na počasí. Z rozpálených střech bude sálat horko
a to bude mít vliv na dešťové srážky. Obávám se, že bude méně pršet a když ano, tak přijdou přívalové deště.
Průměrná teplota zcela jistě vzroste.
Střechy a fasády hal budou částečně ozeleněny, čímž dojde ke snížení zahřívání ploch v letních měsících.
Uvedené vlivy (vytváření tepelného ostrova) se projevují u rozsáhlých zastavěných území (městská aglomerace),
Předkládaná výstavba halových objektů není takového rozsahu, aby způsobovala změny lokálního klimatu.
Výše uvedené obavy jsou obdobné, jak je uvedeno ve vyjádření obce Postřižín a dalších. Podrobnější reakce na
tyto obavy viz výše (vyjádření č.7).
Dále se obávám, že naroste nepřiměřeně doprava. Již teď ve špičkách je nutné dost dlouho čekat na odbočení.
Zároveň to bude mít vliv i na ovzduší.
Připomínka zřejmě komentuje stav T-křižovatky II/608 a III/0081.
Záměr ale tuto křižovatku bude využívat jen omezeně (nelze vyloučit užívání osobní dopravou). Záměr bude
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napojen na nový areálový kruhový objezd, na areálovou komunikaci při hale D8.1 a následně na kruhový objezd
na přivaděči na dálnici D8. Těžká nákladní doprava bude tak svedena přímo na tento přivaděč bez významného
zatěžování stávajících veřejných komunikací v území. Vybudování nového kruhového objezdu v areálu nabízí
nové alternativní propojení umožňující odlehčení této kritické křižovatky komunikací II/608 a III/0081.
Dále nejsou dořešeny problémy s čističkou odpadních vod a obávám se toho, že nebude i dost pitné vody.
Výstavba a provoz ČOV není součástí záměru, je ale zřejmé, že bez vyřešení nakládání se splaškovými vodami
by nemohl být záměr v celém rozsahu realizován. K doplnění požadované informace jsou v rámci Dokumentace
parametry ČOV popsány v kap. B.3.1.
Dle vyjádření Středočeských vodáren (příloha č. 12c) je kapacita vodovodu v území dostatečná. Oznamovatel
předpokládá snížení relativní spotřeby pitné vody její částečnou náhradou srážkovou vodou. Srážková voda bude
prioritně zachycena v jímkách a využita jako voda užitková pro splachování WC. Teprve po naplnění jímek
užitkové vody budou zachycené srážky dále odváděny do navazujících retencí. Předpokládá se tak snížení
spotřeby pitné vody v areálu o cca 25%.
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Vyjádření fyzické osoby ze dne 14.10.2019
Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6" v k.ú. Kozomín.
(STC2248)
Žádám tímto podle dle zákona č. 100/2001 Sb. (ElA) v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, aby byl předmětný
záměr posuzován podle § 7 odst. 5 zákona ElA, protože bude mít významný negativní vlivy na životní prostředí v
dotčené lokalitě.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, na základě ZZŘ.
Bydlím v dotčené obci Úžice od narození to je 25 let. V posledních letech se okolí této obce hodně změnilo a z
poměrně hezké obce se stává obec schovaná za plechovým městem (plechové haly), které se každou chvíli
rozrůstá a likviduje zde kvalitní ornou půdu. Jsem povoláním soukromý zemědělec a na půdě mi o to víc záleží a
o to více mi vadí, že ochrana takto kvalitní půdy Jako je zde nikoho netíží a zastavuje se bez sebemenšího
ohledu. Co se týče kvality ovzduší je další kapitola sama. Kvalita je zde už tak mizerná viz. Spolana Neratovice,
Kaučuk. Dálnice D8 a nehledě na přilehlé komunikace, které jsou již tak velice přetížené provozem. V obci bych
rád strávil zbytek svého života a věnoval se svému podnikání, jestli bude ještě do budoucna co obdělávat a
nebude vše zalito betonem.
Využití území a zásady uspořádání území řeší územní plánování. V rámci územního plánování vaší obce a obcí
sousedících jsou zde v územních plánech již dlouhodobě vymezeny plochy pro průmysl, tedy část území obcí je
vymezena pro zastavění průmyslovou zástavbu, jinde pro výstavbou rodinných domků, komunikací, atd.). Na
převážné části katastru zůstává původní užití pozemků (orná půda) zachováno. Z hlediska ochrany půd bude
v další fázi projektové přípravy zažádáno o vynětí dotčených půd ze ZPF, ornice bude skryta a může být využita
k zvýšení kvality stávajících zemědělsky užívaných pozemků v okolí záměru.
Pro vyhodnocení stavu území a působení záměru byla zpracována podrobná rozptylová a hluková studie, které
řeší emise znečišťujících látek do ovzduší a hlukové zatížení, a to v kumulaci se stávajícími i plánovanými
provozy či záměry v území. Z výsledků je patrné, že vlivem záměru nedochází k překračování limitních hodnot
emisí v území, a to ani v kumulaci s okolními realizovanými či plánovanými záměry.
Nová zástavba na k.ú. obce zvyšuje daňový příjem obce. Je na zastupitelstvu, jak se tyto prostředky využijí.
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Vyjádření fyzické osoby ze dne 15.10.2019
Vážení,
Žádám tímto podle zákona č. 100/2001Sb. (EIA) v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne zveřejnění
informace o oznámeni na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, aby byl předmětný záměr
posuzován podle § 7 odst. 5 zákona EIA, protože bude mít významný negativní vliv na životní prostředí v
dotčené lokalitě.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, na základě ZZŘ.
Předpokládaný počet zaměstnanců, který by měl být 744, znamená nejen rapidní nárůst počtu osobních
automobilů, ale také větší zatížení hromadné dopravy, která je již v současné době na hraně. Nemalý nárůst se
dá očekávat také v oblasti nákladní dopravy.
V rámci záměru se předpokládá využívání hromadné autobusové dopravy (tak, jak je již v území průmyslové zóny
provozováno), která bude vhodně naddimenzovaná, tak aby splnila požadavky pro přepravu zaměstnanců areálu.
V rámci oznámení záměru a nyní dokumentace vlivů na životní prostředí je zpracována dopravní studie, dále pak
hluková a rozptylová studie. TNA bude směřována výhradně na přivaděč na dálnici D8 a nedojde tak k zatěžování
veřejných místních komunikací nákladní dopravou.
Rapidní nárůst dopravy neznamená jen zhoršení provozu na dálnici D8, ale také na silnici číslo 608, který je již v
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současné době tragický. Nárůst dopravy také znamená, že dojde ke zvýšení hluku a zvýšení emisí v okolních
obcích.
Dle výsledků dopravní studie dojde realizací záměru k navýšení dopravy na dálnici D8 o 2,5% ve směru Ústí nad
Labem a 0,7% ve směru na Prahu. Na komunikaci II/608 dojde k navýšení dopravy ve směru na Kozomín o 3,7%
a ve směru Veltrusy o 1%. Pro záměr byla zpracována podrobná rozptylová a hluková studie, které řeší emise
znečišťujících látek a hluku do ovzduší, a to v kumulaci se stávajícími i plánovanými provozy či záměry v území.
Z výsledků je patrné, že vlivem záměru nedochází k překračování limitních hodnot emisí sledovaných látek a
hluku v území, a to ani v kumulaci s okolními záměry.
Předpokládám, že všechny plánované stavby budou mít ještě další dopady na životní prostředí, které budou mít
ještě horší dopady než ty, které popisuji výše.
V rámci oznámení i dokumentace záměru byly vyhodnoceny vlivy konzervativně, a to ve všech relevantních
oblastech při načtení jak stávajících, tak budoucích očekávaných záměrů (kumulativní vyhodnocení). Z výsledků
vyhodnocení vyplývá, že v území nebude vlivem záměru i v kumulaci s dalšími známými stávajícími, či
plánovanými provozy docházet k překračování limitních hodnot dle legislativy ČR.
Osobně zastávám názor, že současný počet hal je na hranici únosnosti a stavba dalších je útok na právo klidného
žití v dotčených obcích. Pokud by někdo chtěl žít s automobilovými zplodinami, hlukem a vysokým provozem,
nebude se stěhovat do vesnic a malých měst, ale bude žít ve velkých městech.
Využití území a zásady uspořádání území řeší územní plánování. V rámci územního plánování jsou v územních
plánech obcí v daném území vymezeny plochy pro průmysl a v okolí exitu 9 je plánovaná průmyslová zástavba –
vymezena průmyslová zóna.
Proti výše uvedenému tvrzení je v současnosti v obci Úžice patrný významný rozvoj nové rodinné zástavby, a to
přímo v blízkosti dálnice D8. V obci Úžice i okolních obcích jsou dle aktuálních územních plánů a jejich změn
plánovány nové rozvojové plochy bydlení, což ukazuje na zvýšenou poptávku po bydlení v daných lokalitách a
potvrzuje stávající trend bydlení v okolí pražské aglomerace, bez ohledu na to, zda na katastrech těchto obcí
existují, nebo je připravována výstavba průmyslových objektů.
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Vyjádření fyzické osoby ze dne 17.10.2019
Žádám tímto podle dle zákona č 100/2001Sb (EIA) v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, aby byl předmětný
záměr posuzován podle § 7 odst. 5 zákona EIA, protože bude mít významný negativní vlivy na Životní prostředí v
dotčené lokalitě.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, na základě ZZŘ.
Nesouhlasím s výstavbou dalších skladovacích hal na katastrálním území obce Kozomín. Již nyní je v okolí obce
zničená silniční infrastruktura, po které denně projede několik set osobních a nákladních automobilů, což má za
následek znečištění ovzduší výfukovými plyny. Dále je v denních i nočních hodinách slyšet zvýšený hluk od
projíždějících automobilů, pokud by došlo ke stavbě dalších skladovacích hal, bude situace ještě horší.
V rámci oznámení i dokumentace záměru byly vyhodnoceny vlivy konzervativně, a to ve všech relevantních
oblastech při načtení jak stávajících, tak budoucích očekávaných záměrů (kumulativní vyhodnocení). Z výsledků
vyhodnocení vyplývá, že v území nebude vlivem záměru i v kumulaci s dalšími známými stávajícími, či
plánovanými provozy docházet k překračování limitních hodnot dle legislativy ČR.
Dalším aspektem, který mi vadí, je skutečnost využití velkého množství podzemích vod a vodních toků obecně. V
případě výstavby, spotřebují takový objem litrů vody, jaký by vystačil nám občanům obce celoročně.
Spotřeba vody pro realizaci výstavby je jednorázová a omezena pouze na dobu výstavby areálu. Vzhledem
ke způsobu výstavby, která spočívá zejména v montáži skeletu objektů z betonových prefabrikovaných dílů a
následná montáž výplní, je spotřeba místních zdrojů vody minimální.
Dle mého názoru na to není připravena ani hromadná doprava, kterou zajišťuje pro naši obec ROPID, potažmo
ČSAD Střední Čechy. Autobusy již nyní jezdi plné, pokud se zvýší i počet lidí dojíždějících do daných hal, bude se
muset nějakým způsobem těchto cca 300 - 500 lidi nějak dopravit.
Před zprovozněním záměru bude na základě smluvní dohody mezi investorem a dopravní společností regionu
hromadná doprava zajištěna, která bude navýšena pro potřeby areálu bez narušení stávající veřejné dopravy
v území.
Navíc mám obavy z možného zvýšení kriminality v blízkém okolí.
Uvedená obava není relevantní.
Zvýšený počet autobusů a automobilů povede opět ke znečištění ovzduší krajiny kolem.
Toto očekávané působení bylo vyhodnoceno jak v rámci oznámení, tak i v dokumentaci záměru. Byly provedeny
modelové výpočty se zahrnutím kumulativních vlivů ve všech relevantních oblastech a především z hlediska vlivu
navýšení automobilové dopravy (včetně očekávané hromadné dopravy) v území, která je zdrojem hlukového a
emisního zatížení území. Z výsledků vyhodnocení vyplývá, že v území nebude vlivem záměru i v kumulaci
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s dalšími známými stávajícími, či plánovanými provozy docházet k překračování limitních hodnot dle legislativy
ČR.
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Vyjádření fyzické osoby ze dne 18.10.2019
Vážení,
žádám, aby byl záměr CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
Záměr svým rozsahem a podobou nemůže být ukončen pouze zjišťovacím řízením. Bude mít totiž zásadní vliv na
životní prostředí v regionu a dotkne se ekologické stability krajiny. V kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých
realizovaných, připravovaných nebo uvažovaných záměrů zcela změní podobu regionu. Záměr představuje riziko
pro veřejné zdraví v oblasti znečištění ovzduší a hlukového zatížení.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění na základě závěrů ZZŘ.
V rámci posouzení nebyly zjištěny významné negativní vlivy na ŽP. Kumulace se stávajícími i plánovanými
záměry byla vyhodnocena. V rámci dokumentace byla zpracována studie vlivů na veřejné zdraví (příloha č. 6),
jejímž závěrem je, že záměr nebude mít vliv na veřejné zdraví.
Zveřejnění záměru na internetu na Informačním systému EIA nebylo řádně a kompletně provedeno. Po celou
dobu zveřejnění nebyl zadán Termín pro zaslání vyjádření. Kvůli tomuto nedostatku je nutné prodloužit dobu pro
vyjádření v rámci zjišťovacího řízení. Viz snímek obrazovky níže.

Vypořádání není v kompetenci zpracovatele dokumentace.
Zastavěná plocha obce Kozomín činí cca 16 ha. Jen tento záměr způsobí zábor zemědělského půdního fondu na
28 ha!
Zpracovatel dokumentace nevidí souvislost mezi velikostí ploch záměr a zastavěnou plochou obce. Území
záměru je vymezeno platným územním plánem obce pro lehký průmysl – skladování a lehkou výrobu. Plocha je
strategicky umístěna u dálničního sjezdu a automobilová doprava bude směřována především na dálnici D8 a to
bez průjezdu přes obytnou zástavbu.
Roční spotřeba pitné vody pro záměr bude o 25% vyšší než roční spotřeba pitné vody pro celou obec Kozomín!
Zdroj pitné vody Mělnická Vrutice, na který má být záměr napojen, je na hranici své kapacity.
V rámci dokumentace je doloženo vyjádření Středočeských vodáren (příloha č. 12c), kde jsou stanoveny
předběžné podmínky napojení na vodovod.
V dokumentaci záměru nejsou popsána žádná kompenzační opatření, která by zlepšovala vlivy způsobené touto
megalomanskou výstavbou. Obzvláště po takových investorech, jako je společnost CTP by měl Středočeský kraj
vyžadovat uzavření „plánovací“ smlouvy, která by zaručovala investice do podmiňujících staveb. Jen ve
Středočeském kraji představuje činnost společnosti CTP zábor více než 150 ha zemědělského půdního fondu.
Projekt záměru obsahuje opatření, která jsou uvedena v kapitole B a D.IV dokumentace.
Nová zástavba na k.ú. obce zvyšuje daňový příjem obce. Je na zastupitelstvu obce, jak se tyto prostředky využijí.
Oblast realizace záměru je dopravně silně zatížena, záměr povede k dalšímu nárůstu dopravy a silně přitíží
dopravní síti. Dopravní infrastruktura, na kterou má být záměr napojen, je v současné době kapacitně
nedostačující. Mimo to je komunikace II/608 dle pasportu správce komunikace v havarijním stavu. Investice na
opravu této komunikace půjdou k tíži rozpočtu Středočeského kraje.
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Dle výsledků dopravní studie dojde realizací záměru k navýšení dopravy na dálnici D8 o 2,5% ve směru Ústí nad
Labem a 0,7% ve směru na Prahu. Na komunikaci /II/608 dojde k navýšení dopravy ve směru na Kozomín o 3,7%
a ve směru Veltrusy o 1%. Na komunikaci II/608 nebudou najíždět těžké nákladní automobily areálu. Pro záměr
byla zpracována podrobná rozptylová a hluková studie, které řeší emise znečišťujících látek a hluku do ovzduší, a
to v kumulaci se stávajícími i plánovanými provozy či záměry v území. Z výsledků je patrné, že vlivem záměru
nedochází k překračování limitních hodnot emisí v území, a to ani v kumulaci s okolními záměry.
Rozsáhlé střechy záměru a zastavěné plochy způsobí silný odraz slunečního záření, které způsobí ohřívání
vzduchu a změnu klimatu. Projekt nezmiňuje sebemenší kompenzační opatření jako například kompletní realizaci
zelených střech.
Střechy a fasády hal budou částečně zelené, čímž dojde k určitému snížení zahřívání ploch v letních měsících.
Nezpevněné plochy areálu budou ozeleněny, bude provedena výsadba dřevin.
Podrobněji k problematice viz reakce na vyjádření obce Postřižín, viz výše (vyjádření č.7)
Realizací záměru by se zcela změnily srážkoodtokové poměry v regionu a systém uchování vody v krajině. Tento
záměr bude pro své okolí způsobovat devastující vliv, který povede ke zničení biotopů zvláště chráněných druhů,
tak i dalších významných složek prostředí. Dokumentace ovšem popírá existenci těchto živočichů, přesto, že
Středočeský kraj vydal v roce 2016 pro oblast vzdálenou 200 metrů Výjimku z ochranných podmínek zvláště
chráněných živočichů.
Výše uvedené tvrzení je zavádějící a nepravdivé, obavy autora vyjádření nepodložená a přehnaná.
V oznámení již byly uvedené problematiky řešeny, nyní v rámci dokumentace vlivů na ŽP je doložena studie
odtokových poměrů a řešení srážkových vod v území. Odtok srážkových území je nastaven dle normy TVN75
9011 na 3l/s/ha. V areálu bude vybudován rozsáhlý systém retenčně – zasakovacích nádrží (více viz. kap. B.III.2)
pro maximální možný záchyt srážkových vod v území záměru dokonce vyšší, než je předpokládaný přirozený
odtok z území. Rozhodně záměr nebude mít devastující vliv. Příprava stavby je a bude prováděna v souladu se
zákonnými požadavky, Uvedené obavy nemohou ani nastat. Oznámení záměru (a nyní i dokumentace) nepopírá
výskyt chráněných druhů živočichů. Jako součást dokumentace byl zpracován přírodovědný průzkum území
(příloha č. 7 dokumentace). V rámci tohoto průzkumu bylo nalezeno několik zvláště chráněných druhů živočichů
z nich cca 9 druhů má nebo může mít v území trvalý výskyt. Jedná se o druhy typické pro danou krajinu –
antropogenní biotopy – polní agrocenózy, v menší míře ruderální biotopy.
Investor by měl v rámci přípravy projektu zahrnout hustou výsadbu izolační zeleně v minimální šíři 10 metrů kolem
celého areálu a zajistit následnou péči o tuto zeleň po dobu životnosti záměru.
Z ekologického hlediska výsadba pásmu izolační zeleně v šíři 10 m v daném území zcela odporuje charakteru
území a zvýší ztráty biotopů zde žijících organismů, které jsou vázány na zcela jiný biotop. V rámci provedeného
přírodovědného průzkumu bylo navrženo několik doporučení pro kompenzaci ztrát území pro vyskytující se
organismy. Tato doporučení byla převážně převzata do projektu záměru a v dalších fázích projektové přípravy
s nimi bude počítáno. Zeleň v rámci areálu bude řešena tak, aby ozelenění areálu bylo navrženo v co největším
souladu s přírodním prostředím charakteristickým pro dané území. Péče o ozelenění bude realizována po celou
dobu provozu areálu. Z biologického hlediska je pak navrženo, aby severní část území zůstala bez významné
údržby.
I přes to, že na hranici pozemku prochází železniční trať s vlečkou je v projektu zcela opomenuto napojení na
kolejovou dopravu. Zároveň v dokumentaci zcela absentují pěší a cyklistické trasy.
Záměr napojení na železniční trať neuvažuje, to neznamená, že v budoucnosti nebude možné železniční dopravu
využívat.
V rámci areálu bude řešeno stanoviště pro možnost odkládání kol pro zaměstnance, kteří by přijížděli za prací
tímto způsobem (viz. kap. B.1.6). Pro odhad vlivů záměru je konzervativně uvažována jako rozhodující osobní
doprava osobními automobily, případně využití MHD.
Ze všech výše uvedených důvodů žádám, aby byl záměr posuzován v celém rozsahu dle zákona 100/2001 Sb. s
důrazem na důsledné prověření skutečného stavu oblasti, do které je zasazován, aby mohly být zpracovány
vypovídající posudky na základě kterých, bude stanoven skutečný vliv záměru a budou nařízena účinná
kompenzační opatření.
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění na základě ZZŘ.
26

Vyjádření fyzické osoby ze dne 18.10.2019 (2)
Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v k.ú. Kozomín.
(STC2248).
Žádám tímto podle dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, počítané ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, aby byl předmětný
záměr posuzován podle § 7 odst. 5 zákona EIA, protože bude mít významný negativní vlivy na životní prostředí v
dotčené lokalitě.
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Záměr je v souladu s požadavkem ZZŘ posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění.
Ve smyslu oznámení jde o další mohutný průmyslový provoz v těsné blízkosti obytného území. Předložené
oznámení je v tomto smyslu naprosto nedostatečné, protože nebere v úvahu společný provoz v celém komplexu
vztahů a vlivů, společnou dopravní obsluhu a kumulaci jejich dopadů zejména do obytného území, jež je těsně
vedle areálu.
Záměr je realizován v souladu s územním plánem obce v těsné návaznosti na stávající sjezd na dálnici D8 (exit 9)
a to bez průjezdu nákladní dopravy přes obytnou zástavbu. Z důvodu strategické polohy území, je v daném širším
území navržena průmyslová zóna, se kterou je také počítáno v rámci územních plánů okolních obcí. Kumulace
stávajících a plánovaných provozů v území průmyslové zóny byla v rámci oznámení a nyní dokumentace
vyhodnocena. Nebyly zjištěny významné vlivy záměru a nejbližší obytnou zástavbu, a to ani v kumulaci se
stávajícími a plánovanými provozy v blízkém i širším území.
Pokud jde o hlukovou situaci, není již nyní v území příznivá. Z hlukové studie (INECO, Ing. Jaroslav Pazderka,
15.5. 2013) je zřejmé, že již nyní jsou v noci dosahovány ekvivalentní hodnoty akustického tlaku v rozpětí 45 - 50
dB. Jde o hluk z D8 i ze silnice č. 608, o dopravní ruch v obcí Kozomín a též hluk z leteckého provozu.
Ostatně kontrolní měření hluku v noční době (INECO, 26.4. 2013 od 0.16 do 01.24) poskytlo podklad k výsledné
ekvivalentní hodnotě 49,4 dB. Před RD č.p. 43 bylo naměřeno dokonce 51,5 dB (Aeq.). Je možno právem tvrdit,
že veškeré rezervy jsou vyčerpány a že pokud jde o hluk, bylo již vyčerpáno únosné zatížení území.
Na základě prověřeného překračování hygienických limitů správce zdroje hluku připravuje v roce 2020 úpravu
protihlukových opatření podél D8 realizací nové protihlukové stěny. V době předpokládaného zprovoznění záměru
(výhledový rok 2022) již bude PHS zrealizována. Výpočtem byl následně doložen předpoklad plnění legislativních
limitů u uvedených hlukově chráněných objektů.
Provoz nebude sám o sobě nijak tichý - předpokládá se dosahování nebo i překračování hodnoty 85 dB (Aeq, 8h).
Bude třeba řady protihlukových opatření a úprav, ale ani ony nedávají záruku dodržení limitů pro vnější chráněný
prostor staveb pro bydlení v sousedství. Do tohoto území již nelze umístit další zamýšlené technologie a
generovat další dopravní obsluhu.
V rámci hlukové studie byl vypočten příspěvek provozu posuzovaného záměru na nejbližší chráněné prostory
staveb, přičemž je v těchto prostorách dosahováno hodnot do cca 27 dB v denní a do cca 25 dB v noční době,
což odpovídá úrovni hluboko pod hlukovým pozadím klidné obytné zástavby. Provoz záměru nebude znamenat
navýšení hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku nad povolené legislativní limity.
Obdobně problematický je i stav imisní zátěže území z ovzduší. Rozptylová studie (EMPLA A G, Ing. Marcela
Skříčková, červen 2013) sděluje, že jde o oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Problematický je zejména
polétavý prach frakce PM10, kde dochází k překračování 24 hodinových limitů a rovněž povolené četnosti
překročení limitu v letech 2007 - 2011. Opět je matoucí vypočítávat příspěvky zamýšlené technologie bez
konstatace, že i bez ní je imisní limit hygienicky velmi rizikového polutantu již dosažen.
Imisní situace v území se postupně mění k příznivějším hodnotám, projevují se opatření zejména v dopravy díky
modernější motorizaci s nižší emisí škodlivin. V rozptylové studii je stav stávající imisní zátěže popsán v kapitole
5, a to na základě aktuálních pětiletých průměrů za roky 2014-2018. Případné překročení stanoveného limitu je
v popisu uvedeno. Pro každou znečišťující látku je provedeno vyhodnocení výhledové imisní situace s ohledem
na předpokládané pozaďové imisní koncentrace (včetně uvážení kumulativních vlivů všech známých záměrů
v řešeném území).
Na základě výše uvedeného není tedy vůbec pravdou, že by ovzduší a hluková situace nebyly v rozhodujícím
měřítku příštím zamýšleným provozem ovlivněny. K uvedené problematice, kdy již došlo k dosažení nebo i
překročení imisních a hlukových limitů uvádíme toto:
a) Právní rozbor
Ústavní pořádek ČR obsahuje dle čl. 112 Ústavy rovněž Listinu základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., dále jen
Listina), jež ve svém čl. 35 odst. 1 přiznává každému (tedy každé fyzické osobě) právo na příznivé životní
prostředí. Je to rovné právo pro všechny osoby. Listina to říká ve svém čl. 1 jednoznačně: „Lidé jsou svobodní a
rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a
nezrušitelné.“ Příznivé životní prostředí není definováno jako antropogenně nedotčení prostředí - to ve střední
Evropě už prakticky vymizelo - ale jako prostředí antropogenně zatěžované pouze podlimitně, tedy prostředí
znečišťované a zatěžované důsledky lidské činnosti včetně všemožných fyzikálních, chemických či biologických
emisí a činitelů (včetně hluku, světla, různých záření, zápachu atd.) v míře, jíž připouštějí české zákony (čl. 35
odst. 3 Listiny), tedy jež nedosahuje mezních hodnot, limitů, jež nepřekračuje meze tolerance a přípustné četnosti
překročení předepsaných hodnot apod.
Tuto základní ústavní ideu dále rozvíjí zákon o životním prostředí v platném znění (č. 17/1992 Sb.). Definuje
únosné zatížení území, a to v ustanovení § 5: "Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností,
při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické
stability."
Dále definuje znečišťování životního prostředí ve svém § 8 odst. 1: "Znečišťování životního prostředí je vnášení
takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti,
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které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí." Toto znečišťování může být podlimitní,
tedy dovolené, nebo nadlimitní, tedy protiprávní tj. nezákonné a protiústavní.
Dále definuje poškozování životního prostředí ve svém § 8 odst. 2: "Poškozování životního prostředí je
zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy."
Poškozování prostředí je již jednoznačně pouze nadlimitní a tedy protiprávní.
V § 11 tento zákon stanoví, že: "Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení."
V § 12 pak uvádí "Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními
předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí
a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky životního prostředí. Mezní hodnoty musejí být
stanoveny s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek a
činností."
Konečně v § 13 je definována zásada předběžné opatrnosti, reagující na nevyhnutelně pouze dílčí poznání
reálných souvislostí a na běžnou míru nejistoty a pravděpodobnosti, jež provází lidské poznání světa: "Lze-li se
zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního
prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření,
jež mají poškození zabránit."
Z uvedeného je zřejmý ústavní a zákonný zákaz zatěžování kteréhokoli území nad přípustnou míru, jíž opět jako
u příznivého životního prostředí definuje jeho zatěžování lidskou činností pouze v podlimitním rozsahu.
K tomu je nutno doplnit, že ústavodárce zahrnul důležitá ustanovení do ústavní úpravy základního práva na
vlastnictví. V čl. 11 Listiny odst. 3 se stanoví: „Vlastnictví zavazuje.
Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon
nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“
Je tedy zřejmé, že ústavní pořádek stanoví jednoznačná omezení výkonu vlastnického práva tím, že tím nesmí
být způsoben nadlimitní stav environmentální zátěže území ani poškozování lidského zdraví a v rozporu s
obecnými zájmy, mezi něž nepochybně patří zájem na zachování obyvatelnosti území a uchování příznivých
životních podmínek. To tedy platí zejména pro nové záměry. Řada již realizovaných antropogenních záměrů
způsobila v minulosti nadlimitní zátěž složek životního prostředí a dotčených území. To je právně řešeno
možností vydání dočasných výjimek (taková zákonná možnost je stanovena v zákonech o veřejném zdraví, o
vodách, o ochraně ovzduší i jinde). Takového přechodného a výjimečného období má být vždy využito k
opatřením, jež mají vést k postupné redukce zátěže na podlimitní úroveň.
U nových záměrů je nutno zcela nekompromisně trvat na dodržení a nepřekračování imisních limitů a hlukové
zátěže, případně dalšího působení na okolí nad míru stanovenou právními předpisy, a to v kontextu již
existujícího pozadí antropogenního původu. V českém právním řádu není právní opora pro to, aby byl
odsouhlasen, umístěn a povolen záměr, u něhož je již od počátku spolehlivě dokumentováno, že spolu s již
existujícím antropogenním zátěžovým pozadím v lokalitě překročí závazné limity nebo jejich již existující
překračování dále zvýší. Takový výsledek lze dosáhnout pouze v rozporu s právním řádem tohoto právního státu.
Z výše uvedeného rovněž jasně vyplývá, že nemá ústavní oporu dělení občanů (kteří jsou si navzájem rovni ve
svých ústavně zaručených právech) na ty, kdo budou mít zachováno příznivé (jen podlimitně zatěžované) životní
prostředí a na jiné, kterým bude zhoršen stav jejich životního prostředí nad přípustné limity a např. argumentovat
vysokou četností těch prvých proti nízkému počtu těch druhých, protože ústavní pořádek stanoví rovné právo na
příznivé životní prostředí pro každého. I kdyby bylo něco takového právním předpisem stanoveno, bylo by takové
ustanovení ústavně soudním přezkumem zrušeno.
Z uvedeného přehledu plyne závěr: veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým
průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy
k nadlimitní zátěži území.
Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak
je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších
souběžných opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles
zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového průkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení
zásahu nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené veřejné
zájmy a místo toho souhlasí se způsobením bezpráví nebo s jeho prohloubením, závažným způsobem porušují
zákon a jednají hrubě chybně.
b) Aktuální judikatura
Dne 12. května 2011 byl vynesen rozsudek Městského soudu v Praze jako soudu správního ve věci sp. zn. 10 Ca
62/2009 a s datem 30.5. 2011 pak i rozsudek ve věci sp. zn. 10 Ca 61/2009. Původně šlo o tři samostatné spory,
kdy žalovala společnost Corinthia Panorama s.r.o. a v téže době žaloval dvakrát i Ateliér pro ŽP, o.s. (zde byla
sp.zn. původně 10 Ca 67/2009). Obě žaloby směřovaly proti Magistrátu hl. m. Prahy jako odvolacímu orgánu v
územním řízení na umístění stavby "EPOQUE Pankrác - hotel". Soud posléze oba spory spojil ke společnému
projednání. Věc vedená pod sp.zn. 10 Ca 61/2009 se pak týká stavby "EPOQUE Pankrác - bytový dům".
Nejpodstatnější žalobní bod v obou sporech byl v žalobách Ateliéru pro ŽP, o.s. a se týkal faktu, že již v době
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územního řízení byly v daném území dosaženy nebo i překračovány limity přípustné zátěže hlukem a imisemi z
ovzduší. Předmětné stavby, stejně jako řada obdobných paralelně prosazovaných developerských záměrů, které
na území Pankrácké pláně a jejího bezprostředního okolí k tomuto stavu dále přispějí. Za těchto podmínek
žalobce považoval další přitěžování již existující zátěže v území za protiprávní. Soud tuto námitku - žalobní bod
plně akceptoval a při ústním přednesu odůvodnění sdělil následující:
Argument překročení únosné zátěže území (hlukem, imisemi z ovzduší) je důvodný. Podklady pro řízení toto
prokazují. Dotčený orgán ochrany ovzduší ve svém stanovisku problematiku stavu ovzduší prakticky neposuzoval,
pouze paušálně odkázal na závěry zjišťovacího řízení EIA, kde se ale tato problematika podrobně nepojednávala,
takže by se snad kvality ovzduší mohl týkat zcela pouze obecný odkaz na opět obecně formulovanou povinnost
zabývat se dalšími připomínkami ve vyjádřeních obdržených v rámci zjišťovacího řízení. Toto je však zcela
nekonkrétní. MŽP sice v režimu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumalo závazné stanovisko OOP MHMP a
potvrdilo je, nicméně danému problému věnovalo asi 5 řádků a z těch nic podstatného neplyne. DOSS nedostály
svým povinnostem a nedošlo k náležitému vypořádání vznesených námitek.
To podle soudu platí i pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy a její stanovisko. MZd rovněž přezkoumávalo v rámci
odvolacího řízení toto závazné stanovisko a na základě akustických studií popisujících stav v roce 2008 a výhled
do budoucna (2010) uznalo výslovně, že jsou limity pro vnější chráněný prostor staveb překračovány a do
budoucna budou rovněž překračovány. Přesto potvrdilo platnost stanoviska hygienika.
DOSS podle soudu vycházely z toho, že nadlimit je v daném území již víceméně obvyklý a že projednávaný
záměr k zhoršení stávajícího stavu přispěje pouze minimálně. Vlivem jeho uskutečnění a provozu se stav v
lokalitě výrazně nezhorší. Takový přístup soud rozhodně odmítl s tím, že platí zákon a Obecné technické
podmínky pro výstavbu v hl.m. Praze (OTPP), kde se opakovaně odkazuje na limity a nutnost jejich dodržení.
Limity jsou tu tedy proto, aby byly dodržovány. Tak, jak předvedly správní úřady v této věci, nelze přistupovat k
umístění a povolení staveb. V nadlimitně zatíženém území lze situovat jen novostavby s nulovým příspěvkem k
zátěži území nebo zároveň s jejich odsouhlasením musí být jinak zajištěno snížení zátěže - např. opatřením, že
se doprava na pozemních komunikacích povede jinudy apod.
Hygienik zcela rezignoval na ochranu venkovního chráněného prostoru staveb a vycházel z vyšší neprůzvučnosti
nových oken, ale stavbu nelze posuzovat jako umístitelnou s odkazem na její minimální příspěvek k zátěži v
území. Tato ani další prosazované stavby v daném území nejsou nijak minimalistické - má jich být celkem 8 nebo
9 a i kdyby každý záměr znamenal navýšení hlukové zátěže jen o 0,3 dB (Aeq.), pak by se v území zvedla
hluková zátěž jejich uskutečněním velmi výrazně. Limity jsou závazné - zákony i OTPP stanoví jejich závaznost.
Nelze tedy do takového území umisťovat další záměry, pokud není zajištěno, že nebudou limity překračovány,
aniž by byly tedy stanoveny a vytvořeny další reálné podmínky k dosažení podlimitu.
Soud nevyloučil možnost umístit v již nadlimitně zatíženém území další záměr, stejně jako v podlimitně zatíženém
území umístit záměr, který zřejmě zajistí sám spolu s existujícím pozadím překročení limitů. Sdělil však důrazně a
jednoznačně, že takový nový zásah musí být řešen takovým způsobem - nebo provázen takovými dalšími
opatřeními v území, aby se zajistil i po jeho zhotovení právní stav v území, tedy podlimitní zátěž.
Oba rozsudky mají mimořádný význam pro jakékoli projednávání a odsouhlasování zásahů či záměrů
navrhovaných v území, kde jejich vlivem může dojít k překročení některého z limitů přípustné zátěže v území,
tedy k překročení přípustné hlukové či imisní zátěže, ale i zátěže seismickými otřesy apod. Oba již potvrdil
Nejvyšší správní soud svým rozsudkem č.j.:1As 135/2011 - 246 ze dne 30.1. 2012 a č.j. 9 As 28/2012 - 135 ze
dne 1.2. 2013. Oba rozsudky jsou veřejně přístupné.
Rozsudky mají svým právním názorem podstatné pro jakékoli projednávání a odsouhlasování zásahů či záměrů
navrhovaných v území, kde jejich vlivem může dojít k překročení některého z limitů přípustné zátěže v území,
tedy k překročení přípustné hlukové či imisní zátěže, ale i zátěže seismickými otřesy, vibracemi apod. Je vždy na
žadateli, aby podal přesvědčivý průkaz zachování nebo dosažení podlimitní zátěže i při plném provozu
zamýšleného záměru.
Vždy je na žadateli - oznamovateli, aby podal přesvědčivý průkaz zachování nebo dosažení podlimitní zátěže i při
plném provozu jím zamýšleného záměru. .
I kdyby vůbec žádných dalších důvodů nebylo, již jen výše uvedené by bylo nanejvýš dostačujícím důvodem v
souladu s ústavní a zákonnou úpravou včetně zásady předběžné opatrnosti (§ 13 zákona č. 17/1992 Sb.) pro
- dopracování souvislostí a propojenosti všech zamýšlených nových technologií a jejich společného dopadu na
prostředí - zejména do nejbližších obytných území,
- podrobné prozkoumání reálného stavu imisního a hlukového pozadí lokality v rámci dokumetace EIA a
- poté bude na oznamovateli, zda podá přesvědčivý průkaz zachování nebo dosažení bezpečně podlimitní zátěže
i při plném (maximálním možném) provozu.
Upozorňuji proto výslovně a naléhavě orgán EIA i příslušné dotčené orgány, že veškeré v tomto podání uváděné
a citované rozsudky správních soudů se týkají i tohoto konkrétního záměru a jsou hotovou obžalobou naprosto
běžné rozhodovací praxe úředních osob na zcela konkrétních úřadech veřejné správy včetně orgánu EIA. Chyby,
nezákonnosti a selhávání zdrcujícím způsobem kritizované v těchto rozsudcích se běžně opakují a vyskytují se i v
řadě dalších úředních rozhodovacích procesů. Stačí kriticky nahlédnout skutečnou kvalitu, vypovídací schopnost
a míru pravdivosti projednávaného oznámení EIA. Proto jsem jako účastník projednávání pojal obsáhlou aktuální
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argumentaci soudů jako součást svého vlastního včasného písemného vyjádření v rámci tohoto zjišťovacího
řízení EIA. S těmito námitkami, ve značné míře spojenými s konstatováním průkazných nezákonností, se musí
orgán EIA i dotčené orgány odpovědně vypořádat v souladu se základními zásadami správního rozhodování (§ 2
- 8 správního řádu), tedy věcně správně, zákonným způsobem, přesvědčivě, nestranně a přezkoumatelně.
Souhlasné stanovisko EIA ani ukončení procesu vydáním závěru zjišťovacího řízení EIA podle zákona v nynější
situaci n e p ř i c h á z e j í v ú v a h u .
Jedná se o upozornění na judikaturu ČR, rozbor předbíhá procesní postupy dle zákona 100/01 Sb., dále bez
komentáře.
Ve smyslu výše uvedeného
I.p o d á v á m odůvodněné a včasné nesouhlasné písemné vyjádření k oznámení EIA a požaduji, a b y p r o b ě h
l o v dané lokalitě c e l é p r o j e d n á n í vlivů za ŽP.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění je realizován.
II. p o ž a d u j i na orgánu EIA, aby náležitě poučil v rámci procesní poučovací povinnosti oznamovatele, že
pokud nepodá u navrhovaného zásahu přesvědčivý průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších
souběžných opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo že bude zajištěn
pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity, bude mu vydáno nesouhlasné stanovisko EIA. Proto by
měl zvážit i případné z p ě t v z e t í o z n á m e n í.
Bez komentáře.
27

Odborné vyjádření k navrženému vodohospodářskému a dopravnímu řeení záměru CTPArk Prague North
D8.3, D8.4, d8.5. D8.6, říjen 2019
Vodohospodářské řešení
2.1. Zásobování pitnou a požární vodou
V rámci předložené dokumentace [1] je navrženo napojit areál novým vodovodním řadem v jižní části areálu na
stávající vodovodní řad DN 200. Dokumentace předpokládá potřebu vody pro všechny provozy o objemu cca 19
700 m3/rok. V provozech není navrženo využití technologické vody. Dále je uvažováno s využitím vody pro úklid a
čištění znečištěných ploch s objemem max. 20 až 70 m3/rok dle velikosti haly.

Tab. 1: Předpokládaná potřeba pitné vody pro jednotlivé haly
Dokumentace uvádí, že objekty budou vybaveny samohasícím a požární signalizačním zařízením.
Komentáře k navrhovanému řešení:
Na str. 26 [1] je uvedeno, že „Pro zásobování plánované zástavby pitnou vodou bude zřízen páteřní vodovod, na
vodovod DN 150 postavený v rámci rekonstrukce stávající vodovodní sítě. Vodovod je dále napojen na vodovod
DN 800 (železobeton). Jedná se o veřejný vodovod propojující Kladno a Mělník, který je ve správě firmy „Vodárny
Kladno – Mělník, a.s.“ (VKM).“. Uvedená informace je v rozporu s návrhem napojit areál na stávající vodovodní
řad DN 200, jak PD uvádí na str. 25 [1]. Z dokumentace není jasné, kde a v jakém rozsahu je navržena
rekonstrukce stávající vodovodní sítě.
Oznámení záměru není projektovou dokumentací, smyslem dokumentu je oznámit záměr. To probíhá v době před
zpracováním projektové dokumentace, či v souběhu s její přípravou. Detailní řešení jednotlivých stavebních
objektů nebylo známé.
Nyní lze konstatovat, že záměr bude napojen na stávající na stávající veřejný vodovod v průmyslovém areálu (PE
d225). Umožnění napojení na vodovod je doloženo v příloze č. 12 (vyjádření Středočeských vodáren).
Výše zmiňovaný veřejný vodovod ve vlastnictví VKM a provozovaný společností Středočeské vodárny, a. s. je
napájený z jímacího území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí (vodovod KSKM). Dle vodoprávního povolení
(č. j. 1245/ZP/16/LETO) je zdroj uvažován pro napájení 250 000 obyvatel pitnou vodou s odběrem 11 700 000
m3/rok (původně povolený odběr byl 16 300 000 m3/rok). Dle šetření ČIŽP [3] je předpokládaný odběr vody za
rok 2017 ve výši 93 % povoleného množství. S ohledem na to, že kapacita diskutovaného vodního zdroje byla v
roce 2017 téměř vyčerpána a již v současné době dochází k meznímu využití kapacity při dodávkách vody na
okraji vodovodního systému (např. v obci Bašť, Veliká Ves, Líbeznice a v dalších obcích v okrese Praha východ), je v rámci posouzení vlivů záměrů na životní prostředí doporučeno posoudit, zda by nebylo možné
současně se záměrem realizovat ostrovní zdroj vody (např. pomocí vrtů a čerpání podzemní vody) se zařízením
pro úpravu jakosti vody tak, aby nedocházelo k odběru vody z vodovodního systému potřebnému pro zásobování
obyvatel v obcích, které jsou na systém napojeny (navrhovaný záměr odpovídá potřebě vody cca 560 obyvatel).
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Zpracovatel dokumentace dokládá vyjádření správce vodovodu o možnosti využití napojení na stávající veřejný
vodovod. Oznamovatel si je vědom problematiky zásobování pitnou vodou. Proto v rámci záměru bude realizován
systém využití tzv. užitkových vod (čisté srážkové vody ze střech záměru) pro splachování WC. Předpokládá se,
že tak dojde k úspoře cca 25% (hrubý odhad) plánované spotřeby pitné vody (tato očekávaná úspora není
v dokumentaci vyčíslena ani započtena).
Součástí předloženého návrhu záměru [1] není popis areálových rozvodů pitné vody (materiálové a technické
řešení).
Dané informace budou uvedeny v rámci následujících dokumentací pro územní řízení či stavební povolení, dle
zpracovatele dokumentace nejsou při hodnocení vlivu záměru na životní prostředí podstatné.
V dokumentaci [1] absentuje návrh řešení rozvodů požárního vodovodu. Z dokumentace není jasné, jakým
způsobem bude zásobováno samohasící zařízení (tj. zda bude areál např. vybaven sprinklerovými nádržemi).
Popis řešení požárních vod v areálu je v dokumentaci doplněno (kap. B.2.2).
2.2. Nakládání s dešťovými vodami
PD EIA [1] uvádí, že dle výsledků HG průzkumu (který však není součástí předložené dokumentace) je řešené
území málo vhodné pro zasakování dešťových vod. Hodnoty koeficientu filtrace se v území pohybují v řádu 1.10-6
m/s. Z toho důvodu je navrženo odvádět dešťové vody kanalizačním systémem do kaskády sedmi retenčních
nádrží (dále RN). Retenční nádrže jsou navrženy jako otevřené zahloubené nádrže s propustným dnem tak, aby
bylo zajištěno částečné zasakování dešťových vod. Odtoky z RN budou přednostně řešeny gravitačně.
Bezpečnostní přelivy nádrží budou řešeny gravitačně se zaústěním do potrubí a navazující RN (popř. po terénu
do údolnice). Dokumentace uvažuje s odtokem dešťových vod z RN umístěné v jižní (nejvýše položené) části
areálu směrem na sever přes další níže položené RN. V severovýchodní části areálu bude umístěna nejníže
položená RN, z níž budou odpadní vody čerpány směrem na jihovýchod ke stávajícímu areálu haly D8.2.
Navrhovaný systém bude zaústěn do stávající retenční nádrže realizované pro nakládání s dešťovými vodami pro
halu D8.2. Dešťové vody ze střech je navrženo zaústit do kanalizace přímo, vody z komunikací budou před
odvedením do dešťové kanalizace převáděny přes odlučovače ropných látek.
Dle dokumentace [1] je záměr řešen takovým způsobem, aby byly dešťové vody v areálem dotčeném území
zasakovány v co největší míře, kterou umožní hydrogeologické poměry, čímž jsou splněny požadavky na ochranu
klimatu.
Komentáře k navrhovanému řešení
Navrhovaná koncepce zaústění systému pro nakládání s dešťovou vodou do stávající nádrže pro areál D8.2 je
zcela nevhodná. Tato nádrž a související funkční objekty (čerpání regulovaného průtoku do Postřižínského
potoka, bezpečnostní přeliv) jsou navrženy na odvádění dešťových vod ze stávajícího areálu CTPark a napojením
přítoku dalších dešťových vod by došlo k přetěžování tohoto systému a s ohledem na přítoky generované
navrhovaným záměrem i k významnému snížení jeho retenční funkce. Snížení úrovně zabezpečení této nádrže
může mít vliv na povodňové ohrožení obce Úžice. Postřižínský potok, do něhož je stávající RN zaústěna (včetně
bezpečnostního přelivu s kapacitou cca 4,1 m3/s [4]), je na území obce Úžice zatrubněn. Zatrubnění toku v obci
má kapacitu cca 0,43 m3/s. V dokumentaci chybí posouzení možného vlivu na průtočné poměry Postřižínského
potoka a související možné ohrožení obce Úžice.
Problematika malé kapacity kanalizace, převádějící Postřižínský potok obcí Úžice je dlouhodobě známa a
neřešena ze strany obce. V současné době probíhají jednání provozovatele areálu s obcí Úžice na vybudování
tzv. odlehčovacího koryta Postřižínského potoka, které povede podél dálnice D8. Koryto umožní odvedení
průtoku, který převyšuje kapacitu zatrubnění, do toku Černávka. Více informací o daném řešení je uvedeno v kap.
B.3.2.
Zpracovateli je doporučeno přehodnotit koncepci návrhu (např. regulovaně odvádět dešťové vody směrem na
severozápad do vodního toku Černávka). Projektová dokumentace neobsahuje hydrotechnickou situaci, výpočty
odtoku dešťových vod nebo výpočty akumulačních objemů retenčních nádrží. Retenční nádrže nejsou ani
zakresleny v situaci záměru, která tvoří přílohu 1 předložené dokumentace (na str. 11 textové části je na obrázku
patrně nakreslena pouze jedna RN). Hydrogeologický průzkum není přílohou dokumentace, dokumentace ani
neuvádí rozsah, způsob provedení a výsledky průzkumu.
Problematika je řešena jiným způsobem, v rámci dokumentace je doložena příloha č. 9, kde je podrobněji řešeno
nakládání se srážkovými vodami v areálu včetně situace retenčních nádrží. Popis řešení je také uveden v kap.
B.3.2.
Dokumentace navrhuje vybavit retenčně-vsakovací nádrže bezpečnostními přelivy, které budou zaústěny do
navazujícího odtokového potrubí nebo volně na terén. Dokumentace neobsahuje výpočty ovlivňující
proveditelnost tohoto návrhu. V navrhované koncepci je nezbytné, aby bylo potrubí pro převedení návrhového
dostatečného profilu, tj. aby bezpečně převedlo průtok vyvolaný návrhovou srážkou při proudění o volné hladině.
Při odvádění vod přes bezpečnostní přeliv volně na terén je nezbytné ověřit, že v takové situaci nedojde k
ohrožení nebo poškození níže položeného území (s ohledem na velikost navrhovaného záměru lze očekávat
tvorbu významného odtoku - např. již při srážce s pravděpodobností opakování 5 let a s dobou trvání 15 min bude
odtok ze střech cca 2,2 m3/s a odtok ze zpevněných ploch cca 1,5 m3/s [8]). řešení systému pro hospodaření s
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dešťovou vodou je nezbytné navrhnout na vhodnou periodicitu návrhového deště, a to především nejen s
ohledem na normativní požadavky [5][6][8][10], ale také i s ohledem na ochranu níže položeného území (např.
stávající dešťová nádrž v areálu D8.2 je navržena na 100-letou srážku [4] pro zajištění ochrany obce Úžice z
důvodu nekapacitního zatrubnění Postřižínského potoka).
V rámci areálu hal bude při jeho severním okraji vybudován zemní val, který umožní záchyt tzv. 100-leté vody
z celého areálu. Více informací je uvedeno v příloze č. 9 a v kapitole B.3.2 dokumentace. Val je také zakreslen na
situaci retenčních nádrží doložené v příloze č. 9.
V halovém areálu bude zasakování srážkových vod umožněno na 25 % navrhovaných ploch zeleně (retenční
nádrže nejsou na situačním výkresu v PD zakresleny, je tak předpokládáno, že budou umístěny ve vymezených
plochách zeleně) oproti stávajícímu stavu. S ohledem na rozsah záměru (28,3 ha) se nelze ztotožnit s tvrzením,
že záměr naplňuje požadavky na ochranu klimatu v oblasti zadržování vody v krajině, protože realizací areálu
dojde ke zrychlení odtoku vody z území. Posouzení vlivu záměru na klima nehodnotí a neřeší efekt tepelného
ostrovu, k jehož vzniku by součinností s okolními stávajícími nebo plánovanými halovými areály v řešeném území
mohlo dojít (viz obr. 1).
Retenčně vsakovací systém areálu je navržen tak, aby z území neodtékalo více, než je hodnota specifického
odtoku z území dle normy TNV 75 9011 a to 3l/s/ha, která je obecně nastavena tak, že odpovídá zhruba
přirozenému odtoku z území.
Vlivy záměru na klima jsou v rámci dokumentace komentovány v rámci kap. C.2.6 a D.1.2.
2.3. Nakládání s odpadními vodami
Dokumentace uvádí, že objem odpadních vod bude odpovídat přibližně potřebě pitné vody (tj. cca 19 7000 m3/rok
+ 20 až 70 m3/rok na úklid haly dle velikosti). Odpadní vody z kantýny je navrženo odvádět přes lapák tuku.
Odpadní vody je navrženo vypouštět do kanalizačního řadu při splnění limitů jakosti, které jsou stanoveny
kanalizačním řádem obecní kanalizace.
Odpadní vody z hal D8.3 až D8.6 je navrženo odvádět pomocí kanalizačního systému do nově plánované čistírny
odpadních vod, která teprve bude vybudována u haly D8.2. Dokumentace uvádí, že realizace navrhovaného
záměru je podmíněna stavbou této ČOV.
Komentáře k navrhovanému řešení
Předložená dokumentace [1] se pouze odkazuje na likvidaci odpadních vod v ČOV umístěné v sousedním areálu.
Tato ČOV nebyla doposud realizována. Dokumentace EIA [1] neuvádí žádné informace o předmětné ČOV, jako
jsou např. plánovaná kapacita a technologie, posouzení ovlivnění vodního toku, do kterého budou vypouštěny
vyčištěné vody atd. V dokumentaci není vůbec technicky řešen návrh kanalizační sítě (materiálově i technicky, tj.
např. zda se jedná gravitační či tlakovou kanalizaci). Dle dokumentace tak nelze zhodnotit proveditelnost
odkanalizování areálu v území.
Likvidace splaškových vod bude provedena dle platné legislativy ČR, bez odpovídajícího řešení odkanalizování
území nebude možné areál hal uvést do provozu. Řešení nakládání se splaškovými vodami v areálu, včetně
uvedení parametrů areálové ČOV, je uvedeno v rámci kapitol B.3.1 a B.3.2 dokumentace.
2.4. Závěr – Vodohospodářské řešení
Zásobování pitnou a požární vodou
Posuzovaná dokumentace obsahuje rozpor v informaci o způsobu napojení na stávající vodovod. Zdroj vody
tohoto veřejného vodovodu, který byl v území vybudován za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou, je na
hranici využitelné kapacity. Na místě je posoudit možnost realizace individuálního zdroje zásobování pitnou vodou
v řešeném území. Dokumentace neřeší návrh areálových vodovodních rozvodů pitné a požární vody nebo zdroj
vody pro samohasící zařízení.
V rámci dokumentace je realizováno řešení napojení na stávající na stávající veřejný vodovod v průmyslovém
areálu (PE d225) Zpracovatel dokumentace upozorňuje, že způsob napojení podléhá povolovacímu procesu
správce vodovodu. Zpracovatel dokumentace také dokládá jako přílohu č. 12c vyjádření správce vodovodu
k napojení areálu.
Zpracovatel dokumentace dokládá vyjádření správce vodovodu o možnosti využití napojení na stávající veřejný
vodovod. Zároveň je třeba zmínit, že investor plánuje v areálu využití tzv. užitkových vod (čisté srážkové vody ze
střech záměru) pro splachování WC. Předpokládá se, že tak dojde k úspoře cca 25% (hrubý odhad) plánované
spotřeby pitné vody.
Technické a materiálové řešení areálových rozvodů vody nebylo v době zpracování oznámení a dokumentace
EIA dostupné. Dané informace budou řešeny v rámci dokumentace pro stavební povolení a dle zpracovatele
dokumentace nejsou při zpracování hodnocení vlivu záměru na životní prostředí podstatné.
Popis řešení požárních vod v areálu je v dokumentaci doplněno (kap. B.2.2).
Nakládání s dešťovou vodou
Návrh systému hospodaření s dešťovými vodami v předložené dokumentaci je neúplný (chybí např. výpočty či
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zákres navrhovaných nádrží do situačního výkresu) a vykazuje významné nedostatky. Dokumentace v této
podobě tak neprokazuje proveditelnost navrhovaného řešení. Dešťové vody z areálu je navíc navrženo vypouštět
do retenční nádrže v sousedním areálu haly D8.2, čímž bude ovlivněn provoz této nádrže - resp. stávající nádrž
nebude plnit svoji funkci s navrhovaným zabezpečením, protože část retenčního objemu bude zaplněna vodou
přitékající ze záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6. Tento stav není přijatelný s ohledem na
zvýšení povodňového ohrožení níže položené obce Úžice, kterou protéká Postřižínský potok, do nějž jsou
dešťové vody ze stávající nádrže zaústěny. Úsek vodního toku v obci je zatrubněn a kapacita potrubí je
nedostatečná pro převod průtoků dešťových vod generovaných při přívalových srážkách ve výše položených
halových areálech.
V rámci dokumentace EIA je nezbytné posoudit možné ohrožení níže položeného území zvýšeným odtokem
dešťových vod z řešeného areálu.
Uvedená problematika je oznamovatelem řešena.
Součástí dokumentace je příloha č. 9, kde je podrobněji popsáno nakládání se srážkovými vodami v areálu
včetně situace retenčních nádrží. Popis řešení je také uveden v kap. B.3.2.
V rámci areálu hal bude při jeho severním okraji vybudován zemní val, který umožní záchyt tzv. 100-leté vody
z celého areálu. Více informací je uvedeno v příloze č. 9 a v kapitole B.3.2 dokumentace. Val je také zakreslen na
situaci retenčních nádrží doložené v příloze č. 9.
Nakládání se splaškovou vodou
Dokumentace uvádí, že odpadní vody budou odváděny kanalizací do ČOV, kterou je plánováno realizovat v
sousedním areálu D8.2. V dokumentaci absentují technické údaje týkající se návrhu kanalizačního systému a
zmiňované ČOV, chybí posouzení vlivu vypouštění vyčištěných odpadních vod na jakost vody v recipientu.
Způsob, jakým je v předložené dokumentace řešeno nakládání s odpadními vodami, je zejména s ohledem na
rozsah a charakter záměru zcela nedostatečný.
Uvedená areálová ČOV je připravována jako samostatný projekt a bude provozována na základě samostatného
povolení. Proto oznámení záměru požadované údaje neobsahuje, protože se nejedná o součást oznamovaného
záměru.
Likvidace splaškových vod bude provedena dle platné legislativy ČR, bez odpovídajícího řešení odkanalizování
území nebude možné areál hal uvést do provozu. Řešení nakládání se splaškovými vodami v areálu, včetně
uvedení parametrů areálové ČOV, je uvedeno v rámci kapitol B.3.1 a B.3.2 dokumentace.
3. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
3.1. Kumulace s ostatními záměry
Kumulace s dopravním objemem vyvolaným záměrem „Lord“ (objekt D8.7)
Dopravní objem vyvolaný záměrem hal D8.3 až D8.6 představuje (dle dopravní studie [11]): 550 OA, 134 LNA a
249 TNA.
V Dopravní studii pro záměr „Lord“ - objekt D8.7 [12] (na který je vydána platná EIA) bylo uvažováno s podstatně
nižším dopravním objemem vyvolaným záměrem hal D8.3, D8.4, D8.5, D8.6: 300 OA, 20 LNA, 150 TNA.
Navýšení dopravní zátěže v rámci oznámení CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 vyplývá z vývoje
možných požadavků uživatelů objektů areálu a je konzervativní. V rámci výpočtů hlukového a emisního zatížení
území záměrem je tak využit horší modelový scénář. I při dvojnásobném dopravním zatížení bylo v hlukové i
rozptylové studii vyhodnoceno působení záměru v kumulaci s ostatními v území existujícími i nově
připravovanými záměry. Je doloženo, že ve všech sledovaných referenčních bodech je vliv záměru velmi nízký, a
ani v kumulaci nebude dosahováno ani u nejbližších hlukově chráněných objektů nadlimitních hodnot ekvivalentní
hladiny akustického tlaku či významnému nárůstu emisí a zvýšení imisního zatížení.
Kumulace s dopravním objemem vyvolaným záměrem „Obalovna Chvatěruby“
Dopravní objem vyvolaný záměrem „Obalovna Chvatěruby“ představuje (dle dopravní studie hal D8.3, D8.4, D8.5,
D8.6 [11]): 8 OA, 35 TNA.
Dopravní objem je přitom dle Dopravně inženýrského posouzení záměru „Obalovna Chvatěruby“ [13] (na který je
rovněž vydána platná EIA) v maximálním provozu: 8 OA a 131 NA (v běžném provozu 35 NA).
Zatížení dopravou záměru „Obalovna Chvatěruby“ bylo v oznámení záměru zohledněno správně. V rámci
oznámení byla použita data pro tzv. „stav předpokládaný běžný“ (35 příjezdů a 35 odjezdů). Vzhledem k výše
uvedené připomínce zpracovatel Dokumentace nakonec pro výpočty použil uváděné tzv. „teoretické maximum“
(131 příjezdů a 131 odjezdů), aby byl zhodnocen co nejméně příznivý stav v území. Z výsledků studií (přílohy č. 4,
5) je patrné, že i použití těchto maximálních hodnot nedochází v území k významné změně ve výsledcích hlukové
a imisní situace v území.
Komentáře ke kumulaci s ostatními záměry v lokalitě
Ačkoliv zpracovatel posouzení všech záměrů v okolí opakovaně upozorňuje na nezbytnost důsledného
kapacitního posouzení všech křižovatek dotčených všemi záměry v dané lokalitě na reálné hodnoty dopravního
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zatížení, dochází náhle ke zvětšení dopravního objemu jednoho ze záměrů, který měla DS „Lord“ zohlednit při
výpočtu dopravních zátěží ze všech záměrů v dané lokalitě. DS „Lord“ [12] uvádí na str. 10 k dopravní zátěži
vyvolané záměrem CTPark Prague North – III. etapa rozvoje (kap. 5.3): „Dle podkladů investora se zde uvažuje
realizace skladového areálu generujícího denně (jednosměrně) 300 osobních automobilů, 20 lehkých nákladních
automobilů a 150 těžkých nákladních automobilů.“ V DS aktuálně posuzovaného záměru [11] jsou však tato čísla
znásobena, konkrétně aktuálně uvažovaná dopravní zátěž je oproti číslům uvažovaným v DS „Lord“ [12] v
případě OA 1,8x vyšší, v případě LNA 6,7x vyšší (!) a v případě TNA 1,7x vyšší. Jinými slovy: DS „Lord“ počítala s
výrazně nižšími hodnotami dopravní zátěže vyvolané minimálně aktuálně posuzovaným záměrem hal D8.3, D8.4,
D8.5, D8.6.
V době vyhodnocení projektu „Lord“ nebylo známo přesně známo řešení daného území a tedy projektová
kapacita zde posuzovaného záměru. Zatížení území dopravou je v této fázi projektu možné pouze odhadnout dle
obdobných projektů. Skutečné dopravní zatížení záměrem bude známo až po realizaci a zprovoznění jednotlivých
uživatelů záměru. Pro účely vyhodnocení jsou brána data maximalistická, tak aby byl vyhodnocen co nehorší
scénář zatížení území.
V rámci nových výpočtů hlukového a emisního zatížení území záměrem je využit horší modelový scénář. I při
dvojnásobném dopravním zatížení bylo v hlukové i rozptylové studii vyhodnoceno působení záměru v kumulaci
s ostatními v území existujícími i nově připravovanými záměry. Je doloženo, že ve všech sledovaných
referenčních bodech je vliv projednávaného záměru velmi nízký, a ani v kumulaci nebude dosahováno ani u
nejbližších hlukově chráněných objektů nadlimitních hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku či významnému
nárůstu emisí a zvýšení imisního zatížení.
V posuzované dopravní studii [11] není správně zohledněno dopravní zatížení vyvolané záměrem „Obalovna
Chvatěruby“.
Zatížení dopravou záměru „Obalovna Chvatěruby“ bylo v oznámení záměru zohledněno správně. V rámci
oznámení byla použita data pro tzv. „stav předpokládaný běžný“ (35 příjezdů a 35 odjezdů). Vzhledem k výše
uvedené připomínce zpracovatel Dokumentace nakonec pro výpočty použil uváděné tzv. „teoretické maximum“
(131 příjezdů a 131 odjezdů), aby byl zhodnocen co nejméně příznivý stav v území. Z výsledků studií (přílohy č. 3,
4) je patrné, že i použití těchto maximálních hodnot nedochází v území k významné změně ve výsledcích hlukové
a imisní situace.
Nadto je na místě podotknout, že územní plány okolních obcí počítají s dalšími (doposud v některých případech
ani konkrétními záměry neobsazenými) plochami obdobného způsobu využití. Jedná se např. o Plochu E a
Plochu F v k.ú. Odolena Voda (viz Obr. 2), z nichž bude doprava svedena na silnici III/0081 a následně na D8, a
dále o plochu v ÚP Kozomín označenou jako SK2 a určenou k využití jako občanská vybavenost komerční a pro
umístění čerpací stanice PHM (viz Obr. 3), která se bude rovněž přes III/0081 napojovat na D8.
V rámci vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí byla využita data z projektů, které jsou v širším území
plánovány a o nichž jsou veřejně přístupné informace (především projekty ve fázi posuzování vlivů na ŽP).
V současné době není zpracovateli dokumentace znám žádný záměr, který by měl být na plochách E a F a na
ploše SK2 v ÚP Kozomín realizován. Plánovaná ČSPH je v rámci oznámení i dokumentace zohledněna.
Záměry, které v budoucnu budou na těchto plochách umisťovány a zřejmě i oznamovány dle zákona č. 100/01
Sb. by měly ve svých hodnoceních zahrnout kumulativně okolní projekty.
V systému Cenia byly již dříve zveřejněny i další záměry, které jsou ve větší vzdálenosti od aktuálně
posuzovaného záměru. Nicméně s ohledem na existující sjezdy z II/608 na D8 u Kozomína a pak až ve směru na
Prahu u obce Zdiby, lze očekávat přitížení dotčených křižovatek i z těchto záměrů. Jedná se např. o Skladový a
obchodní areál Odolena Voda zveřejněný v Cenia pod kódem STC2134, Skladovou a výrobní halu Odolena Voda
zveřejněnou v Cenia pod kódem STC2238. Oba záměry jsou umístěny v prostoru mezi II/608 a D8 naproti areálu
AERO Vodochody a oba počítají s napojením na komunikaci II/608.
V rámci dokumentace jsou oba zmíněné záměry zohledněny ve vyhodnocení kumulativních vlivů z dopravního
zatížení, tedy i v hlukovém a emisním zatížení území (viz. příloha č. 3, 4, 5).
3.2. Prognóza výpočtového stavu 2022
Kapitola 6.2 Prognóza výpočtového stavu 2022 [11] uvádí: „Na výpočtové síti v roce 2022 je uvažována již
přestavěná stávající problematická styková křižovatka II/608 x III/0081 do podoby okružní křižovatky. Křižovatka
má být součástí budoucí přeložky silnice II/240 (R7-D8) dokončené nejdříve v roce 2023, ale pokud by byl
realizován záměr Industriální park Úžice - sever dříve než přeložka II/240, bude nezbytné křižovatku zkapacitnit.
Komentáře k dotčeným křižovatkám
Dokumentace sice uvádí, že posuzovaný záměr CTParku D8.3 až D8.6 nemá na výše uvedenou křižovatku
negativní vliv, současně však uvádí, že 50% OA (tzn. 225 OA) a 30% LNA (tzn. 40 LNA) bude směrováno od
Kralup n. Vlt., Veltrus a Kozomína. Výpočet intenzity dopravy pro rok 2022 počítá s tím, že je již zrealizován
záměr CTPark Prague North (objekty D8.3, D8.4, D8.5, D8.6). Tím pádem dojde i k přitížení křižovatek K1 a K2,
tj. stávající styková křižovatka II/608 x III/0081 (dle Obr. 4).
U křižovatky K5 docházelo k překročení požadované ÚKD dle TP 236 (viz [14] a Obr. 5).
Pokud je nyní počítáno s většími intenzitami provozu v DS pro haly D8.3 až D8.6 oproti DS „Lord“, lze
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předpokládat zhoršení stavu na křižovatce K5 – sjezd z D8. Přitížení již nevyhovujícímu stavu dle TP by mohlo
mít za následek výrazné zhoršení komfortu při používání této MÚK. Bylo by proto nutné mít souhlasné stanovisko
ŘSD s přepracovaným kapacitním posouzením této křižovatky a s tím i nevyhovujícím stavem dle TP.
Jedná se o upozornění na možné problémy na silniční síti. Záměr umožňuje na rozdíl od předchozího projektu
„Lord“ průjezd automobilové dopravy areálem s přímým napojením na III/0081 a sjezdy na MUK exitu 9 Kapacitní
posouzení navazující silniční sítě a křižovatek bude provedeno až v době přípravy realizace záměru, dle
aktuálního stavu v území.
4. POSOUZENÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY PŘI REALIZACI ZÁMĚRU
Kapitola B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru [1] uvádí, že zastavěná plocha + zpevněné plochy záměru představují
dohromady 75% plochy areálu. Na plochy zeleně tak připadá 25%. Platný Územní plán obce Kozomín neuvádí
procento zastavěnosti plochy VS 2. Nicméně územní plány okolních obcí regulují zastavěnost ploch vymezených
pro obdobné účely, tj. pro výrobu a skladování. Např. Územní plán obce Úžice v platném znění uvádí koeficient
pro zastavěnou plochu + komunikaci 70%, pro zeleň 30%.
Navržený rozsah zastavění představuje extrémní využití území a z toho vyplývající dopady narušení
srážkoodtokového procesu, výparu, odtoku povrchových vod, dotace podzemních vod atd. Tento způsob
využívání území způsobí v dotčeném území nevratné změny.
Pro záměr bylo dne 9.9.2019 dotčeným úřadem územního plánování (Městský úřad Kralupy nad Vltavou) vydáno
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke
skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení). V rámci tohoto vyjádření je uvedeno, že záměr, tak jak je
navrhován, je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Procento zastavění je věcí pohledu na území při tvorbě územních plánů. Zde byla v rámci přípravy průmyslové
zóny navrhnuta plocha k zastavění s předpokládaným „koncentrovaným“ využitím pro danou funkci. Je
pravděpodobné, že autoři ÚPD při vymezování ploch vycházeli z místní situace, kdy okolí průmyslové zóny je
zanecháno nezastavitelné, s původní zemědělskou funkcí.
Dle doložených informací z řešení nakládání s vodami vyplývá, že nedojde k významným změnám
srážkoodtokových poměrů v rámci území. Odvod srážkových vod bude řešen systémem retenčně - zasakovacích
nádrží. Halové objekty budou navrženy s částečně ozeleněnými střechami a fasádami.
Závěr
S ohledem na zjištěné nedostatky a nejasnosti, které PD v posuzované podobě vykazuje, je nezbytné její
zamítnutí a vrácení k přepracování a doplnění. Veškeré vady ve výše uvedených kapitolách je nezbytné
vypořádat. Dokumentace v předložené podobě neprokazuje proveditelnost navrhovaného záměru v řešeném
území takovým způsobem, aby nedošlo ke zhoršení stávajících poměrů (srážkoodtokové poměry, ekologický a
chemický stav okolních vodotečí, úroveň kvality dopravy na přilehlých komunikacích apod.)
Záměr je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, na základě ZZŘ. Výše uvedené připomínky byly
vypořádadány výše, či v jednotlivých kapitolách dokumentace.
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ČÁST A Údaje o oznamovateli
A.1

Obchodní firma

CTP Invest spol. s r.o.

A.2

IČO

26166453

A.3

Sídlo

Central Trade Park D1, Humpolec

A.4

Oprávněný zástupce oznamovatele

Juraj Černaj
Tel: +420 735 799 253
E-mail: juraj.cernaj(a)ctp.eu
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ČÁST B Údaje o záměru
B.1

Základní údaje

B.1.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru
CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Zařazení záměru
Záměr je možné zařadit pod následující kategorie dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění:
kategorie II, bod 106: Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu.
2
Llimit je stanoven 10 tis. m .
kategorie II, bod 107: Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou od stanoveného
limitu. Limit je stanoven 20 ha
kategorie II, bod. 109: Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích míst v součtu
na celou stavbu. Limit je stanoven 500 míst.
Dle § 4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o záměr vybudování 4 univerzálních nájemních průmyslových hal určených pro lehkou výrobu typu
montáž a kompletace či skladování včetně komunikací a parkovišť v katastrálním území Kozomín.
Parametry záměru:
Plocha areálu:

cca 281 051 m²

Zastavěná plocha:
Hala D8.3:
Hala D8.4:
Hala D8.5:
Hala D8.6:

cca 119 760 m²
cca 8 218 m²
cca 40 685 m²
cca 8 237 m²
cca 62 621 m²

Zp. plochy

cca 92 050 m²

Plochy zeleně

cca 69 241 m²

Počet parkovacích stání pro osobní automobily

cca 690

pro nákladní automobily

cca 86

Výška hal

14 m po atiku

Záměr nespadá do žádné kategorie přílohy č. 1 zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

B.1.3 Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Kozomín
Kozomín [672009]

Parcely č.:
Plocha záměru: 270/13, 279/1, 284/2, 284/19, 284/18, 284/17, 284/20, 284/21, 284/22, 284/4, 284/11,
284/13, 284/14, 284/15, 284/16, 279/5
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Kruhový objezd: 338/6, 299/53, 338/1, 338/15, 338/14, 338/3, 368
Sítě:
-

Voda – 299/53, 338/6
Kanalizace splašková – 299/1, 299/53, 338/3, 338/16, 335/1
Kanalizace dešťová – 299/44, 299/1, 335/1, 338/3, 338/16
Plyn – 64/76, 481/1, 335/1, 299/1, 338/3, 338/16
Elektřina – 299/59

Funkční využití území je dáno stávajícím územním plánem obce Kozomín z roku 1999. V následujících
letech byly vypracovány dvě změny územního plánu obce a to v letech 2012 a 2016. Předmětné pozemky,
na které jsou haly umísťovány, jsou v platném územním plánu vyznačeny jako návrhová plocha VS2 –
výroba a skladování - viz obr. 3 níže (lokalita Na provázkách).
Charakteristika dotčeného území (návrhová plocha VS – výroba a skladování):


hlavni funkcí území jsou plochy a objekty staveb lehké výroby a skladováni

Přípustné využití:









výroba a montáž,
areály skladů,
zařízení silniční dopravy,
stavby technické infrastruktury,
sběrné dvory,
obslužné komunikace a rozvody inženýrských sítí,
odstavné parkovací plochy,
vyhrazená zeleň.

Nepřípustné využití:







bydlení, kromě bydlení správce,
kultura,
školství,
sport a rekreace,
zemědělská výroba,
odstavování vozidel mimo vlastní pozemek.

Pravidla pro uspořádání území:




Stanovena dle konkrétního záměru.
Plochy je nutné doplnit zelení.
Max. počet podlaží 3.

Haly budou realizovány v severní části katastru obce Kozomín. Nejbližší obytná zástavba obce Kozomín je
od okraje záměru cca 650 m jižním směrem. Nejbližší obytná zástavba obce Úžice (výstavba nových RD při
západním okraji obce) je od okraje záměru cca 700 m východně.
Umístění hal je patrné z následujících obrázků.

Obr. 1

Situace širších vztahů
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Obr. 2

Umístění záměru

Obr. 3

Výřez z výkresu územního plánu obce Kozomín – změna č. 3 – koordinační výkres (2016) (zdroj:
www.kozomin.cz)

Podrobná situace záměru je uvedena jako příloha č. 1 oznámení.
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B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.1.4.1 Charakter záměru
Předmětem záměru je výstavba výrobně-skladovacího areálu (4 samostatné haly) včetně souvisejících
komunikací, manipulačních ploch, přípojek inženýrských sítí, technické infrastruktury, oplocení, výstavby
vodohospodářských staveb a ozelenění areálu.
Navržené haly výrobně skladovacího areálu jsou tzv. univerzální koncepce umožňující změnu nájemce
bez zásadních stavebních úprav (upravuje se pouze dispozice interiéru) a jsou určeny k pronájmu pro
budoucí smluvní partnery investora. Stavebně konstrukční řešení objektů umožňuje jednotlivé objekty,
v případě potřeby, rozdělit na několik menších samostatných provozních jednotek.
V zásadě je možné obdobné objekty využít pro následující činnosti:
a) Lehká výroba: montážní linky, high-tech výroba, montáž, kompletace, obrábění kovů, automotive.
b) Technologická a vývojová centra: podnikatelské inkubátory, vědecké inkubátory, inženýring.
c) Opravny: servisní centra, asistenční centra, skladování, prodej a distribuce náhradních dílů.
d) Logistické aktivity: skladování, místní distribuční uzly, expresní zásilky, regionální logistická centra.
V současnosti předpokládané činnosti v jednotlivých halách jsou uvedeny níže.
Hala D8.3
Velikost haly D8.3 se předpokládá cca 8 218 m².
Předpokládaný výrobní program v hale D8.3 bude zahrnovat montáž LED televizorů v celkovém počtu cca
800 000 ks sestav/rok. Jako alternativní výrobní program se uvažuje s montáží dalších výrobků z oboru
výpočetní techniky, jako jsou LED monitory, popřípadě přenosné osobní počítače a osobní přenosné
organizátory nebo mobilní telefonní technika.
Hala D8.4
Velikost haly D8.4 se předpokládá cca 40 685 m².
Do této haly bude umístěn skladovací provoz – převážně elektronika. Předpokládá se cca 1-3 mil. ks
distribuovaného zboží a celkové hmotnosti cca 25 000 t.
Hala D8.5
Velikost haly D8.5 se předpokládá cca 8 237 m².
Předpokládá se zde skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl. Odhadované
maximální množství distribuovaného zboží je cca 11,5 mil. ks o celkové hmotnosti cca 23 000 t.
Hala D8.6
Velikost haly D8.6 se předpokládá cca 62 621 m².
Do této haly bude umístěn skladovací provoz (nízkoobrátkový sklad) s předpokládanou kapacitou 25 000 t
skladovaných a distribuovaných výrobků za rok.
Nedílnou součástí celého záměru je vybudování obslužných vnitroareálových komunikací včetně adekvátně
dimenzovaných parkovacích a manipulačních ploch. Předpokládá se cca 690 parkovacích stání pro osobní
automobily a cca 86 parkovacích stání pro nákladní automobily. Nový areál bude napojen na veškeré
inženýrské sítě a příslušnou technickou infrastrukturu (vodovodní přípojka, kanalizace, přípojka VN, přípojka
plynu, telekomunikace apod.). Dopravně bude areál napojen na stávající areálovou komunikaci při halách
D8.1 a D8.2 pomocí vybudovaného nového kruhového objezdu a následně na dálnici D8.
B.1.4.2 Možnost kumulace s jinými záměry
Dotčené území je územním plánem obce Kozomín vymezeno pro výrobu a skladování. Plocha záměru
zaplňuje proluku mezi stávajícím areálem Prologis (leží východně od plochy záměru), průmyslovými objekty
při komunikaci II/608 (Klacska s.r.o. a RS MASO s.r.o.), které leží západně od záměru. Jižně území
navazuje na stávající areál společnosti CTP Invest spol. s.r.o. (haly D8.1 a D8.2). Na severu je ohraničeno
pásem orné půdy, která je dle územního plánu obce Kozomín vymezena jak les, dále na sever probíhá
železniční trať.
V území záměru je velmi dobré dopravní napojení na vyšší silniční síť (dálnice D8) bez průjezdu nákladních
automobilů před obytná sídla v okolí. Území je vzdáleno pouhých cca 10 km od hranice hl. města Prahy.
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Umístění u dálnice umožňuje přístup na jednu z hlavních tras spojujících Prahu s Německem. V území
v posledních několika letech vznikly, vznikají a jsou plánovány další průmyslové stavby.
Kromě příspěvku samotného záměru je v rámci dokumentace provedeno detailní kumulativní vyhodnocení
výhledové situace, která zahrnuje stávající stav doplněný o všechny významné nové provozy a významné
připravované záměry, a to nejen v průmyslové zóně, ale i v širším okolí (viz dále).
Nejzásadnější vlivy záměru se předpokládají v oblasti hlukové zátěže území a dále produkce emisí, přičemž
zásadní je působení dopravy a její synergické a kumulativní působení s dalšími stávajícími a plánovanými
záměry.
Dále jsou v rámci oznámení kumulativně hodnoceny vlivy pro stacionární zdroje hluku a emisí ze
stacionárních zdrojů ze stávajících a plánovaných areálů v území, u kterých se předpokládá možná
kumulace vlivů hlukové a emisní zatížení území.
V dalších oblastech životního prostředí se, při správném, dle legislativy řízeném, řešení, nepředpokládá
významný kumulativní vliv záměru s dalšími záměry, přičemž ve všech kapitolách oznámení je kumulace
uvažována komentována.
Stávající provozy v území
Z Obr. 4 je patrné, že v současnosti jsou v širším území provozovány další průmyslové areály – v Obr. 4 jsou
vyznačeny zeleně. Jedná se o následující provozy:
Průmyslový areál Prologis v katastrálním území Úžice severovýchodně od zde hodnoceného areálu.
V současnosti jsou v tomto areálu vystavěny tři průmyslové haly převážně se skladovou funkcí (viz. Obr. 4,
bod 1), čtvrtá hala (Obr. 4, bod 12) je ve výstavbě. Jižně od plánovaného areálu je pak vystavěna hala D8.1,
která slouží pro skladování a distribuci nátěrových hmot (Obr. 4, bod 2). Jihozápadně v těsné blízkosti areálu
hal se nachází provozovna firmy RS Maso s.r.o. (Obr. 4, bod 3) a severně od ní je sídlo firmy Klacska s.r.o.
(Obr. 4, bod 4). Jedná se společnost zabývající se přepravou pohonných hmot v ČR. Jižně pak, při obci
Úžice a při sjezdu exit 9, je vybudováno distribuční centrum Tesco Stores ČR (Obr. 4, bod 5) a HM Studio
a.s. – velkoobchod s hračkami (Obr. 4, bod 6). Severozápadně od hal Tesco Stores je vybudována hala, ve
které sídlí společnost Eurofrost Cb a.s. (Obr. 4, bod 7), která se zabývá skladování mražených a chlazených
potravin. Na opačné straně dálnice D8 západně od tohoto areálu je pak vybudována provozovna MAN Truck
and Bus Center s.r.o. – servis (Obr. 4, bod 8). Východně v těsné blízkosti obytné zástavby obce Kozomín je
provoz Energetika Kozomín (Obr. 4, bod 9). Na severu území při komunikaci II/608 probíhá těžba písku
s mobilní betonárnou (Obr. 4, bod. 10). Jižně od území záměru je v provozu hala D8.2 (Obr. 4, bod 11).
V hale v jednotce A sídlí společnost MAKRO – jedná se o centrální distribuční sklad společnosti. V druhé
jednotce (B) sídlí společnost METMO, která se zabývá výrobou posuvných nohou kancelářských stolů. Do
jednotky C dané haly je umísťován provoz výroby kovových forem pro výrobu dílů pro čočky fotoaparátů
mobilních telefonů.
Plánované provozy v území
Dle informací z webového portálu Cenia – Informační systém EIA a z dalších zdrojů autoři dokumentace
předpokládají v budoucnu realizaci dalších provozů či staveb v území. Tyto jsou v Obr. 4 a Obr. 5 vyznačeny
žlutě. Jedná se o následující plánované provozy:
V blízké okolí, východně od plochy záměru, je projekt „Logistický park Úžice – hala DC4“ (Obr. 4, Bod 12).
Jedná se o realizaci 4. halového objektu v logistickém parku Prologis ve stávajícím logistickém areálu
v katastru obce Úžice západně od dálnice D8. V území jsou v současnosti realizovány 3 z halových objektů
areálu Prologis. Všechny zmíněné halové objekty předpokládají skladovací funkci, či lehkou výrobu typu
montáž. V roce 2016 pak proběhlo hodnocení EIA pro 4. halový objekt v daném parku, taktéž se skladovou
funkcí (číslo v inf. systému cenia – STC2035). Dle posledních průzkumů území v současnosti probíhá
příprava území pro výstavbu (terénní úpravy).
Severozápadně od plochy záměru byla v roce 2008 procesem dle zákona č. 100/01 Sb. prověřena možnost
realizace záměru „Industriální park Úžice – sever“ (Obr. 4, Bod 13). Tento záměr představoval výstavbu 4
nájemních hal (DC1, DC2, DC3, DC4). Kapacity dopravy se u tohoto záměru předpokládaly 640 OA, 100
LNA a 310 TNA. Haly byly řešeny jako univerzální skladové a případně vhodné pro lehkou výrobu. Záměr
byl v souladu s požadavky zákona č. 100/01 Sb. oznámen a proběhlo zjišťovací řízení (číslo v inf. systému
cenia - STC942) se závěry – nebude dále posuzován. V území pak následně byly dle zákona 100/2001 Sb.
připravovány další záměry, jejichž kapacita z hlediska nejvýznamnější kumulativních vlivů nedosahovala
parametrů výše uvedeného. V současnosti byla podána žádost o územní rozhodnutí pro halu D8.7, jejíž
parametry (velikost, doprava, kapacita provozu…atd.) jsou nižší proti původně oznamovanému projektu 4
hal. Dle informací investora jsou předpokládány kapacity 270 OA, 190 TNA a 88 LNA. Pro potřeby
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dokumentace byly použity parametry z původního projektu „Industriální park Úžice – sever“ a uvažuje se
tedy s horším scénářem.
Dalším plánovaným projektem v území je „Papírna BOR Biotechnology Kozomín“ (Obr. 4, bod 14). Jedná se
o realizaci papírny pro výrobu hygienických papírů z dovezené suroviny. Záměr je pánován v území jižně od
stávající haly D8.2 při dálnici D8. Záměr se bude sestávat ze 4 stavebních objektů – papírna, čistírna
odpadních vod, vyrovnávací nádrže technologické vody a zásobník LPG, které budou doplněny o další
inženýrské objekty. Záměr je realizován v k.ú. Kozomín. Pro záměr bylo v listopadu 2015 vydáno souhlasné
stanovisko EIA (číslo v inf. systému cenia - STC1856). Záměr nebyl dosud realizován.
Západně na druhé straně komunikace II/608 je plánován projekt „Obalovna Chvatěruby“ (Obr. 4, bod 15).
Jedná se o výstavbu obalovny živičných směsí o kapacitě 210 t/h na pozemku 202/2 v k.ú. Chvatěruby,
u komunikace II/608. V květnu 2019 bylo vydáno souhlasné Stanovisko dle zákona EIA - (číslo v inf.
systému cenia - STC2068).
Jižně od obytné zástavby obce Úžice se předpokládá rozšíření provozu mrazíren Eurofrost - projekt
„Mrazírna – 2 Eurofrost CB“ (Obr. 4, bod 16). Jedná se o novostavbu haly určené pro mražení s oddělenou
administrativní částí ve stávajícím areálu provozovatele Eurofrost CB a.s., Stavba bude realizována na
pozemku č. 455/2 v k.ú. Úžice. V prosinci roku 2017 bylo vydáno souhlasné Stanovisko EIA (číslo v inf.
systému cenia - STC2057).
V obci Úžice je plánována nová rozvojová plocha bydlení, projekt „Bydlení Úžice – východ a sever“ (Obr. 4,
bod 17). V rámci tohoto záměru se předpokládá realizace rozsáhlé plochy pro bydlení s předpokladem cca
203 pozemků, a to včetně ploch pro občanskou vybavenost, ploch zeleně, sportu a rekreace a komunikací.
Projekt byl vyhodnocen dle zákona EIA a v září 2015 byly vydány závěry zjišťovacího řízení – nebude
posuzován (číslo v inf. systému cenia - STC1896). Jedná se o plochu severně a východně od stávající
zástavby obce. Projekt není dosud realizován.
V obci je v současnosti také realizována nová bytová výstavba v západní části Úžic – na Obr. 4 také
označeno jako bod 17. Jedná se o výstavbu rodinných domů při dálnici D8.
Dalším plánovaným záměrem v širším území, o kterém se v území uvažuje, a který je v kumulaci hodnocen
je záměr „Letiště Vodochody“ (Obr. 5, bod 18). Jedná se o záměr rozšíření stávajícího letiště u obce
Vodochody při dálnici D8 směrem na Prahu. V srpnu 2017 bylo vydáno souhlasné závazné Stanovisko EIA
(číslo v inf. systému cenia MZP257). Záměr je plánován cca 5 km jižním směrem od hodnoceného území.
Vzhledem k předpokládanému navýšení automobilové dopravy v širším území jsou kumulativní a synergické
vlivy tohoto záměru také vyhodnoceny.
Dalším významným záměrem, se kterým se v budoucnosti v území uvažuje je „Přeložka silnice II/240“ (Obr.
4, bod 19). Začátek stavby bude u stávající křižovatky na komunikaci II/608 jižně od stávající haly D8.1. Díky
realizaci této přeložky dojde k přeskupení dopravy v území, a tedy vliv bude nepřímý. V prosinci 2019, bylo
pro projekt vydáno souhlasné Stanovisko dle zákona EIA (číslo v inf. systému cenia - PHA1073).
V současnosti probíhá proces EIA pro záměr „Komerční a skladový areál Postřižín – sever“ (Obr. 4, bod 20).
Jedná se o projekt areálu skladové haly v katastrálním území obce Postřižín jižně od provozu firmy
Eurofrost.
V katastru obce Odolena Voda, při dálnici D8 jsou dále připravovány dva nové záměry a to: „Skladová a
výrobní hala Odolena Voda“ (Obr. 5, bod 21) a „Skladový a obchodní areál Odolena Voda“ (Obr. 5, bod 22).
Vzhledem k chybějícímu napojení na dálnici D8 v daném území, a tedy předpokládanému pohybu určitého
množství dopravy z těchto areálů po komunikaci II/608 na exit 9, jsou oba záměry také zahrnuty do
kumulace zdrojů hluku a emisí z dopravy v území. V současnosti probíhá pro oba záměry proces
posuzování vlivu na ŽP (číslo v inf. systému cenia STC2134, STC 2238).
Dle územních plánů obcí Kozomín a Postřižín a informací obcí je v území dále předpokládána realizace
bytové zástavby v daných obcích. Nová bytová výstavba může být určitým zdrojem hluku či emisí z dopravy
v území. Z tohoto důvodu je s danou výstavbou také počítáno. Dle informací obcí lze předpokládat výstavbu
cca 70 rodinných domů v obci Kozomín a cca 120 v obci Postřižín. Touto výstavbou dojde k propojení
zástavby obcí Kozomín a Postřižín.
V současnosti probíhá proces povolování stavby (sloučené územní a stavební řízení) pro drobný skladový
objekt v těsné blízkosti zde posuzovaného záměru (Obr. 4, bod 23). Jedná se o skladové prostory a
prodejnu náhradních dílů pro automobily společnosti Westfor s.r.o.
Záměr svojí velikostí nedosahuje takových parametrů, aby byl hodnocen z hlediska vlivů na životní prostředí,
2
tedy dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění. Velikost provozovny je cca 1400 m . U provozovny bude
realizováno cca 10 parkovacích stání pro osobní automobily. Dle údajů projektantů projektu se pro
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plánovanou provozovnu počítá s dopravní zátěží cca 5 osobních automobilů, cca 5 užitkových automobilů a
1 nákladní automobil (8.5 t) denně. Při zhodnocení stávající i předpokládané budoucí dopravy v území (viz.
příloha č. 3 - dopravní studie) je příspěvek daného projektu v území zcela zanedbatelný.

Obr. 4

Stávající a předpokládané provozy v území v katastru obcí Kozomín, Úžice a Postřižín (www.
maps.google.com)

Obr. 5

Předpokládané provozy v území v katastru Odolena Voda (www. maps.google.com)
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B.1.5 Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Vybudování průmyslového areálu vyplývá z požadavků investora vytvořit areál s univerzálními průmyslovými
halami, které budou sloužit k pronájmu. Území záměru má výhodnou strategickou polohu s výborným
napojením na vyšší komunikační síť (D8) bez průjezdu nákladní dopravy přes obytnou zástavbu okolních
sídel.
Záměr je umístěn dle platného územního plánu obce na plochy výroby a skladování (návrhová plocha VS2)
– viz. Obr. 3.
Umístění záměru je vhodné z hlediska naplnění funkce tohoto území vymezeného pro průmyslové využití.
Výhodou je rovněž dostupnost inženýrských sítí a snadné napojení na vyšší dopravní sítě.
Stavba tak jak je navržena respektuje podmínky pro výstavbu, jež jsou dány schváleným územním plánem.
Záměr je uvažován v jedné variantě, která je dané velikostí pozemku a jeho tvarem s maximálním využitím
plochy s respektováním regulací dle územního plánu obce.

B.1.6 Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících
do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Popis stavebního a architektonického řešení hal
Objekty jsou navrženy jako prefabrikovaný železobetonový montovaný skelet zastřešený jednoplášťovým
střešním pláštěm tvořeným ocelovým trapézovým plechem s izolací. Obvodový plášť budou tvořit
sendvičové panely z pozinkovaných plechů a minerální vaty jako výplň, u administrativní části bude
opláštění doplněno sklo-hliníkovou fasádou.
Objekty budou řešeny přehledně a jednoznačně, odráží se to také ve vnitřním a vnějším hmotovém a
materiálovém pojetí - přiznané konstrukční prvky, technicistní výraz, jednoduchost a důraz na detail, užité
materiály (především beton, kov, sklo) ve svém přirozeném vzezření.
Jedná se o jednopodlažní halové objekty. Hala D8.3 bude sloužit pro jeden možný provoz. Zbylé haly pak
budou rozděleny na několik jednotek s případnou možností oddělení jednotlivých provozů v rámci hal. Každá
jednotka bude doplněna o třípatrovou administrativně správní vestavbu. Výškově objekty nebudou
převyšovat okolní zástavbu - výška hal je plánována cca 14 m po atiku.
Objekty budou založeny na širokoprofilových vrtaných pilotách s hlavicemi, v nichž budou vytvořeny kalichy.
Do kalichů budou osazeny prefabrikované sloupy skeletu. Způsob založení bude reflektovat výsledky IGP a
HGP v místě záměru.
Výkopové práce a úprava terénu
V současné fázi projektové přípravy nejsou známy přesné údaje o HTÚ. Dle předběžných propočtů se
3
předpokládá v rámci HTÚ výkop cca 93 500 m zeminy pro zarovnání ploch terénu pro jednotlivé stavby.
3
Násyp pro dorovnání terénu se pak předpokládá cca 95 900 m . HTÚ jsou navrženy s nedostatkem zemin,
který bude dorovnán přebytkem zeminy z výkopu pro retenční nádrže a inženýrské sítě. Veškerá vytěžená
zemina (mimo ornice a podorničí) bude po patřičném zlepšení využita do násypů. V průběhu výstavby bude
zemina skladována na mezideponiích v ploše staveniště. Nepředpokládá se dovoz či odvoz zeminy mimo
staveniště.
Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) v území budou částečně využity pro sadbové úpravy území.
3
3
V rámci realizace záměru je odhadována skrývka cca 85 000 m ornice a 40 000 m podorničí. Jedná se o
hrubý odhad provedený dle údajů z předběžných průzkumů území. Přesná bilance bude upřesněna
v dalších fázích projektové přípravy. Podorničí bude v rámci stavby maximálně využito jako podkladová
3
vrstva pro účely sadových úprav na stavbou dokončených pozemcích. 18 450 m podorničí bude
2
rozprostřeno na plochu zeleně tj. cca 70 000 m ve vrstvě cca 14 cm. Na rozprostřené podorničí bude dále
3
rozprostřena ornice o mocnosti cca 10 cm tj. 7 000 m . Přebytek ornice bude využit dle „Dohody o využití
ornice“, kterou uzavře investor stavby s odběratelem ornice a předloží ji orgánu ochrany ZPF v následujících
krocích projektové přípravy.
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Při terénních pracích a výstavbě bude zajištěn řádný technický stav stavebních mechanizmů a dopravních
prostředků z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů (úniku závadných látek). Údržba a opravy
stavebních mechanizmů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot, bude
prováděna pouze na zabezpečených místech k tomu určených.
Dočasně přebytečná zemina bude před opětovným využitím skladována tak, aby nedošlo k jejímu
erozivnímu smyvu, při stavebních pracích nebudou ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.
Skrývky ornice budou prováděny v mimohnízdním období (nejlépe září až říjen), jejich realizace mimo tento
interval je možná pouze s prověřením stavu území biologickým dozorem stavby. Případné kácení bude
prováděno zásadně v mimohnízdním, lépe však mimovegetačním období, terénní úpravy mimo období
reprodukce většiny živočišných druhů, tj. od září do března (resp. poloviny března – dle aktuálního vývoje
počasí). Záměr je realizován na zemědělských pozemcích bez vzrostlých dřevin. Ke kácení dojde pouze
v místě realizace haly D8.3, při styku s komunikací II/608, kdy stávající ruderální zeleň při komunikaci bude
vykácena a po dokončení stavebních prací nahrazena novou výsadbou.
Technické řešení staveb
Nosné konstrukce
Objekty jsou navrženy jako montované skelety z železobetonových prefabrikovaných prvků. Budou použity
sloupy v modulových vzdálenostech 6,0 x 6,0 m po obvodě a 12,0 x 24,0 m uvnitř dispozice hal. Na
sloupech budou uloženy vazníky s rozpětím 24,0 m, na ty budou kladeny vaznice po 6,0 m pro uložení
skladeb střechy. Po obvodě objektu pod opláštěním a pod vnitřními dělícími stěnami budou umístěny
prefabrikované základové nosníky. Skelet bude v úrovni střechy ztužen obvodovými ztužidly.
Opláštění
Pro obvodový plášť hal je uvažováno použití sendvičových panelů s výplní z minerální vlny, případně
skládaného pláště s povrchem z kovových lamel nebo vln v kombinaci se sklo-hliníkovým fasádním
systémem pro prosklené části oken a dveří.
Opláštění bude doplněno o úrovňové vratové vjezdy, nakládací můstky a dveře požárních úniků.
Fasády hal budou ozeleněny. Jedná se o jihozápadní fasády hal D8.5 a D8.6, a jižní fasády hal D8.3 a D8.4.
Pro ozelení fasád bude využit některý z na trhu dostupných systémů pro uchycení rostlin (např. nerezové
sítě X-TEND, nerezová lana I-SYS® a systém GREENCABLE).
Střecha
Střechy hal budou ploché a budou rozčleněny na několik částí (pásů). Na střechách se předpokládá
umístění fotovoltaických panelů, které se budou střídat se světlíky a pásy extenzivní zeleně. Vizualizace
střech areálu jsou patrné z přílohy č. 2.
Případně realizované fotovoltaické panely na střechách hal budou složit jako zdroj el. energie pro areál,
případné přebytky budou dodávány do sítě.
Realizace zelených střech je plánována zejména s ohledem na snížení dopadů odvodu dešťových srážek z
areálu. Ozeleněné střechy dokážou zachytit určitý podíl srážkové vody a obecně snížit celkový odtok vody
ze střechy o 10 až 50%. Tato vlastnost se projeví mj. ve vylepšení mikroklimatu v porovnání s klasickým
řešením střechy, protože zelená střecha dokáže zvlhčovat prostředí a tím ochlazovat okolní vzduch.
Dalším efektem zelené střechy je prodloužení životnosti hydroizolační vrstvy díky ochraně střechy před
dopadem UV paprsků a zároveň před extrémními rozdíly teplot. Současně dochází k lepší tepelné izolaci
stavby, což snižuje náklady potřebné na vytápění stavby anebo na její klimatizování.
Vedlejším efektem je skutečnost, že zelená střecha může být osídlena, či využívána, různými živočišnými
druhy (hmyz, ptáci).
Administrativa
Administrativní vestavba je u každé samostatné části haly navržena jako třípodlažní atypický montovaný
skelet s pravidelným obdélníkovým půdorysem s modulem sloupů 6,0 x 7,5 m. Na sloupech jsou uloženy
prefabrikované průvlaky průřezu „L“. Na nich jsou položeny předpjaté dutinové stropní panely. Schodiště
bude tvořeno prefabrikovanými rameny ukládanými na ozuby prefa podest a mezipodest, ty budou
podpírány dvěma ŽB prefa stěnami.
Příčky budou zděné a sádrokartonové, podhledy skládané v rastru z minerálních kazet.
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Podlaha
Podlaha v halách bude drátkobetonová s minerálním vsypem. V administrativní části budou podlahové
krytiny z keramické dlažby (sanitární místnosti), marmolea (chodby, denní místnost, šatny, technické
místnosti) a zátěžového koberce (kanceláře, zasedací místnosti).
Oplocení areálu
Oplocení areálu bude realizováno s ohledem na prostupnost území a bude realizováno tak, aby převážná
část zeleně areálu byla vně toto oplocení. V realizovaném oplocení bude v max. vzdálenosti cca 100 m
ponechána průchodnost pro volně žijící savce (velikost ok oplocení cca 20x20cm).
Popis provozu
V rámci realizace nových hal se předpokládá provoz skladování či lehká výroba typu montáž či kompletace.
Haly jsou navrženy jako univerzální, tedy je možné určitými změnami vnitřních dispozic vyhovět různým
potřebám budoucích nájemců.
V současnosti se v jednotlivých halách uvažuje s níže uvedenými činnostmi:
Hala D8.3
V hale D8.3 se předpokládá montáž LED televizorů v celkovém počtu cca 800 000 ks sestav/rok. Jako
alternativní výrobní program se uvažuje s montáží dalších výrobků z oboru výpočetní techniky, jako jsou
LED monitory, popřípadě přenosné osobní počítače a osobní přenosné organizátory nebo mobilní telefonní
technika.
Výrobní technologie je určena charakterem zajišťovaných činností. V první řadě to bude skladování
komponent počítačových prvků určených k následné montáži a kompletaci. Bude se jednat následující
základní skladované položky - LED displej, deska elektroniky, plastový case (skříň).
Tyto položky budou od dodavatelů dodávány ve velkoobchodním kartónovém balení - obvykle paletizované
na transportní paletě (Europaletě). Po přejímací kontrole materiálu ve skladu a zavedení do automatické
evidence skladu budou položky zaskladňovány do regálových skladů nebo do definovaných sektorů na
podlaze skladu. Pro evidenci ve skladu bude využíván systém čárových kódů.
Podle objednávek odběratelů a plánu výroby budou zadávány na montáž výrobní dávky finálních výrobků.
Pro každou kompletovanou položku budou vytištěny průvodní dokumenty, do kterých pak budou zanášeny
informace o jednotlivých dílech (pravděpodobně nalepováním jednoho dílu čárového kódu), ze kterých bude
výsledná sestava kompletována. Podle specifikace výrobků v kompletované dávce budou ze skladu
vyskladňovány všechny komponenty na jednotlivá montážní pracoviště tak, aby před spuštěním montáže
výrobkové dávky byly předvychystány všechny komponenty již na jednotlivých pracovištích.
Montáž LED techniky bude organizována linkovým způsobem s dopravníkem rozpracované a hotové výroby
a převážně ručním způsobem kompletace výrobků – předpokládají se 3 výrobní linky. Podle pracovního
postupu bude základní komponenta - displej postupovat na dopravníku. Na jednotlivých pracovištích budou
výrobky postupně dovybavovány elektronikou, skříní/obalem, dalším vybavením (zdroje, šňůry, držáky,...).
U montážních pracovišť bude ve větší míře nasazena mezioperační kontrola a testování pomocí
automatizovaných PC prostředků (propojení do centrální sítě LAN) tak, aby byly dodrženy podmínky
certifikátu kvality. Po ukončení montáže budou smontované dávky dopraveny na speciální pracoviště, kde
budou všechny systémy zapnuty a bude probíhat tzv. zahořování a průběžné testování funkčnosti a
spolehlivosti. Otestované certifikované kompletní položky budou vybaveny na balících pracovištích CD
médii, papírovou dokumentací, oštítkováním a tiskem průvodních certifikačních dokladů. Následně budou
jednotlivé výrobky zabaleny do PE obalů a do kartónových krabic a paletizovány na Europalety nebo
„letecké“ palety nebo ukládány do přepravních velkoobjemových kontejnerů (mořských nebo leteckých),
resp. návěsových nákladních automobilů a dopravovány odběratelům do distribučních skladů. Pokud budou
určité položky vyráběny na sklad, budou po zabalení na paletách umísťovány do regálových skladů.
Vadné kusy budou na speciálním pracovišti demontovány, závada identifikována, vadné díly otestovány a
vyměněny za bezvadné, výsledná sestava opět smontována a zařazena na pracoviště zahořování. Vadné
položky s průvodním dokladem o charakteru závady budou po určitém shromáždění posílány na reklamaci
dodavatelům.
Hala D8.4
Do této haly se v současnosti předpokládá umístění skladovacího provozu – převážně elektronika.
Předpokládá se cca 1-3 mil. ks distribuovaného zboží a celkové hmotnosti cca 25 000 t/rok.
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Do příjmové části je prostředky kamionové dopravy přiváženo zboží v přepravních obalech - na dřevěných
europaletách. Europalety se zbožím jsou VZV/paletovými vozíky odebírány z kamionů, je kontrolován jejich
obsah a jsou dopravovány do paletového regálového skladu, nebo na volnou skladovací plochu. Zboží, které
není dopravováno na paletách, pouze v kartonových boxech je z prostoru nákladního automobilu ručně
přeskládáváno na palety. Na vybalovacích pracovištích jsou jednotlivé palety kontrolovány, pomocí dodacího
listu kontrolována úplnost a kvalita dodávky, poté jsou VZV dopravovány do skladovacích částí haly.
Vychystávání objednávek probíhá tak, že počítačový systém zpracuje danou objednávku a odešle ji
pracovníkovi na mobilní zařízení, které má upevněné na ruce a vidí na něm požadované položky a lokace
uskladnění. Počítačový systém vypočítá nejkratší vychystávací trasy, čímž je šetřena práce a zvyšována
efektivita – toto je jedna z výhod skladování řízeným chaosem. Z jednotlivých lokací je zboží odebíráno a
dopravováno do expediční části haly, kde je umístěno pracoviště s PC, skenerem, lepičkou a tiskárnou
čárových kódů. Pracovníkem jsou jednotlivé položky objednávky naskenovány do systému, zkontrolována
úplnost, vytištěn dodací list/faktura a poté je připojena k paletě.
Palety jsou seřazeny podle místa destinace dodání a odesílány k finálním odběratelům, nebo dopravním
spedičním firmám.
Hala D8.5
V objektu se předpokládá skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl. Odhadované
maximální množství distribuovaného zboží je cca 11,5 mil. ks o celkové hmotnosti cca 23 000 t/rok.
V řešeném prostoru haly objektu D8.5 budou na převážné části plochy umístěny sklady vstupních materiálů,
pro stávající provoz nedaleko Prahy, v části haly bude probíhat přebalování a předmontáž dílů.
Vstupní materiály budou přicházet do skladové části provozu nakupované od specializovaných dodavatelů
z tuzemska a ze zahraničí na dodavatelských paletách. Objemy a termíny jednotlivých dodávek budou
obchodním útvarem kalkulovány podle výrobních plánů, které budou sestavovány podle objednávek
zákazníků a odběratelů. Po konstrukčním a technologickém zpracování a kusovníkových specifikacích
objednaných světlometů dle požadavku zákazníků budou zpravidla jednotlivé položky nakupovány přímo na
určené zakázky. Podle objemu zásilky pak bude transport dodávek zajišťován kontejnerovou nebo
kamionovou nákladní autodopravou, nízkotonážními automobily nebo dodávkovými automobily nebo
zásilkami přepravovanými spedičními službami. Pomocí vysokozdvižných vozíků bude skrz nákladové
můstky či vratové vstupy skládán z prostředků nákladní dopravy a umisťován na příjmovou plochu skladu, na
níž bude provedena obsahová kontrola každé dodávky podle dodacích listů a popř. i kvalitativní přejímka
dodávaných položek dílů a komponent. Po zaevidování položek do počítačového evidenčního systému
budou vysokozdvižnými vozíky uskladňovány na příslušná místa ve válečkových skladech, obalové materiály
a pomocný materiál budou uskladňovány v paletových regálech.
Palety s plastovými „domečky“ předních světlometů jsou odebírány z válečkových regálů, jsou manuálně
pracovníky vyjímány a přeskládávány do přistavených kovových vozíků, ty jsou shromažďovány na
expediční ploše, vybavovány identifikačními štítky s čárovými kódy a odesílány dodávkovými skříňovými
automobily do nedalekého stávajícího výrobního závodu nedaleko Prahy.
Část kovových vozíků s plastovými díly předních světlometů je přesouvána na předmontážní pracoviště, kde
jsou v supermarketových regálech umístěny plastové typizované boxy s kabeláží a dalšími elektronickými
prvky. Nastavovací elementy, kabelové svazky, motory a jiné drobné dílce a elektronické součástky jsou
odebírány na jednotlivá pracoviště a jsou pomocí zacvaknutí do sebe, či pomocí ručního nářadí a
spojovacího materiálu připevňovány k plastovým částem předních světlometů. Předmontované díly jsou
umisťovány na kovové vozíky, ty jsou pak přesouvány na expediční plochy, vybavovány vytištěnými
identifikačními štítky a odesílány spolu s přebalenými díly do stávající výrobní haly.
Hala D8.6
Do této haly se předpokládá umístění skladovacího provozu s kapacitou cca 25 000 t skladovaných a
distribuovaných výrobků za rok.
V řešeném prostoru objektu D8.6 budou na převážné části plochy umístěny sklady vstupních materiálů,
komponent a dílů pro provozy přilehlých firem. V tomto provozu pak bude centralizováno materiálové
zásobení ze stávajících montážních provozů, kde se uvolní prostory pro kompletaci složitějších výrobních
zařízení a linek.
Vstupní materiály budou přicházet do skladové části provozu nakupované od specializovaných dodavatelů
z tuzemska i ze zahraniční, např. rozhodující mechanické části kompletovaných zařízení budou importovány
od producentů z Asie. Objemy a termíny jednotlivých dodávek budou obchodním útvarem kalkulovány podle
výrobních plánů, které budou sestavovány podle objednávek zákazníků a odběratelů. Po konstrukčním a
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technologickém zpracování a kusovníkových specifikacích objednaných zařízení dle požadavku zákazníků
budou zpravidla jednotlivé položky nakupovány přímo na určené zakázky. Podle objemu zásilky pak bude
transport dodávek zajišťován kontejnerovou nebo kamionovou nákladní autodopravou, nízkotonážními
automobily nebo dodávkovými automobily nebo zásilkami přepravovanými spedičními službami.
Na příjmové ploše skladu bude provedena obsahová kontrola každé dodávky podle dodacích listů a popř. i
kvalitativní přejímka dodávaných položek dílů a komponent. Po zaevidování položek do počítačového
evidenčního systému budou vysokozdvižnými vozíky uskladňovány na příslušná místa v paletových
regálových skladech, popřípadě budou stohovány na volné ploše skladu.
Proces vyskladňování zboží bude opačný. Po obdržení objednávky bude daná paleta se zbožím
vysokozdvižným vozíkem přepravena do prostoru expedice, provedena její kontrola a úplnost. Po vybavení
potřebnými doklady budou palety vratovými vstupy či můstkovými rampami nakládány do prostředků
nákladní kamionové a dodávkové dopravy a expedovány k zákazníkům.
Nabíjení elektrických manipulačních a vysokozdvižných vozíků bude probíhat na volné příjmové a expediční
ploše.
Komunikace a zpevněné plochy
Komunikace jsou navrženy asfaltové, chodníky budou ze zámkové dlažby. Odvodnění komunikací a
chodníků bude do uličních vpustí a betonových štěrbinových žlabů napojených do nové kanalizace.
Kruhový objezd
Kruhový objezd je navržený na stávající účelové komunikaci vedoucí ze silnice II/608 do průmyslového
parku (Prologis, D8.1, D8.2). Z nového kruhového objezdu bude napojená páteřní komunikace projektované
průmyslové zóny. Dále bude na kruhový objezd napojený výjezd z průmyslového objektu D8.2. Následně se
předpokládá využití nejkratší trasy napojení na dálnici – po obslužné komunikaci mezi halami D8.1 a D8.2,
na stávající kruhový objezd na komunikaci III/0081 a dále pak na exit 9 na dálnici D8. Toto řešení je
vyvolané snahou nezatěžovat novými sjezdy stávající silnici II/608 z Kozomína do Veltrus a stávající
křižovatku II/608 a III/0081. Kruhový objezd a jeho napojení na stávající silniční síť je patrné z přílohy č. 1.
Páteřní komunikace
Páteřní komunikace areál bude napojená na novou okružní křižovatku. Komunikace bude obousměrná
s jednostranným chodníkem. Z komunikace jsou napojeny jednotlivé haly areálu. Pro areál jsou navrženy
dvě autobusové zastávky a to při této páteřní komunikaci (viz. příloha č. 1).
Parkoviště
V areálu jsou u každého halového objektu navržena parkovací stání pro osobní automobily (celkem cca 690
parkovacích stání).
Pro nákladní automobily jsou v rámci areálu navrženy dvě parkoviště. Jedná se o parkoviště podél severní
hrany haly D8.6, kde bude realizováno cca 76 parkovacích stání a dále pak parkoviště v centrální části
areálu, kde bude realizováno cca 10 parkovacích stání pro nákladní automobily.
V rámci areálu bude také, při hale D8.4, vybudováno stanoviště pro odkládání kolo.
Spotřeba materiálu a řešení skladování
Níže jsou uvedeny předpokládané bilance využití materiálů a surovin v rámci jednotlivých plánovaných
provozů.
Hala D8.3
Vzhledem k charakteru výrobního procesu bude v řešeném výrobním provozu skladován materiál pro
kompletaci a montáž do finálních výrobků. Tento sortiment bude jednak určen finální skladbou výrobků a
také charakterem subdodávek, nakupovaných téměř výhradně od zahraničních subdodavatelů.
Významné položky skladovaného sortimentu (kromě hotových výrobků) jsou uvedené v Tab. 2.
Tab. 2

Skladovaný materiál - hala D8.3

Pol. Skladová položka
1.

LED displeje

Roční
spotřeba
[t/rok]
2 800

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
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Max.
skladované
množství
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[t]
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Pol. Skladová položka

2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12

Síťové zdroje a národní
přívodní šňůry
Uživatelská papírová
dokumentace
PE sáčky a obaly
Kartony, papír a lepenka
Kabely
CD média
Plastové díly skříní
Samolepící papíry na
štítky
Distanční vložky do
balení (polyuretan)
Šrouby, příchytky,
montážní kovový materiál
Integrované desky

[t/rok]

Max.
skladované
množství
v objektu
[t]

300

80

50

10

50
1 600
100
30
200

10
40
20
3
90

20

2

300

55

200

60

350

60

Roční
spotřeba

Místo uložení

Variabilní uspořádání skladu bude umožňovat úpravu skladovacího režimu pro jednotlivé položky, stejně tak
jako nasazení skladovacího a evidenčního systému při uložení materiálu ve skladu, vyskladnění na montáž
(a popřípadě vrácení necelých paletových odběrů) a oddělené skladování hotové výroby, reklamovaných
položek nebo neopravitelných vadných (nereklamovatelných) dílů.
Hala D8.4
Tab. 3

Skladovaný materiál - hala D8.4

Pol. Název, popis

Roční průtok
[t]

1.

Distribuované zboží

2.

Max.
skladované
množství
v objektu
[t]

192 000

16 000

Obalový materiál kartony

6 000

500

3.

Plastové výplně

1 120

100

4.

Vratné kartonové obaly

800

70

5.

Vratné plastové obaly

80

10

Způsob uložení
Palety v paletovém skladovém regálu (max. výška horní
hrany palety 8m), palety na volné ploše, volně
v obchodních obalech v policových regálech
Palety v paletovém skladovém regálu (max. výška horní
hrany palety 8m), palety na volné ploše
Palety v paletovém skladovém regálu (max. výška horní
hrany palety 8m), palety na volné ploše
Prostor odpadového hospodářství, nádvorní prostor
kompaktorů
Prostor odpadového hospodářství, nádvorní prostor
kompaktorů

Skutečná skladovaná množství budou proměnlivá v závislosti na reálném výrobním programu
kompletovaném v daném časovém údobí.
Hala D8.5
Ve skladovací části haly bude skladován na volných skladových plochách materiál uvedený v Tab. 4.
Tab. 4

Skladovaný materiál - hala D8.5

Pol. Název popis

Roční průtok
[t]

1.

Plastové tělesa

22 800

2.

Kabeláž

3.

Šrouby

4.

Plastové nastavovací
prvky

264

7.

Obalový materiál dřevěné palety

400

2 508

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
sk. zn. A

20

Max.
skladované
množství
v objektu
[t]

Způsob uložení

Palety na volné ploše, v paletových regálech nebo
40 válečkových regálech, kartonové boxy
v supermarketových regálech
Palety na volné ploše, v paletových regálech nebo
4 válečkových regálech, kartonové boxy
v supermarketových regálech
Palety na volné ploše, v paletových regálech nebo
0,4 válečkových regálech, kartonové boxy
v supermarketových regálech
Palety na volné ploše, v paletových regálech nebo
1 válečkových regálech, kartonové boxy
v supermarketových regálech
Palety na volné ploše, v paletových regálech nebo
10
válečkových regálech
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Roční průtok

Pol. Název popis

[t]
Obalový materiál kartony

8.

Max.
skladované
množství
v objektu
[t]

240

Způsob uložení

4

Palety na volné ploše, v paletových regálech nebo
válečkových regálech

Hala D8.6
Ve skladovací části haly bude skladován na volných skladových plochách materiál uvedený v Tab. 5.
Tab. 5

Skladovaný materiál - hala D8.6
Max.
skladované
množství
Způsob uložení
v objektu
[t]
6 000
10 500
Paletové regály (horní hrana palety max. 8m), originální dodavatelské
2 250
obaly na paletách nebo nepaletizované na volné ploše
6 750
6 000

Pol. Název popis
1.
2.
3.
4.
5.

Spotřební zboží
Automotive díly
Papírové proklady
Ostatní
Dřevěné palety

Čistící prostředky a případné hořlaviny budou skladovány v kovových skříních na výrobní ploše,
v omezeném množství, určeném v PBŘ.
Automobilová doprava
Doprava vstupního materiálu a expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily.
V tabulce níže jsou uvedeny předpokládané maximální bilance nákladních automobilů pro jednotlivé haly.
Tab. 6

Bilance nákladní automobilové dopravy areálu
doprava
TNA

LNA

D8.3

9

7

D8.4

80

50

D8.5

20

12

D8.6

140

45

celkem

249

134

Osobní doprava spojená se záměrem byla uvažována na úrovni 550 příjezdů a stejného počtu odjezdů
osobních vozidel za den. Pro parkování zaměstnanců budou sloužit parkoviště u jednotlivých hal.
Areál bude také obsloužen autobusovou hromadnou dopravou. Bude vybudována autobusová zastávka
uvnitř areálu. Dopravní spojení budou podle předpokladu zajišťovat tři linky A (Kladno, Slaný, Kralupy n./Vl.),
B (Litoměřice, Roudnice n./L.) a C (Praha Letňany, Neratovice, Mělník).
Dopravně je záměr napojen na komunikační síť novým kruhovým objezdem v jižní části areálu (viz. situace
záměru – příloha č. 1).
Ochrana ovzduší
V rámci areálu se nepředpokládá provoz, který by byl významným zdrojem znečišťování ovzduší. Zdroje
znečištění bude pouze vytápění hal a ohřev TUV v halách (zemní plyn) a dále automobilová doprava.
S ohledem na fakt, že hodnocené zdroje nespadají do výčtu zdrojů s povinností kompenzačních opatření,
nejsou kompenzační opatření dle zákona 201/2012 Sb. pro tento záměr uložena.
I přesto však s ohledem na stávající imisní situaci v území budou dodržována následující preventivní
opatření k eliminaci prašnosti vlivem provozu záměru:


Veřejné komunikace v okolí staveniště nebudou poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. Veřejné
komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné.



Při výstavbě budou dodržena opatření ke snižování prašnosti při výstavbě vhodnou organizací
práce, kropením a čištěním komunikací, minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.
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Ochrana vody a vodního prostředí
V provozech se používá voda jako mycí prostředek při úklidu a čištění znečištěných podlah výrobní haly
(max. objem 20 – 70 m3/rok dle velikosti haly). Ropné látky – rozpouštědlové čisticí prostředky a další
přípravky budou používány minimálně a v případě že ano, budou skladovány v menších obchodních obalech
přímo na pracovištích jejich používání. Při jejich event. úniku budou uniklé zbytky odstraňovány utěrkami,
hadrami nebo sorpčními přípravky. Stejně jako použité čistící utěrky budou tyto látky separovány a
odstraňovány jako nebezpečný odpad.
V prostoru navrženého průmyslového areálu se budou vyskytovat dva druhy srážkových vod. Jedná se o
čisté, či mírně znečištěné vody ze střech hal. Druhým typem srážkových vod jsou srážkové vody střední až
vysoké míry znečištění dle TNV 75 9011, které pocházejí ze zpevněných ploch a parkovišť. Tyto vody
mohou být kontaminovány uhlovodíky C10-C40, což je označení pro zbytkové znečištění lehkými kapalinami
dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Před vypuštěním do retenčního systému areálu budou tyto vody upraveny
tak, aby splňovaly limity pro vypouštění do povrchových vod. Tento limit je stanoven na hodnotu 0,2 mg/l
(C10-C40).
Riziko ovlivnění vodního a hydrobiologického prostředí posypovými látkami bude významně sníženo
skutečností, že posypové materiály budou používány omezeně a odváděné srážkové vody z komunikací
budou naředěny čistými vodami ze střech a neupravovaných povrchů. Využití posypových materiálů je
pouze v části zimního období, a to pouze v kalamitních stavech (námraza, zasněžení…atd). Pro provoz
areálu v zimním období se doporučuje zejména mechanická údržba sjízdnosti komunikací bez použití
chemických prostředků.
Při výstavbě bude zajištěn řádný technický stav stavebních mechanizmů a dopravních prostředků z hlediska
těsnosti hydraulických a palivových systémů (úniku závadných látek). Údržba a opravy stavebních
mechanizmů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot, bude prováděna
pouze na zabezpečených místech k tomu určených.
Ochrana půd
Dočasně přebytečná zemina bude před opětovným využitím skladována tak, aby nedošlo k jejímu
erozivnímu smyvu, při stavebních pracích nebudou ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.
Zaměstnanci
V rámci areálu se předpokládá cca 730 zaměstnanců, kdy je předpoklad 3 směnného provozu u hal D8.3,
D8.4 a D8.6, u haly D8.5 se pak předpokládá dvousměnný provoz.
Odpady
Odpadové hospodářství a organizační zabezpečení řízení a práce s odpady řízeno dle zákona o odpadech
č.185/2001 Sb. v platném znění a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Jednotlivé odpady budou ukládány před odstraněním odděleně v uzavřených
plastových nebo kovových kontejnerech/sudech a za úplatu budou předávány specializovaným firmám (které
mají oprávnění k nakládání s odpady) k jejich využití nebo k odstranění.
IPPC
Záměr nespadá do žádné kategorie dle přílohy č. 1 zákona 76/2002 Sb.
Zeleň
V rámci realizace celého areálu budou v okolí i uvnitř areálu navrženy sadové úpravy.
Je navržená zeleň z původních druhů tak, aby se zajistila druhová pestrost. Navržené výsadby jsou
situovány zejména po obvodu řešeného území. Stromy budou vysazovány ve skupinách, skutečné
uspořádání však bude nepravidelné, aby výsadby působily přirozenějším dojmem. Jako podsadba, případně
pro vytvoření okrajových částí nově zakládaných porostů, budou využity keře. Při umísťování výsadeb budou
respektována ochranná pásma sítí.
V mezidobí byl dokončen předběžný návrh ozelení areálu (viz. situace sadových úprav – příloha č. 1). V
druhové skladbě se předpokládá užití autochtonních, tj. domácích druhů dřevin, typických pro daný region.
Předpokládá se využití např. následujících dřevin:
javor mléč, javor babyka, bříza bělokorá, habr obecný, jasan ztepilý, třešeň ptačí, dub letní, dub zimní, jeřáb
obecný, jeřáb muk, lípa srdčitá, jilm habrolistý, borovice lesní.
V keřovém patře budou využity některé z níže uvedených druhů:
sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
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Dřín obecný, svída krvavá, líska obecná, hloh obecný, brslen evropský, zimolez obecný, trnka obecná,
střemcha obecná, růže šípková, bez černý, vrba jíva, kalina tušalaj.
Retenčně zasakovací poldry v areálu budou vhodně ozeleněny vlhkomilnými rostlinami.
O výsadbu a celkově o ozeleněné plochy bude pravidelně pečováno. Vzhledem k minimalizaci oplocení
bude část zelených ploch mimo oplocení. Tyto plochy mimo plot budou udržovány s delšími časovými
odstupy (např. 2 seče ročně). Z důvodu vytvoření přírodních biotopů pro stávající živočichy je navrženo, aby
zeleň při severozápadním okraji areálu byla udržována v minimální míře.
Certifikace BREEAM
V současnosti jsou všechny nově realizované stavby investora certifikovány v rámci certifikace BREEAM
(Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). Budovy areálu budou realizovány
tak, aby certifikaci BREEAM také získaly. Metodika BREEAM hodnotí dopad budov na životní prostředí. Jde
o nejkomplexnější schéma, které lze využít pro nové i stávající budovy.
Hlavním rysem certifikace je přidělování kreditů za výkonnostní kritéria nad rámec místních předpisů a
regulací. V praxi to znamená, že kredity nepřinese pouhé dodržení platných předpisů, ale skutečné
překročení minimálních požadavků. Metodika postupně hodnotí devět kategorií, z nichž každé má svou
váhu v závislosti na relativním vlivu na životní prostředí: Energie (19 %), Zdraví a pohoda prostředí (15 %),
Materiály (12,5 %), Management (12 %), Znečišťující látky (10 %), Využití půdy a ekologie (10 %), Doprava
(8 %), Odpad (7,5 %) a Voda (6 %).

B.1.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby se předpokládá v IQ/2021.
Ukončení stavby a zahájení provozu se předpokládá v IVQ/2022.

B.1.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Provedením záměru mohou být ovlivněny následující územně samosprávné celky:
kraj:

Středočeský

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel: (+420) 257 280 111

obec:

Kozomín

Obec Kozomín
Kozomín č.p. 28
277 45 p. Úžice
tel.: (+420) 725 955 335

obec:

Úžice

Obec Úžice
Nádražní 200
277 45 Úžice
tel.: (+420) 315 728 051

B.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace, řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel: (+420) 315 723 811
Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
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B.II

Údaje o vstupech

B.2.1 Půda
Areál bude realizován na parcelách v katastrálním území Kozomín [672009].
Níže v Tab. 7 uvádíme seznam parcel dotčených záměrem, jak je v současnosti předpokládán.
Tab. 7

Parcely dotčené záměrem

Průmyslový areál
BPEJ (m2)

p.č.

druh pozemku

ochrana

270/13

orná půda

ZPF

279/1

orná půda

ZPF

279/5

orná půda

ZPF

284/11

orná půda

ZPF

5 677

284/13

orná půda

ZPF

12 647

284/14

orná půda

ZPF

5 243

284/15

orná půda

ZPF

8 988

284/16

orná půda

ZPF

284/17

orná půda

ZPF

3 515

2 925

12 113

1 119

284/18

orná půda

ZPF

3 497

3 300

727

1 080

II. (10600)

II. (10501)

10 600

10 760

5 933

III. (11901)

IV. (12210)

V. (12113)

31 576

7

51

7

707

25 814

6 173

284/19

orná půda

ZPF

3 773

3 345

505

976

284/2

orná půda

ZPF

13 135

2 689

155

877

284/20

orná půda

ZPF

13 605

16 089

12 630

7 159

284/21

orná půda

ZPF

2 144

14 355

4 178

2 456

284/22

orná půda

ZPF

4 875

38 130

5 373

284/4

orná půda

ZPF

5 677

Kruhový objezd
p.č.

druh pozemku

368

ostatní plocha

299/53

orná půda

338/1

ostatní plocha

338/14

ostatní plocha

338/15

ostatní plocha

338/3

ostatní plocha

338/6

ostatní plocha

ochrana

ZPF

BPEJ (m2)
II. (10600)

II. (10501)

III. (11901)

1 003

809

4 002

IV. (12210)

V. (12113)

IV. (12210)

V. (12113)

Sítě
p.č.

druh pozemku

ochrana

299/1

orná půda

ZPF

299/44

orná půda

ZPF

299/53

orná půda

ZPF

335/1

ostatní plocha

338/16

ostatní plocha

338/3

ostatní plocha

BPEJ (m2)
II. (10600)

II. (10501)

III. (11901)

3 168

44 898

49 123

809

1 003

4 002

5 675

*u parcel dotčených pro potřeby sítí se nepředpokládá v rámci realizace záměru trvalý zábor ZPF.

Zábor ZPF
V současnosti není znám přesný zábor jednotlivých pozemků. Výše v tabulce jsou uvedeny dotčené parcely
a jejich celková výměra. Vzhledem k situaci v území nedojde k vynětí celých parcel, ale pouze té části
území, na kterém bude záměr realizován. Vynětí se netýká západní části parcel 284/17, 284/18, 284/19,
284/20, 284/21, 284/22.
Pro potřeby realizace inženýrských sítí se předpokládá pouze dočasné vynětí ze ZPF.
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Realizací areálu dojde k odnětí cca 28 ha zemědělské půdy (plocha areálu). Půdy v území záměru jsou
řazeny do čtyř různých bonitních půdních jednotek od II. třídy po IV. třídu. V minimální míře pak půdy V. třídy
ochrany (západní okraj území). V území se nenachází nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany BPEJ.
Z celkové plochy ZPF tvoří cca 33 % půdy II. třídy ochrany, cca 24% III. třídy ochrany, cca 43% IV. třídy
ochrany. Jedná se o hrubý odhad, přičemž většina kvalitnější půdy se nachází v jihozápadní části území
v blízkosti komunikace II/608.
V daném území je dle územního plánu vymezena plocha pro výrobu a skladování. Pozemky s těmito půdami
jsou zahrnuty do této zóny, tedy s vynětím těchto půd se v rámci územního plánování počítalo.
Skrývka kulturních vrstev půdy a jejich využití
Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) v území budou částečně využity pro sadbové úpravy území.
3
3
V rámci realizace záměru je odhadována skrývka cca 85 000 m ornice a cca 40 000 m podorničí. Jedná se
o hrubý odhad provedený dle předběžných průzkumů území. Přesná bilance bude upřesněna v dalších
fázích projektové přípravy (v rámci žádosti o vynětí ze ZPF). Podorničí bude v rámci stavby maximálně
3
využito jako podkladová vrstva pro účely sadových úprav na stavbou dokončených pozemcích. 18 450 m
2
podorničí bude rozprostřeno na plochu zeleně tj. cca 70 000 m ve vrstvě cca 14 cm. Na rozprostřené
podorničí bude dále rozprostřena ornice o mocnosti cca 10 cm tj. 7 000 m3. Přebytek ornice bude využit dle
„Dohody o využití ornice“, kterou uzavře investor stavby s odběratelem ornice a předloží jí orgánu ochrany
ZPF v následujících krocích projektové přípravy.
Zábor PUPFL
V blízkosti záměru (v severní části) se nachází pozemek pro plnění funkcí lesa. Realizací areálu nedojde
k dotčení tohoto pozemku.

B.2.2 Voda
Řešení napojení na zdroj pitné vody
Pitná voda bude využívána pro potřeby zaměstnanců a údržbu areálu. Nepředpokládá se využití vody pro
technologie.
Pitný vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod v průmyslovém areálu (PE d225). Nově řešeným
územím bude protažen nový řad, ze kterého budou přípojkami napojeny jednotlivé haly a objekt SHZ.
Odběry jednotlivých objektů budou měřeny vlastní vodoměrnou sestavou. Nově navržené vodovody budou
provedeny z potrubí PE d225-90.
Pro pokrytí požadavků na maximální okamžitý průtok pitné vody, bude pro areál, případně jednotlivé haly
vybudován objekt (objekty) pro akumulaci a čerpání vody v požadovaném průtoku a tlaku (vodojem).
Společnost Středočeské vodárny a.s., která jsou provozovatelem stávajícího vodovodu vydala souhlas
s připojením na areálu na stávající vodovod (viz. příloha č. 12c).
Užitková voda
Kromě areálových rozvodů pitné vody budou vybudovány i uzavřené rozvody pro vodu užitkovou pro
splachování toalet. Pro tento účel bude využívána zachycená dešťová voda ze střech budov, kdy odváděná
srážková voda přednostně doplní volnou kapacitu akumulačních jímek a po jejím naplnění přetéká dále do
navazujících retenčně vsakovacích jímek. Nádrže na srážkovou vodu budou osazeny filtry, čerpadly,
hladinovými snímači, automatickou doplňovací jednotkou a vybudovanými rozvody dopouštěním pitné vody
v případě nedostatku vody srážkové. Pitná voda se bude dopouštět pro zajištění pouze jednodenní potřeby
areálu, aby většina objemu akumulace byla připravena pro zachycení vod ze srážek.
Na tento systém budou napojeny WC v areálu. V rámci areálu budou vybudovány 3 akumulační nádrže –
3
3
3
hala D8.3 – objem 150 m , hala D8.4 – objem 350 m a hala D8.6 – objem 250 m . Hala D8.5 bude napojena
ze systému vedlejší haly D8.6.
Potřeba pitné vody
3

Předpokládaná spotřeba pitné vody pro potřeby zaměstnanců bude pro všechny provozy cca 19 700 m /rok.
Spotřeba pro jednotlivé provozy je uvedena v Tab. 8.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
sk. zn. A

66 / 142

CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Dokumentace

Tab. 8

Spotřeba pitné vody pro potřeby zaměstnanců

hala

m3/rok (cca)

D8-3

6 600

D8-4

4 500

D8-5

4 000

D8-6

4 600

celkem

19 700

V provozu se bude voda používat (mimo pro potřebu zaměstnanců) pouze jako mycí prostředek při úklidu a
3
čištění znečištěných podlah výrobní haly (max. objem cca 200 m /rok).
Pozn. Množství spotřeby pitné vody je uvedena jako maximální. Jak je výše uvedeno v areálu bude
využívána také tzv. voda užitková (zachycená srážková), která bude pitnou při splachování nahrazovat.
Využitím užitkové vody je možné teoreticky předpokládat snížení spotřeby pitné vody až o cca 25%.
Požární voda
Požární vodovod bude sloužit k zajištění vody pro případ vnějšího požárního zásahu a pro vnitřní
sprinklerový systém navrhovaných hal. Zdrojem vody bude nádrž SHZ, doplňovaná přípojkou vody. Tento je
situován ve středu území, u haly D8.5. Odběr vody z nádrže SHZ a dostatečný přetlak vody v požárním
vodovodu bude zajišťovat technologie SHZ. Na požárním vodovodu budou v místech určených profesí PBŘ
vysazeny nadzemní hydranty pro odběr požární vody, v údolnicových a vrcholových lomech nivelety potrubí
a ve vzájemné vzdálenosti max. 150 m budou osazeny provozní podzemní hydranty. Všechna odběrná
místa budou napojena se 100% zálohou, zajištěnou zokruhováním rozvodu nebo uložením souběžné dvojice
potrubí. Celková délka potrubí bude 2379,00 m.
Nádrž SHZ bude sloužit pro všechny navrhované haly D8.3-6 a dále bude propojená s nádrží SHZ pro halu
D8.2 (řešená samostatným projektem).

B.2.3 Ostatní přírodní zdroje
V rámci záměru nebudou využívány surovinové zdroje. Lze pouze konstatovat kompletní využití výkopových
materiálů pro terénní úpravy.

B.2.4 Energetické zdroje
Elektrická energie
Areál bude napojen na stávající trafostanici u haly D8.1 p.p.č. 299/59. Předpokládaná spotřeba elektrické
energie je uvedena v Tab. 9. Při případném využití energie z instalace fotovoltaických panelů bude spotřeba
el. energie nižší.
Tab. 9
hala

Spotřeba elektrické energie

D8.3

GWh/rok
2,5

D8.4

7,2

D8.5

2,5

D8.6

10,0

celkem

22,2

Zemní plyn
Plynovod bude napojen na stávající veřejný STL plynovod v areálu (PE d160). Navržena je přípojka, HUP a
měření v kiosku u místa napojení. Nově řešeným územím bude protažen nový areálový STL plynovodní řad,
ze kterého budou podružnými přípojkami napojeny jednotlivé haly. Odběry jednotlivých objektů budou
měřeny vlastní plynoměrnou sestavou. Nově navržené plynovody budou provedeny z potrubí PE d63-160.
Zemní plyn bude využíván pro vytápění hal a ohřev TUV. Pro areál se předpokládá spotřeba cca 1 600 000
3
m /rok. Vytápění hal bude zajištěno prostřednictvím plynových teplovzdušných jednotek typu SAHARA,
ohřev TUV pak pomocí plynových kotlů.
Vzhledem k charakteru provozů jednotlivých hal se spotřeba pro technologii nepředpokládá.
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Materiál a suroviny
Seznam a množství skladovaných materiálů je uveden v kapitole B.I.6, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4, Tab. 5.

B.2.5 Biologická rozmanitost
Dle metodického výkladu k aplikaci vybraných pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a
zejména ve znění zákona č. 326/2017 Sb. ze dne 20.10.2017 je při výkladu pojmu „biologická rozmanitost“
(biodiverzita) pro účely zákona č. 100/2001 Sb. nutné vycházet z definice pojmu dle článku 2 Úmluvy o
biologické rozmanitosti, podle které je biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech
žijících organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů,
jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy
jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
V rámci procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné brát v potaz zájmy týkající se
zajištění zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity ekosystémů vč. jejich vnitřních funkčních
vazeb jako základního životního zdroje a zachování diverzity ekosystémů.
Biologická rozmanitost je chápána jako variabilita všech žijících organismů. V rámci procesu EIA jsou pak
brány v potaz zájmy týkající se zajištění zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity
ekosystémů včetně jejich vnitřních funkčních vazeb jako základního zdroje a zachování diverzity
ekosystémů.
Ovlivnění druhů a ekosystémů a jejich zábor (resp. zábor stanovišť druhů) a znečišťování
Zákon 100/2001 Sb, v platném znění stanovuje v §2 rozsah posuzován a uvádí, že vlivy na biologickou
rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy a evropská stanoviště. Dle
vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, které je přílohou č 12b této dokumentace, nemůže mít
záměr významný vliv na lokality NATURA 2000. Nejbližší lokalita NATURA 2000 se nachází ve vzdálenosti
cca 3 km severozápadním směrem od hranice záměru.
Území záměru je silně antropogenně ovlivněného lidskou činností. Jedná se o zemědělskou půdu umístěnou
v proluce mezi stávajícími průmyslovými objekty a dopravními stavbami. Severně je území ohraničeno
pásem orné půdy a stávající železniční tratí, na západě pak komunikací II/608 a průmyslovými objekty při
této komunikaci, na jihu a východě pak průmyslovými halami.
V současnosti je území využíváno k pěstování zemědělských plodin a to konvenčním zemědělstvím, které je
k životnímu prostředí a biodiverzitě území nepříznivé. Dle dokumentu Strategie ochrany biologické
rozmanitosti ČR 2016-2025 druhová bohatost vázaná na zemědělskou krajinu vykazuje v ČR v mnoha
ukazatelích trvalý pokles. Například v letech 1982–2007 poklesla početnost druhů ptáků zemědělské krajiny
téměř na polovinu. Jedním z důsledků je pak rostoucí zaměření na velkoplošnou, vysoce mechanizovanou
rostlinnou produkci (zejména obilnin a olejnin). Je zřejmé, že nejzásadnějším současným problémem ve
smyslu zachování a posílení biodiverzity v zemědělské krajině je velkoplošné intenzivní hospodaření se
zemědělskou půdou. S výše uvedenými současnými preferencemi ve způsobu hospodaření na větších
plochách, které jsou upřednostňovány s cílem dosažení co největšího, ovšem dlouhodobě neudržitelného
výnosu, jsou přímo spojené i další negativní jevy. Jedná se zejména o nadměrné využívání dusíkatých a
fosfátových hnojiv (zdroj: Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025) .
V dotčeném území se jedná o plochy intenzivně obhospodařovaných polí, které obecně se vyznačují
pěstováním monokultur zemědělských plodin, a to v rozsáhlých lánech pravidelně ošetřovaných herbicidy.
Plevelní druhy na těchto plochách mají malou pokryvnost a vyskytují se především na okrajích, v úzkých
pruzích nezasažených herbicidy. Tyto plochy nenabízejí dostatek refugií ani potravních příležitostí pro
živočichy. Vzhledem ke strojovému obdělávání půdy nejsou tyto plochy vhodným biotopem pro řadu
živočichů a trvale se zde vyskytují pouze některé druhy s vysokou populační dynamikou.
V území byl proveden přírodovědný průzkum. Závěry tohoto průzkumu jsou následující:

Dotčené území tvoří převážně antropogenní biotopy - polní agrocenózy a v menší míře ruderální
biotopy – cca 90% území je tvořeno biotopem X2 - intenzivně obhospodařovaným polem..

Na lokalitě záměru nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin.

Na lokalitě záměru nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů.

Na lokalitě záměru se vyskytuje 16 zvláště chráněných druhů obratlovců, z nich 9 může mít nebo má
v území trvalý výskyt.
Podrobné informace o druhové rozmanitosti v území jsou pak doloženy v příloze č. 9 této Dokumentace a
v kapitolách C.I.2, C.II.5.
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Opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury
V rámci areálu bude vybudována síť retenčně zasakovacích poldrů pro maximální záchyt vody v území.
Retenčně zasakovací poldry budou řešeny přírodně blízkým způsobem a budou osázeny vhodnou
vodomilnou vegetací. U jedné z nádrží se předpokládá udržování stálé přirozené vodní hladiny (dotace
srážkami). Předpokládá se tak vytvoření nového přírodního stanoviště umožňující porůstání hydrofilní
vegetací, rozmnožování obojživelníků a osídlení vodními druhy bezobratlých.
Na základě doporučení přírodovědného průzkumu bude severozápadní hrana území záměru částečně
ponechána bez údržby pro vytvoření přirozeného prostředí pro organismy typické pro dané území.
Oplocení areálu bude realizováno kolem zásobovacích dvorů tak, aby převážná část zeleně areálu byla vně
toto oplocení. V realizovaném oplocení bude v max. vzdálenosti cca 100 m ponechána průchodnost pro
volně žijící savce (velikost ok oplocení cca 20x20cm.
Střechy plánovaných hal budou ozeleněny pruhy extenzivní zeleně, ozeleněny budou pohledové fasády
objektů. Nezpevněné plochy areálu budou významně ozeleněny a to jak stromovým, tak keřových patrem.
K ozelenění budou sloužit druhy s přirozeným výskytem v daném regionu (více viz. kap. B.I.6). Převážná
většina ozeleněných ploch bude umístěna vně areálové oplocení, tedy bude volně přístupná pro volně žijící
živočichy v území.

B.2.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Napojení záměru na veřejnou komunikační síť
Všechny 4 objekty záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 budou napojeny jedním
vjezdem/výjezdem do nové okružní křižovatky, která bude jednotlivými rameny dále napojovat areál
Prologis, silnici II/608, halu D8.2 a účelovou komunikaci mezi stávajícími halami D8.1 a D8.2. Doprava
z areálu bude vedena uvedeným kruhovým objezdem na stávající kruhový objezd na komunikaci III/0081
(viz Obr. 6). Pro dopravu tak nově vznikne neomezené propojení mezi areálem a přivaděčem (III/0081)
na dálnici D8, bez významnějšího zatěžování komunikace II/608.

Obr. 6

Napojení záměru na komunikační síť (zdroj: dopravní studie záměru – příloha č. 2)

Směrování dopravy záměru:
Osobní vozidla
LNA
TNA

- 50% od dálnice D8 + 50% od (Kralup n/ V., Veltrus a Kozomína)
- 70% od dálnice D8 + 30% od (Kralup n/ V., Veltrus a Kozomína)
- 100% od dálnice D8

Denní variace dopravy
Provoz je uvažován třísměnný (haly D8.3, D8.4 a D8.6), resp. dvojsměnný (hala D8.5). Předpokládaná denní
variace dopravy vyvolaná záměrem CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 je podrobně tabelárně i
graficky uvedena v příloze č.1. Ilustrativní průběh denní variace je zobrazen na obrázku 3.
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Obr. 7

Průběh denní variace dopravy vyvolané záměrem CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6

Dopravní špička areálu a komunikační sítě
Dopravní špička areálu celkové dopravy záměru nastává v době střídání směn mezi 14-15 hodinou běžného
pracovního dne podílem 9,8% z celodenních hodnot. Dopravní špička pro nákladní dopravu nastává
v období 13-14 hodin podílem 7,6%.
Záměrem vyvolané přitížení komunikační sítě ve špice 14-15 hodin představuje (obousměrně) celkově 179
cest voz/h z toho 57 nákladních.
Dopravní obsluha areálu veřejnou hromadnou dopravou
Areál se plánuje obsloužit autobusovou dopravou. Bude vybudována autobusová zastávka uvnitř areálu.
Dopravní spojení budou podle předpokladu zajišťovat tři linky A (Kladno, Slaný, Kralupy n./Vl.), B
(Litoměřice, Roudnice n./L.) a C (Praha Letňany, Neratovice, Mělník). V případě potřeby je uvažována
dodatečná kyvadlová linka z Prahy Letňan. Linky budou zajišťovat současnou obsluhu dalších objektů areálu
CTPark Prague North.
Celkem lze uvažovat o maximálně 20 spojích za den (jednosměrně) na 4 výše uvedených linkách.
Uvažovány jsou příjezdy spojů přibližně v 5, 8, 14-15, 17 a 23 hodin.
Rozpad dopravy záměru v širší komunikační síti
Rozpad dopravy záměru byl řešen v rámci Dopravní studie (příloha č. 3), této Dokumentace. Níže uvádíme
sledovanou komunikační síť (Obr. 8) a rozpad dopravy záměru v rámci komunikační sítě (Tab. 10) a to pro
dva výhledové scénáře (rok 2022 – datum předpokládané realizace záměru a rok 2040 – vzdálený výhled).

Obr. 8

Sledovaná komunikační síť s vyznačenými čísly úseků

Poddíl zatížení posuzovaného záměru na vybraných významných úsecích v roce 2022 po realizaci záměru
je uveden v Tab. 10. (podrobněji i pro rok 2040 pak v příloze č 3 dopravní studie).
Tab. 10 Podíl záměru na zatížení významných úseků ve výhledu pro rok 2022
úsek č.2 směr Kralupy n/V.
bez projektu
podíl CTPark D8.3-8.6
úsek č.4 směr Kozomín

OA

LNA

TNA

BUS

CELKEM

podíl

11 455

649

576

10

12 690

100%

110

14

0

10

134

1,1%

OA

LNA

TNA

BUS

CELKEM

podíl
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bez projektu
podíl CTPark D8.3-8.6
úsek č.14 směr Úžice
bez projektu
podíl CTPark D8.3-8.6
úsek č.15 D8 směr Ústí n/L.
bez projektu
podíl CTPark D8.3-8.6
úsek č.16 D8 směr Praha
bez projektu
podíl CTPark D8.3-8.6
úsek č.19 směr Veltrusy
bez projektu
podíl CTPark D8.3-8.6

9 924

892

565

0

11 381

100%

385

41

0

0

426

3,7%

OA

LNA

TNA

BUS

CELKEM

podíl

9 350

916

1 181

0

11 447

100%

166

62

0

0

228

2,0%

OA

LNA

TNA

BUS

CELKEM

podíl

33 441

4 125

8 391

10

45 967

100%

166

92

331

10

599

1,3%

OA

LNA,

TNA

BUS

CELKEM

podíl

41 918

4 996

10 709

20

57 643

100%

220

60

168

20

468

0,8%

OA

LNA

TNA

BUS

CELKEM

podíl

4 380

344

779

0

5 503

100%

55

0

0

0

55

1,0%

Jiná technická infrastruktura
Záměr bude napojen na potřebné sítě, které jsou v území dostupné. Popis napojení - viz. příslušné kapitoly.
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B.III Údaje o výstupech
B.3.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
B.3.1.1 Ovzduší
Bodové zdroje
Vytápění hal bude zajištěno prostřednictvím plynových teplovzdušných jednotek typu SAHARA, ohřev TUV
pak pomocí plynových kotlů.
Uvažovaná spotřeba zemního plynu pro řešený záměr je projektována na 1 600 000 m3 ročně, respektive
3 -1
780 m .h . Emise byly vypočteny s použitím emisních faktorů dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se
stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Tab. 11 Maximální hodnoty emisí znečišťujících látek ze zdrojů spalujících zemní plyn
NOx

CO

-1

kg.rok

g.h

kg.rok-1

1090

1950

40

72

g.h

-1

-1

Liniové zdroje
Liniovým zdroje emisí je automobilová doprava.
Doprava vstupního materiálu a expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily.
V tabulce níže (Tab. 12) jsou uvedeny předpokládané maximální bilance nákladních automobilů pro
jednotlivé haly.
Tab. 12 Bilance nákladní automobilové dopravy areálu
doprava
TNA

LNA

D8.3

9

7

D8.4

80

50

D8.5

20

12

D8.6

140

45

celkem

249

134

Osobní doprava spojená se záměrem byla uvažována na úrovni 550 příjezdů a stejného počtu odjezdů
osobních vozidel za den. Pro parkování zaměstnanců budou sloužit parkoviště u jednotlivých hal.
Základní parametry výpočtu emisí jsou následující:


rychlost vozidel
● veřejné komunikace
● areálové komunikace
● parkování




plynulost jízdy
skladba vozového parku

40-130 km/h
20 km/h
5-10 km/h
1-4
doporučená skladba odpovídající roku 2019, 2022, 2040

Primární emise ze spalování pohonných hmot jsou závislé na rychlosti dopravního proudu a kategorii
vozidel. Je možné je exaktně vyčíslit pro záměrem vyvolanou dopravu. Značný vliv mají tzv. sekundární
emise, které vznikají při resuspenzi prachových částic z vozovky. Tyto emise jsou zásadně závislé na
stávajícím zatížení komunikací, na kterých se záměrem vyvolaná doprava bude pohybovat, proto není
možné celkové emise vyvolané záměrem jednoduše vyčíslit. Na některých úsecích komunikací platí, že
s další vzrůstající intenzitou dopravy dochází k nižší pravděpodobnosti usazení prašných částic na vozovce,
a tedy se snižuje měrná emise prachových částic na jedno vozidlo. Z konzervativních důvodů nebyl tento
pokles emisí zohledněn, dále je uváděn nejhorší možný scénář, který reálně ani nemusí nastat.
Příspěvek záměru k emisím jednotlivých znečišťujících látek z dopravního provozu (včetně parkování)
v samotném areálu ve výhledových letech 2022 a 2040 uvádí Tab. 13 a Tab. 14.
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Tab. 13 Emise z areálové dopravy 2022
Znečišťující
látka

NOx

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

g/den

1999

2225

677

18.2

0.014

kg/rok

700

779

237

6.4

0.005

Areálová
doprava
celkem

Tab. 14 Emise z areálové dopravy 2040
Znečišťující
látka

NOx

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

g/den

1426

2168

626

11.6

0.014

kg/rok

499

759

219

4.0

0.005

Areálová
doprava
celkem

B.3.1.2 Znečištění vody
V rámci realizace záměru se nepředpokládá znečištění vod ať povrchových či podzemních. Záměr nebude
produkovat technologické odpadní vody.
Splaškové vody
Splašky budou svedeny z jednotlivých hal do gravitační splaškové kanalizace, kterou budou dovedeny do
severozápadního rohu území, kde budou napojeny do navržené centrální čerpací stanice (ČS). Lokálně
budou v rámci areálu vzdálená místa přečerpána do kanalizace. Gravitační kanalizace je navržena z PVC
DN 250.
Ze zmíněné centrální ČS budou splašky z celého areálu čerpány směrem ke stávající hale D8.2, u které
budou vyústěny do stávající čerpací stanice, ze které budou dále přečerpány na v současnosti budovanou
ČOV. Výtlak bude proveden z PE d110-160. Stávající ČS u haly D8.2 bude upravena – dle aktuálního stavu
budou vyměněna čerpadla, případně bude navýšen akumulační objem v ČS.
Splaškové vody budou svedeny na ČOV u haly D8.2. ČOV je projektována na kapacitu 2579 EO a je zde
počítáno s rezervou pro plánovaný areál hal D8.3-D8.6 – cca 620 EO.
Popis ČOV u haly D8.2
Projekt a realizace areálové ČOV je realizován samostatně, není součástí zde posuzovaného projektu.
Z důvodů uvedení způsobu nakládání se splaškovými vodami jsou níže popsány základní parametry této
čistírny odpadních vod, na kterou budou splaškové vody ze záměru odváděny.
Jedná se o novou flexibilní mechanicko-biologickou ČOV typu SBR, která bude sloužit jako areálová ČOV
pro CTPark Prague North.
Vlastní mechanicko-biologické lince bude předřazena flotační linka, na které se bude odstraňovat zvýšené
znečištění odpadních vod na přítoku z VAS – technologie a to tak, že odpadní vody z výroby stávajících hal
budou separovány od fekálií. Technologické vody nebudou pocházet ze zde posuzovaného areálu. Fekálie
budou vedeny přímo na mechanicko-biologickou jednotku a vody tvořené průmyslovým znečištěním budou
separátně vedeny na flotační jednotku a následně na biologickou jednotku. Vyčištěné odpadní vody budou
terciárně dočištěny na mikrosítových bubnových filtrech a gravitačně budou natékat do čerpací stanice
vyčištěných odpadních vod a odtud budou tlakově dopravovány novým kanalizačním řadem do Vltavy.
Odpadní vody vedené na nově budovanou ČOV CTP Parku v Kozomíně budou co do kvality odpovídat
hodnotám na úrovni koncentrovanějších městských odpadních vod
Navrhované limity kvality vyčištěných odpadních vod na odtoku jsou v souladu s platnou legislativou, tj.
přílohy č.7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., tedy nejlepších dostupných technologií pro kategorii ČOV 200110 000 EO následující:
Kvalita vody na odtoku:
BSK5
NL
CHSK
N-NH4+
Pcelk

p [mg/l]
18
20
70
8*
2

m [mg/l]
25
30
120
15**
5

* u N-NH4+ se nejedná o „p“ hodnotu, ale o průměrnou hodnotu
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** Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než
12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených
v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.
p… přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků
m… maximální hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků
Posouzení vlivu na recipient
Recipient pro vyčištěné odpadní vody je řeka Vltava. Směšovací rovnice bude provedena na uzávěrný profil
ve Vltavě, kde jsou známé podklady o kvalitě vody ve Vltavě 31.12.2008 v profilu Zelčín – ř. km 4,5.
BSK5
2,96 mg/l
CHSKcr
22,8 mg/l
N-NH4
0,13 mg/l
Pcelk
0,14 mg/l
Q355d
28 m3/s
Posouzení vlivu na recipient bylo realizováno orientačním posouzením směšovací rovnicí v uzávěrovém
profilu vodního útvaru. Směšovací rovnice má následující tvar:
Cv = (Qr · Cr + Qo · Co)/(Qr + Qo)
Kde:
3
Qr - objemový průtok vody v recipientu [m /s]
3
Qo - množství odpadní vody [m /s]
Cr - koncentrace znečištění v recipientu [mg/l]
Co - koncentrace znečištění v odpadní vodě [mg/l]
Cv - výsledná koncentrace znečištění v recipientu [mg/l]
Tab. 15

Výpočet posouzení vlivu na recipient:

Cv = (Qr · Cr + Qo · Co)/(Qr + Qo)
Cr - Výsledek analýzy recipientu

BSK5
[mg/l]

CHSKcr
[mg/l]

NL
[mg/l]

N-NH4
[mg/l]

PC
[mg/l]

2,96

22,8

0

0,13

0,14

Qr - Průtok dle ČHMÚ Q355
Co - Hodnota "p" kvality vody na odtoku z ČOV

28000
18

70

20

8

2

Qo - množství odpadní vody Q24
Cv - výsledná koncentrace znečištění v recipientu

Q
[l/s]

2,72
2,96

22,80

18,33

0,13

0,14

Z výsledku směšovací rovnice je zřejmé, že vypouštění odpadních vod z ČOV u haly D8.2 do Vltavy nemá
žádný vliv na recipient.
Srážkové odpadní vody
V prostoru navrženého průmyslového areálu se budou vyskytovat dva druhy srážkových vod. Jedná se o
mírně znečištěné vody ze střech hal. Druhým typem srážkových vod jsou srážkové vody střední až vysoké
míry znečištění dle TNV 75 9011, které pocházejí ze zpevněných ploch a parkovišť. Tyto vody mohou být
kontaminovány uhlovodíky C10-C40, což je označení pro zbytkové znečištění lehkými kapalinami dle nařízení
vlády č. 229/2007 Sb. Před vypuštěním do retenčně vsakovacího poldru budou tyto vody předčištěny tak,
aby splňovaly limity pro vypouštění do povrchových vod. Tento limit je stanoven na hodnotu 0,2 mg/l (C10C40).
Riziko ovlivnění vodního a hydrobiologického prostředí posypovými látkami bude v areálu významně sníženo
skutečností, že posypové materiály budou používány omezeně a odváděné srážkové vody z komunikací
budou naředěny čistými vodami ze střech a neupravovaných povrchů. Využití posypových materiálů je
pouze v části zimního období, a to pouze v kalamitních stavech (námraza, zasněžení…atd). Pro provoz
areálu v zimním období se doporučuje zejména mechanická údržba sjízdnosti komunikací bez použití
chemických prostředků.
Technologické odpadní vody
Nebudou produkovány.
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B.3.1.3 Znečištění půdy a půdního podloží
Při realizaci záměru dojde ke skrývce humusového horizontu i půdního podloží v území. Humusový horizont
nebude v území skladován (až na část pro ozelenění areálu) a bude ihned předán dle dohody o využití
ornice. Ostatní zemina bude uložena na mezideponii a bude následně využita k terénním úpravám území.
Při dodržování následných opatření se nepředpokládá znečištění půd ani půdního podloží v území:


Při ukládání na deponie bude zabezpečena deponie proti nadměrné erozi.



Při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na deponie bude zabezpečeno, aby nedošlo k její
kontaminaci.

V rámci realizace záměru nebude docházet k významným zásahům do horninového podloží, stavba bude
založena na pilotech, znečištění podloží se tedy nepředpokládá.
Samotný provoz záměru nebude vzhledem ke svému charakteru a při dodržování všech platných zákonných
norem způsobovat znečišťování půdy ani podloží.

B.3.2 Odpadní vody
V areálu bude realizována oddílná kanalizace – splašková a srážková.
B.3.2.1 Srážkové vody
Níže uvádíme souhrnný popis řešení srážkových vod v areálu. Podrobnější informace (výpočty retencí,
návrhové srážky…atd.) včetně podrobné situace návrhu vodohospodářského řešení areálu jsou uvedeny
v příloze č. 9 této dokumentace.
Srážková vody areálu lze rozdělit na vody mírně (voda ze střech objektů) a vody více (voda z komunikací a
dvorů) znečištěné.
Čisté srážkové vody (srážkové vody ze střech) budou prioritně svedeny do plánovaných akumulačních
nádrží pro využití těchto vod pro splachování WC. Jsou navrženy 3 akumulační nádrže o celkové kapacitě
3
650 m .
Zbylé srážkové vody ze střech a srážkové vody z komunikací budou soustavou dešťové kanalizace svedeny
do kaskády retencí – dle umístění v areálu (řešení je popsáno níže a je patrné ze situace
vodohospodářského řešení areálu – viz. příloha č. 9).
Druhým typem srážkových vod jsou srážkové vody střední až vysoké míry znečištění dle TNV 75 9011, které
pocházejí ze zpevněných ploch a parkovišť. Tyto vody mohou být kontaminovány uhlovodíky C10-C40 (v
dřívější legislativě označován jako NEL -nepolární extrahovatelné látky).
Srážkové vody z komunikací, odstavných a parkovacích stání budou převedeny přes odlučovače ropných
látek a následně napojeny do „čisté“ kanalizace, resp. přímo do retence. Odlučovače ropných látek jsou
navrženy podzemní betonové, případně sklolaminátové. V areálu je navrženo cca 14 ks ORL. Dané
srážkové vody budou vyčištěny tak, aby splňovaly limity pro vypouštění do povrchových vod. Tento limit je
stanoven na hodnotu 0,2 mg (C10-C40)/l.
Řešení retenčního systému areálu
Z jižní části, v areálu nejvýše položené, budou z retence odtékat srážkové vody severním směrem s tím, že
budou postupně plnit další retenci, níže položenou. Takto srážkové vody z jižní části protečou kaskádou
retencí na severovýchod do nejníže položené a největší retence Zde zachycené vody budou čerpány na jih,
resp. východ do stávající RN při hale D8.2.
Povolený odtok (TNV 75 9011 - 3 l/s/ha) z celé odvodňované neredukované plochy byl vypočítán cca 84,3
l/s. Vzhledem k čerpání, ekonomice řešení a ovlivnění navazující retence byla hodnota povoleného odtoku
z areálu zvolena nižší - 23 l/s. Tato hodnota je pro areál hal D8.3-6 koncová. Retenční systém areálu je
navržen na maximální pětiletou srážku s dobou trvání 5 minut – 72 hodin.
Nátok do retence je navržen na úrovni maximální hladiny, odtok ze dna – pro využití maximálního objemu v
retenčních objektech. Odtoky z retencí budou přednostně gravitační. Z retencí severněji (níže) položených
bude prováděno čerpání do navazujících, resp. do stávající retence u haly D8.2. Bezpečnostní přepady
budou zachyceny ochranným valem na severovýchodní hranici areálu.
Retence jsou převážně navrženy jako otevřené zahloubené nádrže – poldry. Jedná se o svahované objekty
s variantou částečného vsakování dnem – dle místní HG situace a hladiny podzemní vody. V jednom
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případě je navržena retence podzemní, trubní, pod nákladovým dvorem. Předpokládá se udržování trvalé
vodní hladiny alespoň u jedné vybrané (dle technických a funkčních možností) retenční nádrže.
Bezpečnostní přepad retencí bude převeden odtokovým potrubím. Při srážkách vyšších než návrhových
budou srážkové vody pokračovat po spádu terénu na sever. Na severovýchodní hranici areálu, poblíž RN
08, je navržen zemní val, který tyto vody zadrží. Zemní val je navržen pro zachycení objemu maximální
stoleté srážky.
Návrhová kapacita retenčních nádrží je uvedena v Tab. 16
Tab. 16

Návrhová kapacita retenčních nádrží

označení RN

minimální retenční
objem (m3)

RN01

533,8

RN02

160,3

RN03

917,5

RN04

1525,3

RN05

667,9

RN06

1271,7

RN07

601,1

RN08

3604,0

celkem

9281,6

Umístění vodohospodářských opatření v rámci areálu včetně popisu jejich parametrů je patrné ze situace a
textové části přílohy č. 9 Dokumentace.
Ochranný val
Při srážkách vyšších než návrhových budou srážkové vody pokračovat po spádu terénu na severovýchod po
terénu. Na hranici areálu je navržen zemní val, který tyto vody zadrží. Zemní val je navržen pro zachycení
objemu maximální stoleté srážky. Prázdnění bude probíhat odčerpáváním z RN 8 do stávající RN u haly
D8.2.
3

Požadovaný objem zádrže je vypočítán na 15 612,09 m . Při odečtení celkové kapacity retence areálu
3
3
9281,6 m je pak požadovaný objem zádrže valem 6330,49 m . Ochranný val bude v maximální variantě
proveden v délce cca 295 m. Výška max. hladiny 196,20. Výška koruny = 196,50. Potencionálně zatopená
2
plocha je cca 14.700 m . Při této ploše postačí výška hladiny cca 0,70 m.
Zákres ochranného valu je patrný ze situace v příloze č. 9.
Stávající retenční nádrž u haly D8.2
Dle výpočtů uvedených příloze č. 9 je patrné, že stávající RN u haly D8.2, která je v současnosti navržená
na zadržení maximálního objemu stoleté srážky, může sloužit pro napojení dešťových vod z areálu D8.3-6
při zadržení dvacetileté srážky.
Vodohospodářské opatření na Postřižínském potoce
S řešením nakládání se srážkovými vodami celého průmyslového areálu a tedy i areálu hal D8.3-D8.6
souvisí projekt vodohospodářského opatření pro vyřešení nekapacitního zatrubnění Postřižínského potoka
v obci Úžice, který investor řeší v rámci samostatného projektu.
Již v současnosti, v době významnějších srážkových událostí, dochází, vzhledem k nekapacitnímu
zatrubnění Postřižínského potoka v obci Úžice k zaplavování zastavěné části obce. Je proto navrženo
vybudování tzv. odlehčovacího koryta (podél dálnice D8) pro odvedení nadkapacitního průtoku
v Postřižínském potoku, který by převyšovat kapacitu zatrubnění tohoto toku v obci. Odlehčovací koryto
bude vedeno východně podél dálničního tělesa do toku Černávka.
Jedná se o obecně prospěšné opatření a tímto opatřením dojde při významnějších srážkových úhrnech
ke snížení rizika zaplavování obce Úžice z okolních pozemků, komunikací i průmyslových areálů bez ohledu
na realizaci areálu hal D8.3 - D8.6.
Návrh řešení tohoto opatření je patrný z Obr. 9.
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Obr. 9

Návrh vodohospodářského opatření v katastru obce Úžice

B.3.2.2 .Splaškové odpadní vody.
Splašky budou svedeny z jednotlivých hal do gravitační splaškové kanalizace, kterou budou dovedeny do
severozápadního rohu území, kde budou napojeny do navržené centrální čerpací stanice (ČS). Lokálně
budou v rámci areálu vzdálená místa přečerpána do kanalizace. Gravitační kanalizace je navržena z PVC
DN 250.
Ze zmíněné centrální ČS budou splašky z celého areálu D8.3-6 čerpány směrem ke stávající hale D8.2, u
které budou vyústěny do stávající čerpací stanice, ze které budou dále přečerpány na v současnosti
budovanou areálovou ČOV. Výtlak bude proveden z PE d110-160.
Stávající ČS u haly D8.2 bude upravena – dle aktuálního stavu budou vyměněna čerpadla, případně bude
navýšen akumulační objem v ČS.
Čistírna odpadních vod, do které budou splaškové vody sváděny, je povolena s rezervou 620 EO. Daná
hodnota odpovídá kapacitě areálu.
Více informací o technologii a kapacitě ČOV, na kterou budou svedeny splaškové vody areálu je uvedeno
v kap. B.III.1.
B.3.2.3 Technologické odpadní vody
Technologická odpadní voda nevzniká.

B.3.3 Odpady
B.3.3.1 Odpady v průběhu realizace záměru
Množství odpadů vzniklých při výstavbě nelze předem přesně určit, do značné míry závisí na používání
maloodpadových stavebních postupů, kvalitě prováděných stavebních prací a jejich koordinaci.
Zabezpečení likvidace odpadů z výstavby bude záležitostí dodavatele/-ů stavby. Povinností bude zajistit
jejich třídění ihned při vzniku, přechodně je shromažďovat v odpovídajících a řádně označených nádobách a
manipulovat s tímto odpadem dle platných předpisů. Odpady budou předávány k likvidaci odborným firmám
majícím příslušná oprávnění. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby skladovány po dobu delší
než nezbytně nutnou.
O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci.
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Se stavebními odpady (beton, zemina apod.) bude nakládáno v souladu s Vyhláškou č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění, a s odpadní
asfaltovou směsí (katalogové číslo 17 03 02) v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
V Tab. 17 jsou uvedeny pouze předpokládané druhy odpadů bez uvedení jejich množství.
Tab. 17 Odpady v průběhu výstavby
Kód

Název odpadu

08 01 11*

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kategorie
N

17 04 05

železo a ocel

O

17 01 01

beton

O

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06

O

17 04 02

hliník

O

17 06 04

izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

15 01 01

papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

plastové obaly

O

15 01 03

dřevěné obaly

O

15 01 10*

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 02 02*

absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

B.3.3.2 Odpady z provozu záměru
Z charakteru záměru (skladování, montáž) vyplývá, že při jeho provozu budou vznikat převážně odpady z
obalových materiálů, odpady z výroby (zbytky materiálů z montáží), běžný komunální odpad a odpad z
údržby areálu. Z nebezpečného odpadu budou vznikat zářivky a výbojky, příp. v malém množství také
materiály znečištěné čistidly, ředidly a mazadly, používanými v rámci údržby.
Odpady budou shromažďovány na vyhrazeném a zabezpečeném místě v odpovídajících označených
transportních nebo atestovaných velkoobjemových kontejnerech či nádobách a budou k likvidaci, popř.
využití předány oprávněným osobám. Část odpadů bude likvidována externími servisními firmami, které
mohou zajišťovat údržbu zařízení a areálu.
Při provozu jednotlivých hal lze předpokládat vznik odpadů, jež jsou uvedeny v Tab. 19, Tab. 20, Tab. 21,
Tab. 22. Předpokládáné odpady z provozu areálu (údržba, čistění komunikací…atd.) jsou uvedeny v Tab.
18.
Tab. 18 Předpokládané odpady z provozu areálu
kód druhu
odpadu

kategorie
odpadu

název odpadu

13 05 02*

kaly z odlučovačů oleje

N

13 05 03*

kaly z lapáků nečistot

N

15 01 01

odpady papírových obalů

O

15 01 02

odpady z plastových obalů

O

15 01 03

poškozené dřevěné palety a nevratné dřevěné obalové materiály

O

15 02 02*

absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

20 01 01

sběrový papír

O
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kód druhu
odpadu

kategorie
odpadu

název odpadu

20 01 21

zářivky a výbojky

N

20 02 01

odpady ze zeleně

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

Tab. 19 Předpokládané odpady z provozu haly D8.3
kód druhu
název odpadu
odpadu

kategorie
odpadu

08 03 18

odpadní tiskařský toner

O

12 01 02

železný šrot z poškozených kovových dílů opravovaných výrobků

O

12 01 04

šrot neželezných kovů z poškozených nebo vadných dílů, kabely, vodiče z poškozených kovových
dílů opravovaných výrobků

O

15 01 01

zbytky papírových a lepenkových obalů

O

15 01 02

plastové obaly (antistatické sáčky, sáčky, fólie)

O

15 01 03

dřevěné nevratné obaly (poškozené palety)

O

15 01 06

směs obalových materiálů

O

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, filtry, čistící utěrky

N

16 02 13

vadné součástky, desky plošných spojů a ostatní nebezpečný elektronický odpad

N

16 02 14

vadné součástky, desky plošných spojů a ostatní obyčejný elektronický odpad

O

20 01 01

sběrový papír

O

20 01 21

zářivky a výbojky ze svítidel v hale i z oprav podsvícení LCD displejů

N

20 01 33

vadné CMOS baterie PCB desek

N

20 02 01

odpady ze zeleně

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

Tab. 20 Předpokládané odpady z provozu haly D8.4
kód druhu
název odpadu
odpadu

kategorie
odpadu

15 01 01

odpady papírových obalů

O

15 01 02

odpady z plastových obalů

O

15 01 03

poškozené dřevěné palety a nevratné dřevěné obalové materiály

O

20 01 01

sběrový papír

O

20 01 21

zářivky a výbojky

N

20 02 01

odpady ze zeleně

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

Tab. 21 Předpokládané odpady z provozu haly D8.5
kód druhu
název odpadu
odpadu

kategorie
odpadu

15 01 01

odpady papírových obalů

O

15 01 02

odpady z plastových obalů

O

15 01 03

poškozené dřevěné palety a nevratné dřevěné obalové materiály

O
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kód druhu
název odpadu
odpadu

kategorie
odpadu

20 01 01

sběrový papír

O

20 01 21

zářivky a výbojky

N

20 02 01

odpady ze zeleně

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

Tab. 22 Předpokládané odpady z provozu haly D8.6
kód druhu
název odpadu
odpadu

kategorie
odpadu

15 01 01

odpady papírových obalů

O

15 01 02

odpady z plastových obalů

O

15 01 03

poškozené dřevěné palety a nevratné dřevěné obalové materiály

O

20 01 01

sběrový papír

O

20 01 21

zářivky a výbojky

N

20 02 01

odpady ze zeleně

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

B.III.3.3 Odpady při ukončení záměru a rekultivaci území
Tab. 23

Předpokládané odpady při ukončení provozu a demoliční odpady

kód druhu
název odpadu
odpadu

kategorie
odpadu

17 01 01

beton

O

17 01 03

tašky a keramické výrobky

O

17 02 03

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17
01 06
plasty

17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 01

měď, bronz, mosaz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

16 02 14

vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

O

20 01 21*

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

17 01 07

20 01 36

vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35
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B.3.4 Ostatní emise a rezidua
B.3.4.1 Hluk
Výstavba
Za předpokladu teoretického nasazení jednotek těžkých stavebních strojů (akustický výkon do 103 dB) a
nákladních vozidel (akustický výkon do 85 dB) lze očekávat hladinu akustického tlaku u nejbližší obytné
zástavby hluboko pod stanoveným hygienickým limitem, protože stávající realizované stavby tvoří
významnou bariéru ve směru šíření hluku k obytné zástavbě. Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny
hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB platný pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude
splněn i při nepřetržité činnosti na plný pracovní výkon.
Provoz
Zdroji hluku z provozu budou mobilní (vyvolaná automobilová doprava) a stacionární zdroje hluku (technická
zařízení budovy).
Mobilní zdroje hluku
V souvislosti se záměrem se uvažuje s navýšením intenzit vyvolané dopravy v území o 249 nákladních
vozidel, 134 lehkých zásobovacích vozidel a 550 osobních vozidel v jednom směru denně.
Stacionární zdroje hluku
Akustické charakteristiky významných zdrojů hluku byly předány projektantem tohoto záměru. Jako
stacionární zdroje hluku spojené s provozem těchto objektů budou působit výduchy větracích
teplovzdušných jednotek prostupující střechou haly (LwA do 70 dB). Administrativní části objektů budou
chlazeny pomocí vzduchotechnických a klimatizačních jednotek (LwA do 78 dB). Vzhledem k předpokládané
hodnotě neprůzvučnosti prvků obvodového pláště haly a charakteru činnosti uvnitř budovy, bude hluk ze
zdrojů uvnitř objektu dostatečně utlumen a ve venkovním prostoru se neuplatní.
Pro nakládku a vykládku materiálu budou sloužit manipulační plochy u objektů. Pro parkování osobních
vozidel zaměstnanců budou sloužit parkovací místa, která jsou vyčleněna u každé z budov.
Dalším zdrojem hluku je uvažován pohyb osobních vozidel po parkovištích v areálu.
Další zdroje jako např. lokální odvětrání hygienického zázemí atd. nebudou akusticky významné a jejich vliv
lze zanedbat.
Vyobrazení všech posuzovaných zdrojů je pak znázorněno na Obr. 10.

Obr. 10

Lokalizace stacionárních zdrojů hluku záměru včetně areálových komunikací
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B.3.4.2 Vibrace
Nepředpokládá se, že v rámci budoucího provozu budou v hale zdroje vibrací o hygienicky významných
intenzitách.
B.3.4.3 Záření
Zařízení provozovaná v řešeném areálu haly nebudou zdrojem elektromagnetického záření o hygienicky
významných intenzitách ve smyslu nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením, v platném znění.
B.3.4.4 Zápach
Záměr není zdrojem zápachu.
B.3.4.5 Jiné výstupy
Nejsou známy další možné výstupy, které by provoz záměru produkoval.

B.3.5 Doplňující údaje
Terénní práce
V současné fázi projektové přípravy nejsou známy přesné údaje o HTÚ. Dle předběžných propočtů se
3
předpokládá v rámci HTÚ výkop cca 93 500 m zeminy pro zarovnání ploch terénu pro jednotlivé stavby.
3
Násyp pro dorovnání terénu se pak předpokládá cca 95 900 m . HTÚ jsou navrženy s nedostatkem zemin,
který bude dorovnán přebytkem zeminy z výkopu pro retenční nádrže a inženýrské sítě. Veškerá vytěžená
zemina (mimo ornice a podorničí) bude po patřičném zlepšení využita do násypů. V průběhu výstavby bude
zemina skladována na mezideponiích v ploše staveniště. Nepředpokládá se dovoz či odvoz zeminy mimo
staveniště.
Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) budou částečně využity pro sadbové úpravy v areálu. Větší podíl
pak bude využit k vylepšení zemědělských půd v okolí záměru. V rámci realizace záměru je odhadována
3
3
skrývka cca 85 000 m ornice a 40 000 m podorničí. Jedná se o hrubý odhad provedený dle předběžných
průzkumů území. Přesná bilance bude upřesněna v dalších fázích projektové přípravy (v rámci žádosti o
vynětí ze ZPF). Podorničí bude v rámci stavby maximálně využito jako podkladová vrstva pro účely
3
sadových úprav na stavbou dokončených pozemcích. 18 450 m podorničí bude rozprostřeno na plochu
2
zeleně tj. cca 70 000 m ve vrstvě 14 cm. Na rozprostřené podorničí bude dále rozprostřena ornice o
3
mocnosti 10 cm tj. 7 000 m . Přebytek ornice bude využit dle „Dohody o využití ornice“, kterou uzavře
investor stavby s odběratelem ornice a předloží jí orgánu ochrany ZPF v následujících krocích projektové
přípravy.
Při terénních pracích a výstavbě bude zajištěn řádný technický stav stavebních mechanizmů a dopravních
prostředků z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů (úniku závadných látek). Údržba a opravy
stavebních mechanizmů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot, bude
prováděna pouze na zabezpečených místech k tomu určených.
Veřejné komunikace v okolí staveniště nebudou poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. Veřejné
komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné.
Budou dodržena opatření ke snižování prašnosti při výstavbě vhodnou organizací práce, kropením a
čištěním komunikací, minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti.
Dočasně přebytečná zemina bude před opětovným využitím skladována tak, aby nedošlo k jejímu
erozivnímu smyvu, při stavebních pracích nebudou ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.
Riziko havárií
Území pro zamýšlenou stavbu se nachází v Zóně havarijního plánování ACHV (Areál Chemických Výrob)
Kralupy stanovené v lednu 2018 podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií na základě
krajským úřadem schválených bezpečnostních dokumentací provozovatelů rizikových činností v ACHV
Kralupy a podkladů pro stanovení zóny dodaných těmito provozovateli podle zákona č. 59/2006 Sb., o
prevenci havárií.
Zóna havarijního plánování ACHV Kralupy je území mimo ACHV, které může být ohroženo v případě
závažné havárie v ACHV (požárem, explozí nebo toxickými plyny). Se stanovením zóny HP byly dne 23. 3.
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2018 seznámeny všechny obce, jejichž katastrální území se nachází v zóně HP ACHV, včetně mapové
přílohy (města Kralupy a Veltrusy a obce Chvatěruby, Úžice a Kozomín).
Pro území byl Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje zpracován Vnější havarijní plán. Vnější
HP stanoví bezpečnostní opatření k minimalizaci dopadů závažné havárie mimo technologický objekt. Je to
preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, stanovuje
postupy složek IZS pro případ potenciální závažné havárie.
Vnější HP obsahuje zejména:









Identifikační údaje provozovatele
Jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za zpracování podkladů
Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž dopady se mohou
projevit mimo objekt nebo zařízení Provozovatele
Přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní
prostředí a majetek, vč. způsobů účinné ochrany před těmito dopady
Přehled preventivních bezpečnostních opatření vedoucích ke zmírnění dopadů závažné havárie
Seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie,
které jsou umístěny mimo objekt nebo zařízení havárie provozovatele
Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem, například podrobnější specifikaci technických
prostředků na odstraňování dopadů závažné havárie
Podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů, a dále údaje vyžádané podle zvláštního
právního předpisu.

Mimo uvedené výše na webovém portálu Středočeského kraje je dostupný dokument „Informace určené
veřejnosti v zóně havarijního plánování areálu chemických výrob Kralupy“ (2018). Dokument shrnuje
základní informace pro občany v případě vzniku havárie v daném území – kontaktní údaje, vymezení zóny,
žádoucí chování občanů v případě vzniku havárie, povinnosti fyzických osob a právnických subjektů…atd.
Objekt ACHVK se nachází na katastrálním území města Kralupy n. Vltavou a obce Chvatěruby. Na
jihozápadní straně areál sousedí s městem Kralupy n. Vltavou, na západní straně je nejblíž obec
Nelahozeves (cca 1 km) a řeka Vltava, severním směrem je nejblíže město Veltrusy (cca 400m) a na
jihovýchodě obec Chvatěruby a Kozomín (cca 1 km). Východní směrem je obec Úžice (cca 2 km).
Nadmořská výška území je cca 170 m n. m.
Podle odst. 1 písm. a) § 5 vyhlášky 226/2015 Sb. musí být vnější hranice zóny havarijního plánování
stanovena tak, aby zohlednila podmínky, které mohou ovlivnit rozptyl NL, šíření tepla nebo tlakové vlny. Ze
scénářů analýzy rizik bezpečnostních dokumentací jednotlivých provozů vyplývá, že rizikem s největším
dosahem následků případné závažné havárie mimo ACHVK je únik amoniaku při manipulaci s ŽC na
stáčecím místě, únik etylenoxidu ze skladu a únik zkapalněných plynů v SKP nebo z ŽC na vlečce Úžice a
na kolejišti Kralupy s následnou explozí (EXPL (VCE)) nebo výbuchem oblaku par (FIRE BALL z BLEVE).
Na základě vyhodnocení dosahů následků případných havárií stanovil krajský úřad v souladu s § 4 odst. 1
písm. f) vyhlášky 226/2015 Sb. výchozí hranici „L“ jako hranici sjednocení více půdorysných ploch.
Jednotlivé výchozí hranice byly stanoveny podle přílohy č. 1 vyhlášky s přihlédnutím k výsledkům analýz rizik
bezpečnostních dokumentací provozovatelů v ACHVK. Vymezení zóny havarijního plánování je patrné z
Obr. 11.
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Obr. 11

Zóna havarijního plánování ACHV Kralupy (zdroj: gis.kr-stredocesky.cz)

S vědomím skutečnosti o umístění ve vnější zóně havarijního plánování budou upraveny provozní
dokumenty provozovatele areálu. Umístění v zóně nemá z hlediska vlivů okolí na stavbu či stavby na životní
prostředí žádný dopad.
Pro zajištění požadavků bezpečnosti i ochrany zdraví a pro eliminaci havarijních situací budou jednotlivé
provozy areálu provozovány v souladu s následujícími předpisy, které budou pro provoz zpracovány:

Provozní řád,

Provozní řád vypracovaný ve smyslu zákona o ochraně ovzduší,

Havarijní plán ve smyslu zákona o vodách,

Požární řád,

Stanovení podmínek požární bezpečnosti,

Bezpečnostní program prevence závažné havárie.
Všichni zaměstnanci areálu musí být prokazatelně seznámeni s Vnějším havarijním plánem ACHV Kralupy,
který vydává Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.
Samotná realizace ani provoz záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky, a to v případě dodržování platné
legislativy ČR. Možná rizika jsou srovnatelná s obdobnými běžně provozovanými objekty. Objekty areálu
budou vybaveny samohasícím a požárně signalizačním zařízením a dále také elektronickým
zabezpečovacím zařízením. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Doprava nebezpečného zboží nebude běžně
prováděna.
V rámci areálu nebude v zóně havarijního plánování ACHV Kralupy umístěn sklad žádných nebezpečných
látek, ani provoz, který by s nebezpečnými látkami nakládal. Nehrozí proto riziko úniku takových látek
v logistickém areálu v případě zasažení tlakovou vlnou.
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ČÁST C Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území
C.1

Přehled
nejvýznamnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Záměr spočívá v realizaci 4 univerzálních halových objektů - D8.3, D8.4, D8.5, D8.6. Realizace hal se
předpokládá v katastrálním území obce Kozomín při komunikaci II/608 severně od intravilánu obce. Areál hal
navazuje na stávající průmyslově využívané území při exitu 9 dálnice D8 – je součástí plánovaného areálu
CTPark Prague North.
V území jsou v současnosti již provozovány další průmyslové objekty. Širší území je silně antropogenně
ovlivněnofrekventovanou dopravní infrastrukturou (zejména provoz na D8), těžbou śtěrkopísků, provozem
průmyslových a skladových areálů, zemědělskou výrobou.
Areál záměru je ohraničen komunikací II/608, která tvoří jihozápadní ohraničení pozemku záměru, východně
jsou umístěny průmyslové objekty areálu Prologis a za nimi probíhá dálnice D8. Severně od záměru za
pruhem orné půdy vede železniční trať. Jižně od plánovaného záměru se nacházejí další průmyslové haly
s převážně skladovací funkcí.
Severozápadně od celé zóny leží rozlehlý areál chemických výrob Kaučuk Kralupy a skladů surovin. Cca
2
900 m severně od plochy za tokem Černávka probíhá v současnosti na ploše cca 720 000 m těžba
štěrkopísků s předpokládaným dalším rozšiřováním.
Plocha předpokládané realizace je umístěna na zemědělské půdě v území územním plánem určené pro
lehkou výrobu a skladování.
Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky ani přírodní památky, není součástí přírodního parku ani soustavy
Natura 2000. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku
ani významného krajinného prvku ze zákona.
Areál se nachází mimo ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje, není součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani neleží v záplavovém území. Lokalita se nachází ve zranitelné
oblasti Kozomín, tj. v území s kontrolovaným užíváním dusičnanových hnojiv na zemědělských půdách.
Dopravně bude areál napojen novým kruhovým objezdem v místě stávající areálové komunikace, východně
kolem haly D8.1 na stávající kruhový objezd při páteřní areálové komunikaci severozápadně od stávající
haly D8.1 a dále na dálnici D8.
Areál neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky.
Záměr leží v Zóně havarijního plánování ACHV Kralupy.
V dotčeném území nejsou registrovány žádné staré ekologické zátěže.
Extrémní poměry, které by mohly mít vliv na realizaci navrhovaného záměru, nebyly průzkumem zjištěny.
Celkově lze konstatovat, že území v okolí záměru je zatíženo provozem průmyslových objektů a dopravou.
Tyto aktivity jsou v souladu s územními plány obcí a celkovou strategií využití daného území.

C.1.1 Struktura a ráz krajiny
Vymezení potenciálně dotčených krajinných prostorů (DoKP)
Oblasti krajinného rázu tvoří území na rozhraní mezi Řipským a Polabským bioregionem. DoKP zahrnuje
katénu sestávajících z niv, nízkých a středních teras. Celkově má DoKP charakter ploché, erozně denudační
sníženiny. DoKP je pohledově dosti spojitý, s ohledem na absenci dílčích krajinných předělů vytvářející
značně rozsáhlé území víceméně bez dílčích, pohledově uzavřených krajinných prostorů. DoKP je od
jihovýchodu relativně zřetelně vymezen hřbety lesnatých pahorků s. a v. od Odolena Vody (Špičák, Na
Skalách) a dál na jih, jižně od Vodochod předěl doznívá a je nevýrazný. Západní pohledový horizont DoKP
je nevýrazný, vymezuje jej lesnatá hrana levobřežních svahů údolí Vltavy mezi Kralupy nad Vltavou a Novou
Vsí. Severní pohledový horizont se otevírá do Dolního Povltaví a doznívá dálkovými průhledy k hoře Říp a
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Českému středohoří. Severozápadní pohledový horizont pak uzavírá předěl svědeckého vrchu Dřínova,
vytvářející v rámci hodnoceného území nejvýraznější terénní dominantu.

Obr. 12 Rámcové vymezení DoKP. Plná modrá čára - relativně výrazné, zřetelněji vymezené horizonty;
čárkovaná modrá čára - nevýrazné, dílčí horizonty; fialová šrafa - vymezení DoKP; šipky - DoKP
doznívající horizonty s dálkovými průhledy; zelená - krajinná zeleň plnící funkci vizuálních barier;
červená – území záměru.

Přírodní charakteristika
Hodnocené území zahrnuje ukloněný okraj mírně zvlněné Pražské plošiny, která je součástí Poberounské
soustavy a okraj polabské nivy spadající do České tabule, zahrnující geomorfologické podcelky Mělnická
kotlina a Českobrodská tabule. Území je charakterizováno četnými stupni a nízkými až středně vysokými
terasami. Krajinářsky je možno hodnocené území charakterizovat jako plochou mírně zvlněnou, odlesněnou
krajinu velkoplošného měřítka, dnes výrazně pozměněnou antropogenními zásahy, jež charakterizují
průmyslové areály (kaučuk v Kralupech nad Vltavou), dále četné areály logistických a distribučních center
(Úžice), pomístně i těžba štěrkopísků. Územím prochází četné liniové stavby, zejména elektrovodů, také
produktovodů. Z dopravních staveb je to dálnice D8 a železniční trať č. 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice
a na ni napojené železniční vlečky. Z přírodní složky se tak v hodnoceném území zásadně uplatňuje
převažující plochý georeliéf odlesněných plošin a nízkých až středních teras, pouze doplňkově nečetné
remízky a skupiny krajinné zeleně a ojediněle i lesíky s lesostepními lady na pahorcích severně od Odolena
Vody. Z kontrastních složek v dálkových pohledech vystupující neovulkanické kužely a kupy (hora Říp,
České středohoří), v pohledech bližších svědecké vrchy (Dřínov).
Estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině
Hodnocené území reprezentuje plochou až lehce zvlněnou, prakticky bezlesou, pohledově otevřenou
zemědělskou krajinu velkého/velkovýrobního měřítka s drtivou převahou orné půdy uspořádané do
rozsáhlých scelených bloků. Určující vlastností zdejší krajiny z hlediska širších prostorových vazeb je její
pohledová prostupnost (průhlednost) a celková přehlednost bez výraznějšího členění na menší/dílčí krajinné
prostory. Tento základní krajinný rámec, sám o sobě již negativně ovlivněný minulou érou socialistické
kolektivizace (scelené, plošně rozsáhlé bloky, areály bývalých JZD), v současnosti výrazně doplňují, a místy
až spoluurčují četné antropogenní prvky (rozsáhlý areál Kaučuku Kralupy, z dalších technicistních staveb
zásobníky plynu, nadzemní potrubí, dále pak liniové stavby elektrovodů a četné logistické, skladovací a
distribuční areály, soustředěné poblíž dálnice D8). Tyto průmyslové a logistické areály jsou vůči zástavbě
sídel měřítkově zcela nesouměřitelné, přičemž sídla sama o sobě, se v krajině výrazněji vizuálně neuplatňují.
Určitou výjimkou je obec Odolena Voda s dominantou kostela, která je umístěna ve více dominantní poloze
na svahu. Hodnocené území je tak těmito antropogenními prvky výrazně negativně ovlivněno a starší
kulturní vrstvu předindustriální, zemědělské éry, významově potlačuje.
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Z přírodních prvků je v hodnoceném území určující zejména uspořádání georeliéfu, tj. plošiny, nízké terasy,
svědecké vrchy. Dále se uplatňují i sekundární terénní struktury antropogenního původu, jako místa těžby
štěrkopísků, náspy či zářezy komunikací (dálnice D8) aj. Území je pak v dálkových pohledech (na
horizontech) oživeno charakteristickými kupami/kužely Českého středohoří, výrazněji především dominantou
Řípu. Ve středně velkém odstupu pak místní dominantu reprezentuje geomorfologicky zajímavý svědecký
vrch Dřínov. Doplňkově se vizuálně uplatňují remízky, doprovodné břehové porosty, aleje podél silnic a cest
a větrolamy a nečetná rozptýlená krajinná zeleň.
Estetické hodnoty území se tak omezují na nečetné přírodněji laděné prvky, jako jsou remízky, doprovodná
zeleň podél toku Černávky, skupiny dřevin, lesíky a lesostepní lada na pahorcích, jež území od jihu
vymezuje (hřbet severně od Odolena Vody - Špičák, Na skalách). Výraznější, esteticky působivou přírodní
dominantou, jsou lesnaté svahy Dřínova a také kupa hory Říp, uplatňující se ve vzdálenějších horizontech v
rámci dílčích průhledů krajinou. Částečně je to i vizuální uplatnění lesnatých svahů hrany terasy Kladenské
tabule. Při lepší viditelnosti jsou to již velmi vzdálené horizonty kuželů a kup Českého středohoří.
Estetické hodnoty a harmonické měřítko a vztahy v krajině hodnoceného území jsou tedy již dlouhodobě
významně narušeny resp. potlačeny, a to velkoplošným zemědělským využíváním, absencí maloplošných
prvků v krajině, dále výrazným vnosem často měřítkově nesouměřitelných industriálních staveb,
distribučních a logistických areálů, jejichž vizuální působení již místy spoluurčuje celkový charakter krajiny.
Pozitivní hodnoty se tedy prakticky omezují jen na dílčí krajinné výřezy či scenerie, v nichž se více vizuálně
uplatňují přírodě blízké prvky, nebo přírodní dominanty či terénní hrany (hora Říp, vrch Dřínov, České
středohoří, okraj Kladenské tabule apod.).
Tab. 24 Významné znaky estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině
Hlavní znaky vizuální charakteristiky

Pohledově otevřená krajina velkého měřítka
Měřítko krajiny je velkovýrobní
Velkoplošná mozaika scelených polí členěných cestami a vodotečemi
Místy těžba štěrkopísků - sekundární antropogenní struktury v terénu
Přírodě blízké prvky (remízky, břehová doprovodná vegetace toků, aleje podél
cestní sítě, skupiny krajinné zeleně, lesnaté horizonty) jsou zastoupeny pouze
fragmentárně
Nevýrazné vymezení území vzdálenými horizonty, daleké průhledy
Výrazná dominanta svědeckého vrchu Dřínova
Lesnaté svahy hrany Kladenské tabule
Dominanta hory Říp a Českého středohoří v dálkových pohledech
Výrazné vizuální uplatnění industriálních prvků v krajině (areál Kaučuk v
Kralupech, zásobníky plynu) - urbanizovaný a industrializovaný charakter krajiny
Velkoplošná zástavba hal logistických a distribučních areálů
Četné liniové stavby komunikací a elektrovodů
Dálnice D8 vedená na náspu vytváří výraznou vizuální barieru

Klasifikace znaků
dle významu
dle cennosti
xxx zásadní
xxx jedinečný
xx spoluurčující
xx význačný
x doplňující
x běžný
XXX
X
XXX
X
XX
X
X
X
X

X

XXX
XXX
XX
X

X
XX
X
XX

XX

X

XX
X
XX

X
X
X

C.1.2 Určující složky flóry a fauny
Hodnocené území zahrnuje bioregiony Řipský (1.2) a Polabský (1.7), které zabírají centrální části Čech.
Prostor záměru a jeho přilehlé území leží na rozhraní okraji obou regionů.
Řipský bioregion
Řipský bioregion zabírá část Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny.
Reliéf je tvořen mírně zvlněnou plošinou ukloněnou k severovýchodu, rozčleněnou systémem údolních
zářezů, které jsou v křídové části bioregionu většinou měkce modelované a poměrně mělké, zatímco tam,
kde vystupuje proterozoikum, jsou svahy strmé a skalnaté a údolí mají i ráz kaňonů (např. údolí Vltavy od
Prahy po Kralupy), hlubokých kolem 100 m. V severní části zpestřují reliéf vulkanické vrchy (Říp, Házmburk),
převyšující plošiny o 170 - 230 m. Jejich úpatí pokrývají mocné svahoviny se sesuvy. Drobnější elevace
směru SV - JZ tvoří skalnaté výchozy kyselých buližníků, nejnápadnějším je Ládví (359 m n.m.) na severu
Prahy. V oblasti Prahy a severně od metropole jsou zastoupeny četné antropogenní tvary - zářezy, náspy,
lomy a navážky.
Geologický podklad tvoří vápnité horniny křídového stáří, především opuky, slínovce (Poohří), a v omezené
míře i vápnité pískovce. Kyselé pískovce tvoří jen nepříliš mocné souvrství a jsou zastoupeny jen v malých
ostrůvcích. V s. a sv. části území (Podřipsko) vystupují pouze horniny křídy, na j. až jz. (Slánsko, okolí
Prahy) tvoří křídové sedimenty jen poměrně tenkou a místy nesouvislou pokrývku na zdvižených plošinách.
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V údolích pak vystupují horniny permokarbonu, především arkózové pískovce, slepence a lupky, místy jsou
zastoupeny jílovité břidlice na (Slánsko a Kladensko). Nápadnější jsou výchozy tvrdých hornin proterozoika
(břidlice, buližníky a spility), které tvoří kamenité pahorky a v údolích skalnaté svahy. Sedimentární plošiny
jsou ojediněle proraženy neovulkanity. Značný rozsah mají kvartérní pokryvy, především vápnité spraše v
blízkosti Vltavy, na Podřipsku jsou hojněji zastoupeny kyselé říční štěrkopísky. Potoční nivy jsou budovány
vápnitými jílovitými hlínami, s hojnými pěnovcovými inkrustacemi na pramenech.
Převažujícím půdním typem jsou karbonátové černozemě na spraších, které na výchozech křídových slínů
přecházejí do mělčích typických pararendzin, při západním okraji bioregionu též do kambizemních
pararendzin. Typické kambizemě se vyskytují v zaříznutých údolích na svazích tvořených kyselejšími
skalními horninami, jsou zvláště na svazích údolí Vltavy a jejích přítoků a na svazích podél potoků
stékajících ze Džbánu. Na strmějších skalnatých svazích, pískovcích a buližnících přecházejí tyto půdy až do
kyselých rankerů a litozemí. Na zbytcích teras jsou vyvinuty arenické kambizemě s tendencí k podzolizaci.
Na čedičích a jejich derivátech (silně karbonátové pronikové brekcie) jsou ostrůvky eutrofních kambizemí.
Místy, zvláště v severní části bioregionu, se vyskytují ostrůvky vápnitých solončaků. Zejména ve výše
položené a vlhčí jižní části bioregionu jsou zastoupeny ostrovy hnědozemí na spraších.
Převažuje ochuzená teplomilná biota na opukách 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, ve vyšších
polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků,
obdobně jako na nečetných neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a
stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i české endemity flóry a hmyzu.
Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které již tvoří přechod do Polabského bioregionu
(1.7), a neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickými partiemi jsou i
přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále prostor Pražské plošiny, jež tvoří přechod k bioregionům
Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20).
V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, cenné jsou ovšem fragmenty travních lad a skalního
řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně se jedná o kulturní bory, ale jsou zde zastoupeny i zbytky dubohabřin a
doubrav.
Polabský bioregion
Polabský bioregion se rozkládá v prostorech Terezínské, Mělnické a Nymburské kotliny. Vyznačuje se
katénou niv, nízkých a středních teras.
Reliéf má charakter roviny s výškovou členitostí do 30 m, pouze v oblasti výskytu svědeckých vrchů má
charakter ploché pahorkatiny s členitostí 30 - 75 m. Nejnižším bodem je koryto Labe u Lovosic s kótou 140
m, nejvyšším Cecemínský hřbet (239 m). Typická výška bioregionu je 145 - 200 m.
Geologický podklad bioregionu tvoří z velké části sedimenty kvartéru, jednak v různé míře písčité až jílovité
hlíny labské nivy, jednak štěrkopísky až písky nižších teras, které pokrývají rozsáhlé plochy po obvodu nivy.
Nivu zpestřují výplně četných zazemněných ramen (hnilokaly, humózní jíly a jemné písky, místy zakončené
tvorbou slatiny). Na nízkých terasách lemujících nivu jsou místy celé okrsky písečných přesypů nebo váté
písky, které tvoří tenký pokryvný plášť. Okrajově (Mělnicko) vystupují i deluvio-eolické písky. Na hranách
teras a ojedinělých svědeckých vyvýšeninách nacházíme výchozy staršího podloží, které je tvořeno pouze
turonskými slínovci nebo opukami. Slínovce tvoří i podklad kotlinek při okrajích bioregionu. Výchozy
krystalinika (kutnohorského), tvořené rulami, vychází jen na nepatrných plochách v jv. části bioregionu
(Kolínsko). Lokálně, zejména na levém břehu Labe proti Mělníku i níže po proudu, se rozkládají pokryvy
spraše nevelké mocnosti. Biogeograficky významná jsou ložiska vápnitých slatin a lučních kříd v Mělnické
kotlině.
Z půd jsou zastoupeny v rámci labské nivy převládající typické fluvizemě (typu vega). Na terasových
štěrkopíscích vystupují chudé (oligobazické) arenické kambizemě, na vátých píscích málo vyvinuté půdy
typu kyselých rankerů. V plochých, špatně drénovaných místech podél bočních přítoků Labe se vyskytují
černice, obvykle víceméně oglejené, na výchozech křídy se vyvinuly pararendziny. Černozemě a
hnědozemní šedozemě se váží na pokryvy spraše a sprašových hlín, větší ostrovy tvoří na levém břehu proti
Mělníku a níže po proudu. Místy tvoří významné plochy glejové fluvizemě, lokálně značně karbonátově
vápnité a organozemě (slatinné půdy, náslatě). Ty jsou vyvinuty nejvýrazněji v Mělnické kotlině.
Biota patří do 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, vlivem substrátu však s absencí buku. Na terasách
převažují borové doubravy s výskytem sarmatských prvků, v podmáčených sníženinách jsou typické slatinné
černavy s ojedinělým výskytem českého endemitu tučnice obecné české. Biota je celkově dosti
diverzifikovaná, území pod soutokem s Vltavou je však méně pestré. Nereprezentativními částmi jsou
vystupující svědecké opukové a slínovcové vrchy s teplomilnými doubravami a dubohabřinami a vyšší terasy
s částečně hlinitým povrchem s dubohabrovými háji.
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V nivě Labe jsou dosud dochovány četné zbytky dnes již prakticky nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty
slatin a mrtvých ramen. Na terasách jsou hojně zastoupeny kulturní bory. Vyskytují se i nivní louky, dominuje
však orná půda, značnou plochu pak zabírají sídla, která se plošně rozšiřují nad původní rámec obcí
rozlehlou zástavbou satelitních komplexů rodinných domů a vilek.

C.1.3 Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny
V území byl proveden přírodovědný průzkum, který je doložen jako příloha č. 7 této dokumentace. Níže
uvádíme souhrnné informace o výskytu chráněných rostlin a živočichů dle zákona 114/1992 Sb., v platném
znění.
V dotčeném území byl zjištěn výskyt 113 druhů cévnatých rostlin. Na lokalitě záměru nebyl nalezen žádný
zvláště chráněný druh dle přílohy Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Na polním biotopu byl hojně nalezen jeden druh
uvedený v Červeném seznamu (Grulich 2012) v kategorii C4a (druh vyžadující další pozornost) – chrpa
modrá (Centaurea cyanus).
V dotčeném území a v jeho nejbližším okolí byl zjištěn výskyt celkem 49 druhů obratlovců. Jednalo se 1 druh
obojživelníka, 1 druh plaza, 34 druhů ptáků a 13 druhů savců. Z výše zjištěných obratlovců je celkem 16
druhů zvláště chráněných. Kromě obratlovců byl zjišťován i výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých,
v případě bezobratlých ale výskyt zvláště chráněných druhů zjištěn nebyl.
Tab. 25

Komentář ke zjištěným zvláště chráněným druhům živočichů:
Druh

Charakteristika výskytu v území

Druhy kriticky ohrožené
luňák červený (Milvus milvus)

přechodný výskyt, zálety za potravou

Druhy silně ohrožené
ještěrka obecná (Lacerta agilis)

trvalý výskyt na okrajích území, několik ex.

moták lužní (Circus pygargus)

přechodný výskyt, zálety za potravou

žluva hajní (Oriolus oriolus)

hnízdní výskyt (dubový lesík), 1 pár

krahujec obecný (Accipiter nisus)

možný hnízdní výskyt (dubový lesík), zálety za
potravou

pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

hnízdní výskyt, 1 pár

křeček polní (Cricetus cricetus)

nezjištěn, potenciální biotop

Druhy ohrožené
ropucha obecná (Bufo bufo)

terestrický biotop, jednotlivé ex.

bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

hnízdní výskyt, 1 pár

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

hnízdní výskyt, několik párů

jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

přechodný výskyt, zálety za potravou

koroptev polní (Perdix perdix)

hnízdní výskyt, až 2 rodinky

rorýs obecný (Apus apus)

přechodný výskyt, zálety za potravou

slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

hnízdní výskyt v blízkosti dotčené lokality

ťuhýk obecný (Lanius colurio)

hnízdní výskyt, 1 pár

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

přechodný výskyt, zálety za potravou

C.1.4 Významné krajinné prvky
Na přímo záměrem dotčené lokalitě se nenachází žádný VKP registrovaný, navrhovaný ani daný zákonem.
Nejblíže při severním okraji záměru leží VKP ze zákona - lesní porost, do kterého záměr nezasáhne. Dále ve
vzdálenosti cca 50 m západně přes silnici II/608 se nachází registrovaný VKP 64 „U pražské silnice“. Vodní
tok Černávka vzdálený cca 200 m západním směrem od hranice záměru a jeho pravostranný bezejmenný
přítok jsou VKP ze zákona.

C.1.5 Územní systémy ekologické stability krajiny
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
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ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
V okolí záměru jsou vymezeny tyto skladebné části ÚSES:
1. osa nadregionálního biokoridoru - podél toku řeky Vltavy, vzdálené cca 2 km jihozápadně od hranice
záměru,
2. nadregionální biocentrum "Údolí Vltavy" (Šárka, Roztoky, Větrušice), vzdálené cca 4 km jižně od hranice
záměru,
3. regionální biocentrum 30 "Dřínovský háj", vzdálené cca 2,5 km severovýchodně od hranice záměru (ÚP
Úžice),
4. regionální biocentrum Zlončická rokle, vzdálené asi 2 km jihozápadním směrem od hranice záměru,
5. lokální biokoridor 160, zahrnující tok Černávky, severně od záměru ve vzdálenosti cca 200 m (ÚP Úžice
– navazuje na lokální biokoridor 40 v ÚP Kozomín),
6. lokální biokoridor 40 „Zlončická rokle”, který se nachází severozápadně od hranice záměru ve
vzdálenosti cca (ÚP Kozomín – navazuje na ÚP 160 v ÚP Úžice),
7. lokální biokoridor X, který prochází severně až severozápadně, cca 1,8 km od hranice záměru (ÚP
Veltrusy)
8. lokální biokoridor Y, který prochází západně, za silnicí II/608, cca 0,6 km od hranice záměru (ÚP
Veltrusy),
9. lokální biocentrum 276, které je vymezeno cca 0,2 km severovýchodně od záměru (ÚP Úžice),
10. lokální biocentrum 27 „U Kozomína“, vzdálené cca 200 m jihozápadně od hranice záměru (ÚP
Kozomín),
11. lokální biocentrum D, které je vymezeno za silnicí II/608, cca 1 km od hranice záměru (ÚP Veltrusy).
Ze severní strany navazuje plocha navržená v územním plánu Kozomín k zalesnění, v severovýchodním
rohu navazuje existující plocha lesa (dubový lesík). Oba tyto prvky v budoucnu umožní vznik zeleného
horizontu s pozitivním vlivem na krajinný ráz území, větrnou erozi a pohledové členění a odclonění
průmyslové zóny.

C.1.6 Zvláště chráněná území, Natura 2000, přírodní parky
Zvláště chráněná území
Dotčená lokalita leží mimo území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí, nejsou zde
vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní
památky. Nejblíže záměru se ve vzdálenosti cca 2 km severovýchodním směrem nachází přírodní rezervace
Dřínovská stráň, kde jsou předmětem ochrany slínovcové (tzv. bílé) stráně s bohatou teplomilnou květenou
a entomofaunou.
Zájmová lokalita ani její blízké okolí se nenachází uvnitř žádného ZCHÚ ani do ní žádné nezasahuje.
V širším okolí záměru (v okruhu 5 km) se nachází tato ZCHÚ:







PR Vršky pod Špičákem (vzdálenost cca 3,2 km jihovýchodním směrem),
PP Hlaváčková stráň (vzdálenost cca 3,5 km jihozápadním směrem),
PP Veltrusy (vzdálenost cca 2,7 km severozápadním směrem),
PR Máslovická stráň (vzdálenost cca 3,9 km jižním směrem),
PR Kopeč (vzdálenost cca 4 km východním směrem),
PP Hostibejk (vzdálenost cca 3,8 km západním směrem).

V hodnocené lokalitě se nevyskytují žádné památné stromy, nejbližším památným stromem je Dub
u Postřižína vzdálený cca 2,3 km jihovýchodně od záměru.
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.
V okolí záměru se nacházejí tyto lokality soustavy NATURA 2000:


EVL Veltrusy (CZ0213083), vzdálenost cca 3 km severozápadním směrem od hranice záměru,
 EVL Větrušické rokle (CZ0210729), vzdálenost 4,7 km jižním směrem od hranice záměru,
 EVL Slaná louka u Újezdce (CZ0210173), vzdálenost cca 5,3 km severovýchodním směrem od
hranice záměru.
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Bylo vydáno stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje, které vyloučilo možné ovlivnění lokalit
soustavy NATURA 2000 viz příloha č. 5 tohoto dokumentu.
Přírodní parky
Nejbližší přírodní park se nachází cca 2 km jihozápadně od záměru. Jedná se o přírodní park Dolní Povltaví
ležící v severní části okresu Praha-východ. Území tvoří kaňon Vltavy a boční údolí pravobřežních přítoků.
Důvodem zřízení přírodního parku je zachování tradičního rázu krajiny s lesostepmi, skalními stepmi a
typickou kulturní zemědělskou krajinou. Významným prvkem je tok řeky Vltavy s vodní faunou a břehovými
biotopy. Součástí parku jsou chráněná území Větrušické rokle a Máslovická stráň a krajinné prvky Klecanský
háj, Klecanské sady a Draháňská rokle.

C.1.7 Ložiska nerostů
V blízkosti, severozápadně od záměru za tokem Černávka se nachází oblast schváleného prognózního
zdroje nevyhrazených nerostů Zlosyň, ID 9047100 (štěrkopísky).
V blízkosti záměru (cca 0,9 km severozápadně) v současnosti probíhá těžba štěrkopísků, a to v ložiskách
nevyhrazených nerostů:





Obr. 13

Zlosyň 1, ID: 5269400
Zlosyň 2, ID: 5277000
Zlosyň 3, ID: 5272200
Zlosyň 4, ID: 5281700

současná povrchová těžba,
současná těžba z vody,
současná povrchová těžba,
dosud netěženo.

Ložiska nerostů (zdroj: mapy.geology.cz)

C.1.8 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historická a kulturní charakteristika
Hodnocené území leží v tzv. staré sídelní (kulturní) oblasti, osídlené již ve starším paleolitu (Zlatý kopec u
Přezletic, cihelna v Letkách aj.), souvisleji a kontinuálněji pak od neolitu. V tomto období měla krajina
lesostepní ráz, po té byla soustavnou kultivací odlesněna, kdy se zde vystřídaly četné neolitické kultury,
později pak kultury z doby bronzové a železné.
Nížinné oblasti středních Čech byly osídleny nejdříve, a také hustota osídlení zde byla nejvyšší. Tato sídelní
situace víceméně přetrvala i po období stěhování národů, s příchodem Slovanů do úrodných nížinných
oblastí České kotliny. Oblast dolního Povltaví a soutoku s Labem patřila k ústřednímu území přemyslovské
domény (hradiště Levý Hradec, Budeč, Mělník atd.), jež se od 70. let 9. století postupně rozšiřovala a
později představovala jádro vytvářejícího se raně středověkého Českého státu v 10. století, s blízkým
centrem v pražské kotlině.
Základy současné sídelní struktury mají své počátky již v období raného středověku, tedy v období 10. a 11.
století, jakkoli zmínky v písemných pramenech většiny zdejší obcí pochází až z období vrcholného či
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pozdního středověku. V jistém dokumentu vydaném knížetem Břetislavem z roku 1052 je jmenována např.
obec Postřižín.
Krajina v hodnoceném území je v současnosti výrazně antropogenně přetvořena. Její stav i podobu určují
jednak dlouhodobá zemědělská činnost (odlesnění, rozsáhlé scelené bloky orné půdy) ale v neposlední řadě
mimořádně výrazné zprůmyslnění některých, původně venkovských sídel, jež se vizuálně projevuje
přítomností rozsáhlých průmyslových areálů (Kaučuk Kralupy nad Vltavou, zásobníky plynu a nadzemní
potrubí, haly logistických center v okolí Úžic, kumulace vedení vysokého napětí, z liniových staveb dálnice
D8 apod.).
Dle klasifikace krajinných typů (Muranský, Naumann 1970 - 1980), která pracuje s kombinací příslušného
krajinného typu a krajinářské hodnoty (představující objektivizované typologické jednotky) je možno
hodnocené území zařadit do krajinného typu A - krajina zcela přeměněná člověkem (plně
antropogenizovaná). V mnoha krajinných výřezech industriální či agroindustriální prvky významově převažují
nad prvky krajinnými a svým způsobem představují novodobé kulturní dominanty.
Architektonické a historické památky
Zájmová plocha neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná
solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). Nejbližší nemovitá památka se nachází v obci
Kozomín ve vzdálenosti cca 2 km jihovýchodním směrem od hranice záměru. Jedná se o sloup se sousoším
- Mariánský sloup, který byl zapsán do státního seznamu nemovitých památek dne 3.5. 1958. V obci Úžice
je pak evidována jako kulturní památka Základní škola.
Archeologická naleziště
V lokalitě záměru nebyly do současnosti prokázány žádné archeologické nálezy.
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží zájmová lokalita na ploše s archeologickými
nálezy typu UAN III (což je převážná většina území ČR). Jedná se o území, na němž nebyl dosud rozpoznán
a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož území
mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů.
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru UAN
I, II i III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou
již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický
nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo
organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.

C.1.9 Území hustě zalidněná
Dotčené území se nachází ve Středočeském kraji, který se svojí hustotou zalidnění řadí k průměrné hustotě
2
obyvatel (cca 120 obyv./km ). Dotčené území se nachází v okrese Mělník, který se svojí s hustotou zalidnění
2
(151 obyv./ km ) patří k okresům s vyšší hustotou zalidnění v rámci Středočeského kraje. Okres Mělník má
intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města.
Záměr samotný je umisťován do území relativně vzdáleného od zalidněných území. Nejbližší plochou
s rodinnou zástavbou je severní okraj obce Kozomín, která je vzdálena cca 650 m vzdušnou čarou jižním
směrem od záměru a je od plochy záměru oddělena komunikací III/0081 a II/608 a průmyslovými stavbami.
Jedná se o několik rodinných domů v severní části obce. Další blízkou zástavbou jsou rodinné domy cca 700
m vzdálené východně od areálu. Jedná se o stávající a nově realizované RD při západním okraji části obce
Úžice, které jsou od záměru odděleny průmyslovým areálem Prologis a dálnicí D8..
. Uvedená zástavba rodinných domů v obci Úžice a to východně od dálnice D8 je umísťována do hlukově
zatíženého území, ke snížení negativního působení provozu D8 na tyto objekty je ŘSD připravována
rekonstrukce stávající již nedostatečné PHS..
V územích plánem obcí Kozomín a Postřižín a nově vydaným regulačním plánem pro území jihozápadně od
obce Úžice, jsou navrženy nové plochy bydlení a to severovýchodně od MUK (exit 9) dálnice D8. Plochy
bydlení jsou navrženy do hlukově zatíženého území ovlivněného provozem dálnice D8. Návrhové plochy
bydlení jsou od lokality záměru vzdáleny cca 750 m východně a prostorově odděleny dálnicí D8 a halami
areálu Prologis. V rámci změny č. 3 územního plánu obce Kozomín je v západní části obce navržena
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poměrně velká ploch bydlení. Realizace zástavby je podmíněna územní studií. Plocha je situována cca 1 km
jižně od jižní hranice plochy záměru, nejedná se tedy o nejbližší obytnou zástavbu obce vůči záměru.

C.1.10 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
C.1.10.1

Hluk

V současnosti je nejvýznamnějším zdrojem hluku v území automobilová doprava, a to především na dálnici
D8. V rámci hlukové studie (příloha č. 4) byl vyhodnocen stávající stav hlukového zatížení z dopravy
v území. Jako referenční body byla použita nejbližší stávající či plánovaná obytná zástavba v území. Body 19 jsou umístěny v pruhu od severu k jihu při západním okraji obce Úžice, body 10-12 leží při severním okraji
Kozomína. (viz. Tab. 33, Obr. 19, Obr. 20). Tab. 26 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích ve stávajícím stavu – rok 2019
Limit
Bod

Výška
[m]

Stávající stav

LAeq [dB]

LAeq [dB]

den

noc

den

noc

1.NP

60

50

56.8

50.4

1

2.NP

60

50

58.0

51.6

2

1.NP

60

50

57.9

51.5

2

2.NP

60

50

58.1

51.7

3

1.NP

60

50

58.4

52.1

3

2.NP

60

50

58.6

52.2

4

1.NP

60

50

59.5

53.1

4

2.NP

60

50

59.7

53.3

5

2.NP

60

50

58.5

52.1

6

1.NP

60

50

57.9

51.5

7

1.NP

60

50

57.7

51.4

7

2.NP

60

50

58.5

52.2

8

1.NP

60

50

57.8

51.4

9

1.NP

60

50

55.8

49.6

10

1.NP

60

50

47.7

41.5

10

2.NP

60

50

47.9

41.7

11

1.NP

60

50

51.7

45.5

11

2.NP

60

50

52.6

46.4

12

1.NP

60

50

52.8

47.0

12

2.NP

60

50

53.2

47.5

1

Vysvětlivky:

plnění limitu, překročení limitu

Z hlediska hluku ze silniční dopravy lze konstatovat, že za stávajícího stavu jsou ve všech sledovaných
výpočtových bodech plněny stanovené hygienické limity v době denní. V době noční jsou překračovány
limity u nejbližší budoucí i stávající zástavby při západním okraji obce Úžice.
Protihluková opatření v území
V současnosti je u obce Úžice na dálnici D8 vybudována protihluková stěna. Délka stávající protihlukové
stěny (PHS) je 1000 m. Nachází se ve staničení dálnice D8 km 9,4 až 10,4. Výška PHS je v km 9,4 až 10,0
výšky 2,5 m a v km 10,0 až 10,4 2 m. Pro konstrukci stěny byl navržen systém nosných svařovaných
ocelových profilů v osových vzdálenostech 4 m. Do profilů jsou kotveny železobetonové soklové desky, horní
část je navržena z dřevěných protihlukových odrazivých panelů, provedených vždy z jednoho kusu. Panely
mají svislé laťování. Vzhledem k výsledkům měření v území a také výpočtu zde uvedené hlukové studie je
patrné, že stávající protihluková stěna v současnosti neplní v dostatečné míře svoji funkci a u nejbližší
obytné zástavby dochází k překračování hlukových limitů v noční době.
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C.1.10.2

Neionizující záření

Zdroji neionizujícího záření v dotčeném území mohou být běžné zdroje elektromagnetického záření
telekomunikačního charakteru a dále působení elektrorozvodné sítě.
C.1.10.3

Ovzduší

Z hlediska znečištění ovzduší je území zatížené škodlivinami podlimitně, kromě škodliviny benzo(a)pyren, u
které dochází k překračování imisního limitu v celém regionu. V místě záměru dochází k překračování limitu
3
3
o 0,1-0,2 ng/m (limit je 1,0 ng/m ) viz kapitola C.II.a příloha č. 5 (Rozptylová studie). Dle map pětiletých
klouzavých průměrů za období 2014-2018 je patrné, že vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu v území jsou
převážně vázané na sídla v území. V okolí D8 jsou koncentrace nižší. V území je tedy patrný vliv domácích
topenišť na imisní koncentrace benzo(a)pyrenu. V místech obytné zástavby jsou dosahovány významně
vyšší koncentrace než v blízkosti dálničního tělesa, což koresponduje i s výstupy Grafické ročenky ČHMÚ
2018, kde je uvedeno, že lokální vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2017 v
celorepublikovém měřítku podílelo 98,3 %.

C.1.11 Staré ekologické zátěže
Dle databáze SEKM nejsou v dotčeném území přítomny žádné staré ekologické zátěže.

C.1.12 Extrémní poměry v dotčeném území
Celkově lze konstatovat, že širší území záměru je významně zatíženo chemickým průmyslem, který v dané
oblasti má dlouhodobou tradici. V Kralupech nad Vltavou se nachází rozsáhlý průmyslový areál (Areál
chemických výrob ACHV Kralupy nad Vltavou) s řadou průmyslových provozů – nejvýznamnější jsou pak
Synthos Kralupy a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o., závod Rafinérie Kralupy, Butadien Kralupy a.s., Cray Valley
Czech s.r.o, atd. Z významných chemických závodů v širším území je možné také zmínit společnost Spolana
Neratovice a.s., jejíž provoz je umístěn ve městě Neratovice – cca 11 km vzdušnou čarou východně.
Do lokality záměru zasahuje do zóny havarijního plánování ACHV Kralup nad Vltavou stanovená v roce
2018 podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Hlavním zdrojem rizika jsou zařízení
obsahující amoniak, butadien a vodík, nádoby na skladování PB a skladovací nádrže hořlavých kapalin a
zkapalněných plynů, s možností vzniku havárie s únikem těchto látek do ovzduší, vod a půdy, požáru či
výbuchu s tlakovou vlnou. Pro území byl zpracován vnější havarijní plán a také pokynu pro obyvatelstvo
v území havarijní zóny ACHV Kralupy. Dokumenty jsou dostupné na krajském úřadě Středočeského kraje.
Území v okolí záměru je pak zatíženo především dopravou na blízké dálnici D8 a navazující komunikační síti
a provozem průmyslových areálů (převážně se skladovou funkcí) v území.
Extrémní poměry, které by mohly mít vliv na realizaci navrhovaného záměru, nejsou známy.
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C.2

Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou
být záměrem ovlivněny

C.2.1 Ovzduší
Pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly využity údaje z map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km,
které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících látek dle skutečnosti za roky 2014 –
2018 (ČHMÚ Praha). V těchto pozaďových datech jsou zahrnuty příspěvky okolních záměrů realizovaných
do roku 2018 (sousední výrobní a skladové objekty Kozomín č.p. 500 a 502 a provoz firmy KLACSKA s.r.o.,
hala D8.1, hala D8.2, tři haly sousedního Prologis Parku Úžice, atd.).
Soustavné sledování kvality ovzduší v rámci sítě měřicích stanic imisního monitoringu se v dané lokalitě
neprovádí.
S ohledem na úroveň stávající imisní zátěže a na množství emisí produkovaných záměrem jsou oxid dusičitý
NO2, prašné částice frakce PM10 i PM2,5, benzen a benzo(a)pyren rozhodnými škodlivinami, u nichž může
nejdříve nastat dosažení či překročení imisního limitu.
V roce 2018 nebyl, stejně jako v předchozích letech, v ČR překročen 8hodinový imisní limit oxidu uhelnatého
(CO) na žádné ze sledovaných lokalit. V dotčeném území očekáváme imisní koncentraci na úrovni
spolehlivě do 20 % limitu. Tato škodlivina tedy nebyla výpočtově hodnocena, protože vzhledem k emisním
charakteristikám posuzovaných zdrojů lze očekávat příspěvky na velmi nízkých úrovních a samotná změna
imisní situace dotčeného území bude ve výhledových scénářích zcela zanedbatelná. Celkovou imisní situaci
z hlediska oxidu uhelnatého lze ve výhledových letech spolu s realizací záměru označit nadále za podlimitní,
a to se značnou imisní rezervou.
Podrobnější informace včetně grafického znázornění zatížení území je možné nalézt v příloze č. 5 této
dokumentace – Rozptylová studie.
Oxid dusičitý (NO2)
Roční průměrné koncentrace
Dle pětiletých klouzavých průměrů za období 2014-2018 lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty
-3
průměrné roční koncentrace na úrovni do 20,5 µg.m , tedy na úrovni do 56 % hodnoty imisního limitu (LV =
-3
40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace
Maximální krátkodobé koncentrace NO2 nejsou v rámci map pětiletých průměrných koncentrací hodnoceny.
Ve sledovaném území se rovněž nenachází stanice AIM, kde by byly koncentrace NO2 aktuálně měřeny.
-3

V roce 2018 nebyl imisní limit pro maximální hodinové koncentrace NO2 (LV = 200 µg.m , 18 případů za rok)
v ČR překročen na žádné ze sledovaných stanic imisního monitoringu.
Vzhledem k tomuto faktu a spolehlivě podlimitní hodnotě průměrných ročních koncentrací lze tedy
předpokládat, že i maximální hodinové koncentrace budou v řešené lokalitě spolehlivě splňovat příslušný
-3
imisní limit (LV = 200 µg.m , TE = 18 případů za rok).
Tuhé látky frakce PM10
Roční průměrné koncentrace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace
-3
-3
na úrovni 24,4 – 27,8 µg.m , tedy do 70 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace
-3

36. nejvyšší denní koncentrace se v prostoru záměru pohybuje na úrovni do cca 48,3 µg.m , tedy hodnota
-3
imisního limitu je překročena, avšak s podlimitní četností (LV = 50 µg.m , TE = 35 případů za rok). V širším
území hodnoty lokálně (zejména v zastavěném území obcí) překračují povolenou četnost překročení
imisního limitu.
Krátkodobá koncentrace tuhých látek frakce PM10 závisí ve značné míře na aktuálních meteorologických
a rozptylových podmínkách (četnost inverzí a jejich délka, větrná eroze, délka bezesrážkového období,
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přízemní mlhy, nadregionální charakter epizod zvýšení imisní zátěže apod.). Toto krátkodobé imisní
působení velmi kolísá v souvislosti s aktuální klimatickou situací a necharakterizuje tedy v takové míře
působení zdrojů. Proto je vhodné zohledňovat především koncentrace s dobou průměrování 1 kalendářní
rok, které podléhají mnohem menším výkyvům a jsou tedy stabilnějším ukazatelem zhoršené kvality ovzduší.
Tuhé látky frakce PM2,5
Roční průměrné koncentrace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
-3
-3
koncentrace na úrovni do 19,8 µg.m , tedy na hranici imisního limitu (LV = 20 µg.m ). V širším území jsou
hodnoty imisního limitu lokálně překračovány (zejména v zastavěném území obcí).
Následující vyhodnocení převzaté z Grafické ročenky ČHMÚ za rok 2018 dokládá význam zdrojů lokálního
vytápění domácností v emisní bilanci zdrojů tuhých látek frakce PM10 a PM2,5 v celorepublikovém průměru:
PM10

Obr. 14

PM2,5

Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM10 a PM2,5, 2017 (zdroj: ČHMÚ)

Benzen
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v dotčeném území očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace
-3
-3
na úrovni do 1,3 µg.m , tedy 26 % imisního limitu (LV = 5 µg.m ).
Benzo(a)pyren
Dle pětiletých klouzavých průměrů se v prostoru hodnoceného záměru pohybují průměrné roční koncentrace
-3
-3
benzo(a)pyrenu na úrovni cca do 1,2 ng.m , tedy překračují hodnotu imisního limitu (LV = 1 ng.m ). V širším
území, zejména jižně a jihozápadně od záměru, koncentrace benzo(a)pyrenu dosahují hodnot až 1,7 -3
1,9 ng.m ).
Z výstupů Grafických ročenek ČHMÚ z let 2014 - 2018 vyplývá, že nejvýznamnějším zdrojem emisí
benzo(a)pyrenu v České republice je sektor 1A4bi-Lokální vytápění domácností. Zastoupení jednotlivých
skupin zdrojů na emisích benzo(a)pyrenu dle nejaktuálnějších dat (za rok 2017) je zřejmé z následujícího
obrázku, přičemž lokální vytápění domácnosti tvoří 98,3% z celkové emise.

Obr. 15

Podíl sektorů NFR na celkových emisích benzo(a)pyrenu, 2017 (zdroj: ČHMÚ)
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C.2.2 Voda
Hydromorfologické poměry v území a jejich změny
Dotčené území je ploché až mírně zvlněné, nachází se na rozvodí dvou řek, Labe a Vltavy. Je dlouhodobě
zemědělsky využívané, vodní toky byly regulovány a upraveny.
Území patří do hydrologického povodí:
1. řádu – povodí Labe
2. řádu - Jizera a Labe od Jizery po Vltavu (1-05)
3. řádu – Labe od Jizery po Vltavu (1-05-04)
4. řádu – Černávka (1-05-04-0570-0-00
Hydromorfologií se rozumí fyzický charakter koryta vodního toku, zejména jeho tvar, vlastnosti dna a břehů a
množství vody, které jím protéká. Hydromorfologickým monitoringem se pak rozumí sledování vybraných
morfologických, případně hydrologických charakteristik vodních toků (potoků a řek), jehož výsledkem je
určení třídy kvality. Cílem hydromorfologického monitoringu je jednak dokumentovat stav vodních toků a
hodnotit jejich vývoj v čase, jednak ověřit účinnost provedených revitalizačních opatření.
Významnými hydromorfologickými prvky jsou v širším území koryto Vltavy vzdálené cca 2,5 km od záměru a
koryto Labe vzdálené 10 km. Činnost těchto řek v minulosti významně ovlivnila morfologii a krajinný ráz
daného území. Nejbližším vodním tokem od záměru je pak vodní tok Černávka, jehož koryto včetně
břehových porostů leží severně od areálu záměru. Dle místního průzkumu je koryto v těchto místech bez
zřetelných údolních svahů s šířkou cca 70 – 110 cm. Tímto se Černávka řadí do kategorie malý vodní tok.
Při průzkum území v podzimních měsících roku 2019 nebyl v území zaznamenán průtok vod korytem
(vyschlé koryto, případně zbytkové malé vodní plochy, bez pohybu vody). Dalším vodním tokem v území je
Postřižínský potok, který protéká v širším území jihovýchodně od záměru. Tok je v daném území významně
upraven, v horní části v obci Kozomín je na toku vybudován rybník, v obci Úžice také. V rámci obce Úžice je
pak tok převážně zatrubněn.
Hydromorfologie vodních toků je poměrně složitě vyhodnotitelný parametr. Nezbytným předpokladem
hodnocení aktuálního hydromorfologického stavu vodních toků je stanovit pro jednotlivé typy vodních toků
referenční podmínky, které slouží jako srovnávací prvek a představují cílový stav revitalizačních opatření.
Hydromorfologie by měla být hodnocena v plánech dílčích povodí jako součást hodnocení ekologického
stavu a ekologického potenciálu útvarů povrchových vod. Dle dostupných údajů hydromorfologie v plánech
dílčího povodí pro dané území pro období 2015 – 2021 nebyla do současnosti hodnocena.
Množství a jakost vod
Povrchová voda
Dotčené území je suché a neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok. Nenachází se zde žádná
vodní plocha či mokřad. Lokalita se nenachází v záplavovém území. Nejbližším vodním tokem v území je
vodní tok Černávka, který protéká cca 250 m severozápadně od hranice areálu). Tok Černávka je v souladu
s vyhláškou č. 178/2012 Sb. zařazen mezi významné vodní toky a v souladu s nařízením vlády č. 71/2003
Sb., v platném znění, je zařazen mezi povrchovou vodu vhodnou pro život a reprodukci původních druhů ryb
a dalších vodních živočichů. Dle místního průzkumu je tok v daném území hluboký do cca 10 cm a koryto
široké cca 70 – 110 cm. Při průzkum území v podzimních měsících roku 2019 nebyl v území zaznamenán
průtok vod korytem (vyschlé koryto, případně zbytkové malé vodní plochy, bez pohybu vody). Dalším vodním
tokem je Postřižínský potok, který protéká v širším území jihovýchodně od záměru. Při průzkumu území na
podzim 2019 byl patrný stálý průtok toku. Dle informací místních obyvatel je v obci Úžice nekapacitní
zatrubění toku, při vyšších srážkových úhrnech dochází k zaplavování zastavěné části obce.
Z hydrologického hlediska spadá území z větší části do dílčího povodí hlavního toku Labe (dílčího povodí
Labe od Jizery po Vltavu s číslem hydrologického pořadí (ČHP) 1-05-04), z menší části do dílčího povodí
hlavního toku Vltava (dílčího povodí Vltava od Rokytky po ústí s ČHP 1-12-02). Dotčená lokalita leží
převážně v povodí IV. řádu vodního toku Černávka s č. hydrologického pořadí 1-05-04-057/0, pouze malá
část na západě je odvodňována Kozárovickým potokem ČHP 1-12-02-096/0.
V zájmovém území je vymezen vodní útvar povrchových vod kategorie řeka HSL_2080 Černávka od
pramene po ústí do Labe. Tento vodní útvar je hodnocen jako poškozený z hlediska ekologického stavu a
dobrý z hlediska stavu chemického. Celkové hodnocení je nevyhovující stav vodního útvaru. Do západní
části areálu záměru zasahuje vodní útvar povrchových vod DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do
Labe, jehož ekologický stav je poškozený a chemický stav nedosáhl dobrého stavu.
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Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Lokalita se leží ve zranitelné
oblasti vymezené katastrálními územími Chvatěruby a Úžice u Kralup nad Vltavou, tj. v území s
kontrolovaným užíváním dusičnanových hnojiv na zemědělských půdách.
Dotčená plocha záměru se nenachází a ani nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje.
Podzemní voda
Z regionálně hydrogeologického hlediska spadá lokalita do dvou rajónů: č. 6520 „Proterozoikum a
paleozoikum v povodí přítoků Vltavy" a č. 4510 „Křída severně od Prahy".
V rámci provedeného předběžného hydrogeologického průzkumu (AQUA ENVIRO, 2018, příloha č. 8
dokumentace) byla hladina podzemní vody zastižena většinou průzkumných vrtů. První zvodeň, která má
pro stavbu největší význam, představuje vydatně spojité zvodnění vázané na průlinově propustné polohy
v křídové formaci GT2. V rámci proterozoických hornin byly zaznamenány další méně vydatné přítoky, které
ale nebylo možné blíže charakterizovat. Kolektory jsou místy částečně odděleny jílovitými izolátory, případně
lavicemi pevných skalních hornin.
Hladina podzemní vody je volná až velmi mírně napjatá a nachází se v hloubce 2,43–7,62 m p.t. (189,73–
196,34 m n.m.). Generální směr prouděni podzemní vody v prostoru řešeného území je přibližně od JJV k
SSZ.
Po stránce základního chemismu je podzemní voda středně až vysoce mineralizovaná, zejména vlivem
vysokých koncentraci síranových aniontů a rovněž i dalších rozpuštěných anorganických látek.
Ukazatel pH se pohybuje v mírně zásadité (bazické) škále.
Erozními bázemi jsou místní vodoteče Černávka a Postřižínský potok - generelní směr proudění podzemní
vody je v severní části staveniště k severu a v jižní části staveniště k západu.
Znečištění podzemních vod
V rámci předběžných průzkumu byl v území proveden Předběžný dvouetapový environmentální průzkum
(Malec, 2018 – příloha č. 8) zaměřený na kvalitu zemin a podzemních vod z hlediska přítomností staré
ekologické zátěže. Výsledkem prací bylo vyhodnocení kvality nesaturované a saturované na základě vrtných
a laboratorních prací. V rámci řešeného prostoru nebyla zjištěna významná kontaminace zemin či podzemní
vody, která by vyžadovala sanační zákrok, dílčí hodnoty mírně přesahující legislativní předpisy reflektují
přirozenou geochemii zemin a silně mineralizovaných podzemních vod, bohatých na rozpuštěné
anorganické látky, železo i mangan a dotčených běžnou zemědělskou činnosti.

C.2.3 Půda
Půdní typy vyskytující se na území záměru
Černozem – CE
Černozemě se vytvořily v nejteplejších a nejsušších částech našeho území, v rovinném a mírně zvlněném
terénu v nadmořských výškách přibližně do 320 m. Půdotvorným substrátem jsou ve většině případů spraše,
v menší míře slinité sedimenty nebo písčité sedimenty. Geneze černozemí je dána specifickou humifikací
velmi kvalitní výchozí organické hmoty, která je charakteristická akumulací humínových sloučenin vázaných
na bazické dvojmocné kationty (Ca, Mg).
Jsou to půdy hluboké až velmi hluboké se středně hlubokou až hlubokou ornicí tmavě hnědé až černé barvy
s příznivou drobtovitou strukturou. Textura je u černozemě typická hlinitá, u jiných subtypů může být těžší
(černozem pelická) nebo lehčí, až písčitá (černozem arenická). Tmavý humusový horizont Ac zasahuje do
hloubky až 70 cm, někdy i více, dále je méně mocný přechodný horizont AC a pod ním je plavě zbarvený
půdotvorný substrát, obvykle spraš s četnými pseudomyceliemi a výkvěty uhličitanu vápenatého.
Černozemě jsou agronomicky velmi příznivé půdy. Obsah humusu kolísá od 2-3% s velmi příznivou kvalitou.
Fyzikální vlastnosti jsou příznivé, pouze v suchých letech mohou trpět nedostatkem vláhy. Mají dostatek
živin a jsou dobře biologicky oživené.
Pararendzina – PR
Půdy z rozpadů a z bazálních i mělkých hlavních souvrství karbonátosilikátových zpevněných hornin,
skeletovité, se stratigrafií O-Ah (Am) nebo Ap-Crk – Rk. Postupné vyluhování a event. málo mocná vrstva
hlavního souvrství vytváří předpoklady k přechodu ke kambizemi. Vyskytují se lokálně v různých klimatických
podmínkách, hlavně v oblastech křídových případně zpevněných i nezpevněných sedimentů.
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Regozem - RG
Půdy se stratigrafií O –Ah nebo Ap – C, vyvinuté ze sypkých sedimentů, a to hlavně písků (v rovinatých
částech reliéfu), kde minerálně chudý substrát (křemenné písky apod.) či krátká doba pedogenese zabraňuje
výraznějšímu vývoji profilu. Vyskytují se však i na jiných substrátech, v tomto případu zejména v erozních
polohách.
Pozemky určené k výstavbě jsou řazené do ZPF s BPEJ: 1.22.10, 1.19.01, 1.05.01, 1.06.00.
Tab. 27 Charakteristika jednotlivých BPEJ a hlavních půdních jednotek (zdroj: eKatalog BPEJ, bpej.vumop.cz)
kód BPEJ

třída
ochrany

1.22.10

4.

1.19.01

3.

1.05.01

2

1.06.00

2

charakteristika dle hlavní půdní jednotky
Regozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým
obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu
a velmi málo produkční.
Rendziny, pararendziny převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou
expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně
hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a méně produkční.
Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a
celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v
teplém, suchém klimatickém regionu a málo produkční.
Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a
celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém, suchém
klimatickém regionu a středně produkční.

Vymezení jednotlivých BPEJ je uvedeno na Obr. 16

Obr. 16

Vymezení BPEJ v rámci dotčeného území (zdroj: eKatalog BPEJ, bpej.vumop.cz)

Charakteristika jednotlivých tříd ochrany dle BPEJ:
II. třída ochrany - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
III. třída ochrany - V jednotlivých klimatických regionech se jedná převážně o půdy vyznačující se průměrnou
produkční schopností, které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné nezemědělské
způsoby využití.
IV. třída ochrany – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. Jedná se o cca 67% půd v rámci plochy záměru.
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Dle geoportálu Výzkumného ústavu melioračního a ochrany půd (www.vumop.cz) půdy II. třídy ochrany se
nacházení v jihozápadní části území záměru. Jedná se o cca 1/3 plochy záměru. Zbylé území spadá pod
půdy III. a IV. třídy ochrany BPEJ. Půdy v území jsou dle informací geoportálu řazeny mezi půdy málo
produkční (cca ¾ plochy), 1/3 plochy pak mezi středně produkční.
Dle předběžného pedologického průzkum byla mocnost ornice v území, vzhledem k velikosti území,
poměrně variabilní, stejně tak mocnost podorničí.
C.2.3.1 Eroze
Dle Geoportálu Výzkumného ústavu melioračního a ochrany půd (mapy.vumop.cz) nejsou půdy v území
ohroženy vodní erozí. Co se týče větrné eroze, tak dle informací veřejného registru půdy (LPIS) jsou půdy
v severní polovině území záměru řazeny mezi půdy ohrožené větrnou erozí. O půdách v jižní části území
pak nejsou dostupné informace. Potenciální ohroženost zemědělské půdy erozí zpracováním půdy se
v území pohybuje v rozmezí od 10-8 t/ha /rok v jihozápadním okraji po 4-8 t/ha/rok v některých plochách
střední části.

C.2.4 Přírodní zdroje
Geomorfologie
Terén na pozemcích stavebního záměru je velmi mírně svažitý s generelním sklonem směrem k severu.
2
Řešené území o ploše 281 tis. m je omezeno kótami terénu od cca od 194 do 204 m n.m.
Z hlediska geomorfologického členění přináleží území k:
Systém
Hercynský
Provincie
Česká vysočina
Subprovincie
Česká tabule
Oblast
Středočeská tabule
Celek
Středolabská tabule
Podcelek
Českobrodská tabule
Okrsek
Kojetická pahorkatina
Kojetická pahorkatina tvoří plochou pahorkatinu, složenou z proterozoických fylitických břidlic a drob se
silicity (buližníky) a metabazalty (spility), z cenomanských pískovců, vápenců, spodnoturonských jílovců a
slínovců.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována na území vltavsko – berounské oblasti české
křídové pánve. Podloží svrchně křídových sedimentů tvoří mocný mořský vulkanosedimentární komplex
hornin svrchněproterozoického stáří. V kvartéru bylo území modelováno do dnešní podoby zvětrávacími
procesy, denudační činností a zejména erozní i akumulační činností Vltavy, Labe a dalších drobných
vodotečí.
V území byl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (AQUA ENVIRO, 2018, příloha č.
8). V zájmovém území bylo v rámci průzkumu provedeno celkem 10 ks průzkumných vrtů GB1–GB10 do
hloubky od 10,0 do 20,0 m a 10 sond statické penetrace CPT1–CPT10 o hloubce 3,0 až 8,8 m.
Vrtnými a sondážními pracemi byl zastižen geologický profil, který tvoři následující hlavni litologické typy:
Jedná se o 5 základních litotypů, které jsou dále rozčleněny do tzv. geotechnických typů tj. zemin a hornin
shodne geneze (stejného původu) se stejnými či obdobnými fyzikálními a geomechanickými vlastnostmi:







ornice a podorniční (F3, F4),
kvarterní deluviofluviální hlinitopísčité a hlinitojílovité zeminy (S4, S5, F2, F3),
a fluviální terasové štěrky a pisky (G3,S3),
křídové pískovce (F4, S3–S5, R5-R3),
proterozoické břidlice (G4, R5/R4),
proterozoické metabazalty a spility (R5–R2)Kulturní vrstvy (ornice a podorniční).
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Tab. 28

Přehled geotechnických typů

Kulturní vrstvy (ornice a podorniční)- GT0
Humózní horizont kulturních vrstev byl identifikován v místech všech průzkumných vrtů v mocnosti nejčastěji
okolo 0,5 m. Tvoři jej tmavě hnědé písčité hlíny, místy písčité jíly na bázi s příměsí valounového materiálu.
Deluviofluviální hlinitopísčité a hlinitojílovité zeminy – GT1A
Tvoři pouze neprůběžný málo mocny (zpravidla v řadech dm) horizont holocenních splachů v podobě
zrnitostně variabilního komplexu směsných zemin s převahou hlinitých a jílovitých písků až štěrků až
písčitých hlín.
Fluviální terasové štěrky a písky – GT1B
Svrchní část geologického profilu v severní a severozápadní části území je tvořena nesoudržnými
psamitickými a psefitickými zeminami zejména nižších teras řeky Vltavy.
Klasifikačně se jedná nejčastěji o písčité štěrky G3 G-F, středně až velmi ulehlé, hnědošedé barvy s valouny
o maximální velikosti 10–12 cm, které tvoři převážně křemen a různé silicity. Mocnost teto vrstvy je v
intervalu 0–4 m, v průměru okolo 1 m. Na jihu území zcela vykliňují.
Křídové pískovce – GT2
Reprezentují hlavní objem zemin/hornin na lokalitě. Ve svrchní časti se nachází zvětralý regolit GT2A
(eluvium) zeminového charakteru ve formě hlinitých až jílovitých jemnozrnných písků, často žlutohnědé či
zelenohnědé barvy, místy až jílů písčitých. Směrem do podloží přechází eluvium do silně zvětralého
horninového masívu, kde se střídají vrstvy tvořené písčitými jíly (GT2B) pseudovrstevnaté struktury zpravidla
světle šedě a rezavě zbarvené, a vrstvy tvořené čistými či zahliněnými glaukonitickými jemně až
střednězrnnými dobře ulehlými písky (GT2C), často zvodněnými. Písky často ostře přecházejí v lavice až
polohy pevné skalní horniny GT2D, jejíž pevnost v závislosti na stupni zvětraní kolísá v rozmezí třid pevnosti
od R5 do R3. Na bázi jsou pískovce velmi jemnozrnné, téměř až prachovce, šedé barvy, 50% objemu tvoří
rozvětralý materiál, 50% je tvořeno pevnou horninou o třidě pevnosti obvykle mezi R5–R4.
Proterozoické břidlice – GT3
Tyto horniny tvoři podloží křídové formace GT2 a byly zastiženy pouze v jižní polovině území. Materiál tvoří
tmavě šedé jemně břidličnaté až hrubě úlomkovité relativně měkké kyzové břidlice, v místě vrtu GB6 bylo
zastiženo jejich poměrně mocné štěrkové eluvium růžovofialové barvy (GT3A). Horninový masiv je řazen do
jednoho geotechnického typu GT3B, geotechnická kvalita horniny roste kontinuálně směrem k bázi.
Proterozoické metabazalty (spility) – GT4
Byly zastiženy rovněž pouze lokálně, a tedy není zřejmý rozsah a tvar tělesa tvořeného slabě
metamorfovaným tělesem (žíla?) bazaltu (spilitu). Hornina je v porovnaní s břidlicemi znatelně pevnější, až
třidy R2, světle šedé až šedozelené barvy.
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Surovinové a jiné přírodní zdroje
V území záměru nejsou evidovány oblasti sesuvů či poddolovaná území. Oblast není vedena jako významná
geologická lokalita. Kontaminace horninového podloží nebyla zjišťována.
Severozápadně, cca 1 km od západní hranice záměru, probíhá těžba písku (ložisko nevyhrazených
nerostů). Vlastní záměr se nachází mimo oblast schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů
(štěrkopísky) (Obr. 13).
Pozn.: Zjištěné nahromadění nerostů, u kterého nebylo pro nedostatek údajů možné provést jeho hodnocení podle
podmínek využitelnosti, se hodnotí jako prognózní zdroj.

Radon
V území je evidován nízký radonový index. (zdroj: www.geology.cz).
Sesuvy půdy, poddolování, seismicita
Dle databáze archivních materiálů z registru sesuvů v Geofondu ČR není zájmová lokalita vymezena jako
aktivní ani potenciální sesuvné území. Při terénní pochůzce nebyly v hlavním prostoru projektované stavby
zjištěny žádné indicie (opilé stromy, hákování vrstev) aktuálně probíhajících svahových pohybů.
Území výstavby patří do seismické oblasti s referenčním zrychlením základové půdy agR (návrhovým
zrychlením půdy) mezi 0,00–0,02 g.
Kontaminace zemin
V rámci předběžných průzkumu byl v území proveden Předběžný dvouetapový environmentální průzkum
(Malec, 2018) zaměřený na kvalitu zemin a podzemních vod z hlediska přítomností staré ekologické zátěže.
Výsledkem prací bylo vyhodnocení kvality nesaturované a saturované na základě vrtných a laboratorních
prací. V rámci řešeného prostoru nebyla zjištěna významná kontaminace zemin či podzemní vody, která by
vyžadovala sanační zákrok, dílčí hodnoty mírně přesahující legislativní předpisy reflektují přirozenou
geochemii zemin a silně mineralizovaných podzemních vod, bohatých na rozpuštěné anorganické látky,
železo i mangan a dotčených běžnou zemědělskou činnosti.

C.2.5 Biologická rozmanitost
V území byl proveden přírodovědný průzkum. Níže uvádíme výsledky tohoto průzkumu. Podrobnější
informace jsou doloženy jako příloha č. 7 dokumentace.
V rámci přírodovědného průzkumu bylo území záměru a jeho blízké okolí bylo rozděleno do 4 segmentů dle
typu vegetace. Převážná část území (více jak 90%) je tvořena biotopem X2 - intenzivně obhospodařované
pole. Dále byl v území východně při stávajícím provozu společnosti Klacska identifikován sečený travnatý
pás s odolnějšími lučními a s ruderálními druhy využívaný i jako polní letiště. Za areálem společnosti RS
Maso CZ byl pak identifikován biotop X7B (ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty). Jedná se
o ruderální porost na neobdělávaném pozemku se starými zarostlými deponiemi orné půdy či hlušiny.
Posledním vybraným segmentem byla okrajová část stávajícího dubového lesíků, který priléhá k severní
hraně lokality areálu, a který nebude záměre dotčen.
Podrobnější popis zkoumaných segmentů včetně grafického zákresu je uveden níže.
Segment 1
Sečený travnatý pás s odolnějšími lučními a s ruderálními druhy využívaný i jako polní letiště. Zjištěnými
biotopy jsou X5 (intenzivně obhospodařované louky) a X7B (ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní
porosty). Převládají zde druhy jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostřava červená (Festuca
rubra), jílek vytrvalý (Lolium perenne) a smetánka lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia).
Segment 2
Ruderální porost na neobdělávaném pozemku se starými zarostlými deponiemi orné půdy či hlušiny. Zcela
zde dominuje třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), dále ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pcháč
oset (Cirsium arvense), místy keře – bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea).
Ojediněle se objevují druhy teplomilných trávníků jako třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), pupava
obecná (Carlina vulgaris), srpek obecný (Falcaria vulgaris). Jedná se o biotop X7B (ruderální bylinná
vegetace mimo sídla, ostatní porosty).
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Segment 3
Pole v době průzkumu s řepkou a obilím, jedná se o biotop X2 (intenzivně obhospodařovaná pole). Vyskytují
se zde pouze běžné polní plevely jako je rozrazil perský (Veronica persica), kakost holubičí (Geranium
columbinum), svlačec rolní (Convululus arvensis) či bér zelený (Setaria viridis). Roztroušeně, hlavně při
okrajích polí roste chrpa modrá (Centaurea cyanus).
Segment 4
Ruderalizovaný lesík s dominantním dubem letním (Quercus robur). Lesní plášť i podrost tvoří bez černý
(Sambucus nigra), v bylinném patře zcela převládají lipnice hajní (Poa namoralis) a vlaštovičník větší
(Chelidonium majus). Porosty by snad bylo možné zařadit k silně degradovanému biotopu L3.1 (hercynská
dubohabřina).

Obr. 17

Mapa vegetačních segmentů

Flóra
Podrobný floristický průzkum byl prováděn v celém dotčeném území na podzim 2019. Na lokalitě byl pořízen
soupis druhů cévnatých rostlin. Pokud na lokalitě byly zjištěny druhy ochranářsky významnější – chráněné
podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo zařazené do Červeného seznamu (Grulich 2012) – byl jejich výskyt alespoň
odhadem kvantifikován. Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002).
Na lokalitě záměru nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. V území se vyskytuje Chrpa modrá
(Centaurea cyanus).
Chrpa modrá roste především na úhorech a na polích, nejčastěji obilných, kde někdy vytváří modré lemy
kolem polí. Méně často se objevuje i na rumištích, skládkách, náspech, při okrajích cest, v pásmu od nížin
do podhůří (u nás do nadmořské výšky okolo 640 m). Kvete od června do srpna.
Z hlediska ohrožení je chrpa modrá hodnocena dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR jako vzácnější
druh naší květeny vyžadující další pozornost (C4).
Na lokalitě záměru se vyskytuje roztroušeně (desítky až stovky ex.). Její početnost je závislá na intenzitě
obhospodařování, aktuálním agrotechnickém postupu a použití herbicidů. V okolí se jedná o druh relativně
běžný, byť nehojný.
Seznam nalezených rostlin je pak uveden v příloze č. 9 Dokumentace.
Fauna
Na podzim 2019 byl také proveden faunistický průzkum území dotčeného záměrem zaměřený na obratlovce.
Byla využita i starší vlastní pozorování z předchozích let (max. dva roky). Průzkum obratlovců byl soustředěn
především na obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků a
obojživelníků samozřejmě také akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory,
požerky, okusy, svlečky atd.). Byla též zjišťována přítomnost kadáverů. V případě bezobratlých živočichů byl
proveden orientační průzkum zaměřený na identifikaci lokalit potenciálně vhodných pro výskyt zvláště
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chráněných druhů bezobratlých živočichů. Průzkumu bylo podrobeno celé posuzované území a jeho
bezprostřední okolí. Během průzkumu byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců.
Na lokalitě záměru nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů. Na lokalitě záměru
se vyskytuje 16 zvláště chráněných druhů obratlovců, z nich 9 může mít nebo má v území trvalý výskyt.
Tab. 29

Seznam zjištěných chráněných druhů obratlovců
Český název

Vědecký název

Ochranářský
status dle
ZOPK, ČS

Charakter výskytu v území – lokalizace
pozorování (číslo vegetačního segmentu)

Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná

Bufo bufo

O, VU

okrajový, přechodný výskyt, pozorován jen 1 ex.

Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO, NT

na okrajích pozemku, meze a neohospodařované
plochy, více exemplářů

Ptáci (Aves)
bramborníček černohlavý

Saxicola rubicola

O, VU

hnízdní biotop, 1 pár

bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

O, LC

hnízdní biotop, několik párů

jestřáb lesní

Accipiter gentilis

O, VU

nehnízdí, pouze zálety za potravou

koroptev polní

Perdix perdix

O, NT

hnízdní biotop, jedno až dvě hejnka, max. 12 ex.

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO, VU

asi pouze zaletuje za potravou, hnízdění ale nelze
vyloučit

luňák červený

Milvus milvus

KO, CR

nehnízdí, pouze zálety za potravou

moták lužní

Circus pygargus

SO, EN

aktuálně nehnízdí, pouze zálety za potravou

pěnice vlašská

Sylvia nisoria

SO, VU

hnízdní biotop, 1 pár

rorýs obecný

Apus apus

O, LC

0, jen zálety za potravou

slavík obecný

Luscinia
megarhynchos

O, LC

hnízdní biotop v blízkosti, u potoka Černávka

ťuhýk obecný

Lanius colurio

O, NT

hnízdní biotop, 1 pár

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

O, NT

žluva hajní

Oriolus oriolus

SO, LC

hnízdní biotop, lesík, 1 pár

křeček polní

Cricetus cricetus

SO, LC

potenciální biotop v závislosti na pěstovaných
plodinách

zajíc polní

Lepus europaeus

-, NT

0, jen zálety za potravou

Savci (Mammalia)

v celém území, ověřen vizuálně, kadávery i podle
trusu a pelechů, odhad 10 exemplářů (podzimní
počty) přímo na lokalitě záměru

Seznam veškerých zjištěných obratlovců ve zkoumaném území je uveden v příloze č. 9 Dokumentace.
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území v podprovincii hercynské
(1), na území Řipského bioregionu (1.2), v biochoře Plošiny na spraších v suché oblasti 2. v. s. (-2RE) a na
území Polabského bioregionu (1.7), v biochoře plošiny na zahliněných píscích 2. v.s. (2RN).
Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo – dubového vegetačního
stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo – bukového vegetačního stupně. V současnosti zde
dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad. Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale se
zbytky dubohabřin a doubrav v Řipském bioregionu. Pro Polabský bioregion jsou typické borové doubravy
s výskytem sarmatských prvků, v podmáčených sníženinách jsou typické slatinné černavy s ojedinělým
výskytem českého endemitu tučnice obecné české. Dominuje však orná půda, značnou plochu zabírají i
sídla.
Fytogeografická charakteristika území
Z hlediska regionálně-fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se zájmová oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod České termofytikum, fytogeografickém okrese 7c. Pokud by
nebylo území ovlivněno člověkem, pak by se zde pravděpodobně nacházela černýšová dubohabřina
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), jakožto potenciální přirozená vegetace.
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C.2.6 Klima
Klimatologická charakteristika území
Vymezené území přísluší dle E. Quitta do teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou: Dlouhé
léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou,
mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatologické
charakteristiky oblasti jsou uvedeny v Tab. 30.
Tab. 30 Klimatologická charakteristika území
Charakteristika

T2

Počet letních dnů

Charakteristika

50 – 60

T2

Průměrná teplota v říjnu

7–9

Počet dnů s prům. teplotou  10°

160 – 170

Prům. počet dnů se srážkami  1mm

90 – 100

Počet mrazových dnů

100 – 110

Srážkový úhrn ve veget. období

350 – 400

Počet ledových dnů

30 – 40

Srážkový úhrn v zimním období

200 –300

Prům. teplota v lednu

-2 – -3

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

Prům. teplota v červenci

18 – 19

Počet dnů zamračených

Prům. teplota v dubnu

8–9

40 – 50
120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Vývoj teploty na území Středočeského kraje
Nejvyšší průměrné teploty vzduchu jsou na území Středočeského kraje evidovány v červenci a nejnižší pak
v lednu. Z dat v Tab. 31 je patrné, že v posledních letech dochází k nárůstu teploty v území, a to jak proti
normálu 1961-1990, tak i za období 1981-2010.
Tab. 31 Průměrné teploty vzduchu (ºC) pro Prahu a Středočeský kraj v letech 2014-2018 a jejich srovnání se
srážkovým normálem 1961-1990 a 1981-2010 (zdroj: ČHMÚ)
ᴓ 1961-1990

I.

II.

III.

IV.

V.

8,1

13
14

VI.

VII.

VIII.

IX.

16,3 17,8 17,2 13,6

X.

XI.

XII.

průměr

8,6

3,3

-0,2

8,2

-2

-0,4

3,4

ᴓ 1981-2010

-1

-0,2

3,7

8,6

8,7

3,4

-0

8,6

2014

1,1

2,7

6,9

10,7 12,6 16,7 20,1 16,6 14,8 10,6

6,5

2,5

10,1

2015

1,9

0,6

4,9

8,5

13,3 16,6 20,9 22,2 13,7

8,4

6,6

5

10,2

2016

-0,4

3,6

4

8,3

14,2 17,8 19,3 17,9 16,8

8,2

3,1

0,5

9,4

2017

-5

1,8

6,7

7,7

14,5 18,8 19,2 19,2 12,4 10,4

4,5

1,7

9,3

2018

2,9

-2,6

1,5

13,3 16,9 18,2 20,8 21,5 15,3 10,5

4,6

2,4

10,4

17

19

18

14

Atmosférické srážky na území Středočeského kraje
Nejvyšší srážkové úhrny jsou na území Středočeského kraje evidovány v červnu a nejnižší pak únoru (mimo
roku 2016). Z dat v Tab. 32 je patrné, že v posledních letech jsou srážkové úhrny spíše nadprůměrné,
s výjimkou roků 2015 a 2018.
Tab. 32 Průměrné úhrny atmosférických srážek (v mm) pro Prahu a Středočeský kraj v letech 2010-2018 a její
srovnání se srážkovým normálem 1961-1990 a 1981-2010 (zdroj: ČHMÚ)
měsíc
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

ᴓ 1961-1990

32

30

36

43

70

75

72

73

46

36

40

35

590

ᴓ 1981-2010

34

30

40

34

63

70

82

75

47

34

40

38

587

2010

59

16

27

33

96

57

98

153

86

8

60

61

752

2011

37

8

28

25

52

82

154

72

43

42

1

42

585

2012

60

23

12

39

41

61

113

81

42

45

42

56

615

2013

51

44

21

27

114

164

46

106

52

48

30

10

712

2014

25

2

36

33

121

27

94

64

85

51

18

31

587

2015

34

5

40

26

41

60

28

70

20

54

64

17

459
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měsíc
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

2016

30

45

25

26

58

77

95

32

39

57

29

24

535

2017

26

19

40

72

36

83

82

76

37

76

37

29

615

2018

29

8

34

19

54

69

27

33

49

31

12

58

423

Z hlediska doplňování zásob podzemních vod je rozdělení srážek během roku velmi nepříznivé. Nejvíce
srážek spadne v letním období, kdy je největší výpar a evapotranspirace vlivem vegetačního krytu. Na
infiltraci do kolektorů připadá v této době jen nepatrná část ze spadlých srážek. Intenzivní doplňování zásob
podzemních vod probíhá zejména v jarních měsících, popř. již koncem zimního období, kdy jsou ale
srážkové úhrny poměrně nízké.

C.2.7

Obyvatelstvo a veřejné zdraví

Nejbližší obytná zástavba se nachází v obcích Úžice (asi 0,7 km východně), při západním okraji se
připravuje výstavba rodinných domů ve vzdálenosti cca 700 m od záměru. Obytná zástavba obce Kozomín
leží cca 650 km jižně od nejbližšího okraje plánovaného areálu. V Kozomíně tvoří severní (tj. k záměru
nejbližší) část obce zahrádkářská osada v okolí místního rybníka. Obytnou zástavbu v obou obcích tvoří
vesměs rodinné domy o jednom až dvou nadzemních podlažích. V Kozomíně žije 450 osob, v obci Úžice je
trvale hlášeno 919 osob (oba údaje k 1.1.2019).
Širší území je silně antropogenně ovlivněno a to především dopravní infrastrukturou a průmyslovou činností.
Vztah sídel a průmyslové činnosti v rámci širšího území je patrný z Obr. 18.

Obr. 18

Situace širších vztahů a umístění sídel v okolí záměru

U nejbližších a tedy z hlediska expozice nejdotčenějších stávajících, či budoucích obytných domech obou
obcí byl pro účely zjištění možného vlivu hlukového a emisního zatížení zvoleny tzv. referenční body pro
výpočty hlukové a rozptylové studie a následné vyhodnocené vlivu záměru na veřejné zdraví (Tab. 33).
Lokalizace nejbližší stávající či budoucí obytné zástavby obce Úžice je uvedena na Obr. 19 a nejbližší
obytné zástavby Kozomína je uvedena na následujícím Obr. 20.
Tab. 33 Popis tzv. referenčních bodů (nejbližší obytná zástavba v okolí záměru)
Ref. bod

Charakteristika

Výška

1

ChVPS - objekt k bydlení - Úžice č. p. 146

1 NP, 2 NP

2

ChVPS - plánovaná výstavba – Úžice, parcela 64/108

1 NP, 2 NP

3

ChVPS - plánovaná výstavba – Úžice, parcela 64/112

1 NP, 2 NP
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Ref. bod

Charakteristika

Výška

4

ChVPS - plánovaná výstavba – Úžice, parcela 64/127

1 NP, 2 NP

5

ChVPS - objekt k bydlení - Úžice č. p. 171

2 NP

6

ChVPS - rodinný dům - Úžice č. p. 63 – severní objekt, západní fasáda

1 NP

7

ChVPS - rodinný dům - Úžice č. p. 63 – severní objekt, jižní fasáda

1 NP, 2 NP

8

ChVPS - rodinný dům - Úžice č. p. 63 – jižní objekt, severní fasáda

1 NP

9

ChVPS - rodinný dům - Úžice č. p. 63 – jižní objekt, jižní fasáda

1 NP

10

ChVPS - rodinný dům - Kozomín č. p. 150

1 NP, 2 NP

11

ChVPS - rodinný dům - Kozomín č. p. 164

1 NP, 2 NP

12

ChVPS - objekt k bydlení - Kozomín č. p. 114

1 NP, 2 NP

Obr. 19

Umístění nejbližší stávající a realizované zástavby v dotčeném území (lokalita Úžice)

Obr. 20

Umístění nejbližší stávající zástavby v dotčeném území (lokalita Kozomín)

Pro záměr bylo autorizovanou osobou zpracováno hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví, zaměřené
především na vyhodnocení vlivů hlukového zatížení a emisí záměru včetně kumulativních vlivů z hlediska
zdravotních rizik. Studie je součástí dokumentace vlivů na životní prostředí a je doložena jako příloha č. 3
dokumentace.
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C.2.8 Hmotný majetek a kulturní a architektonické dědictví, archeologie
C.2.8.1 Hmotný majetek
Areál je z jihozápadní strany ohraničen silnicí II/608 a stávajícími průmyslovými provozy. Na východě
plánovaný areál navazuje na stávající areál parku Prologis, na jihu pak na již realizované haly CTParku. Na
severu navazuje na pás orné půdy za kterým je železniční trať.
Okolní komunikace jsou ve vlastnictví státu, resp. ve správě Středočeského kraje. Nejbližší nemovitostí
v okolí je provozovna firmy RS Maso Kozomín, s.r.o. která sousedí se záměrem z jižní, východní i severní
strany, a to ve vzdálenosti cca 50 m a nebude záměrem dotčena. Záměrem bude dotčena komunikace, na
které bude vybudován kruhový objezd pro napojení nového areálu na vyšší silniční síť.
Areál bude napojen na dostupné inženýrské sítě, především ve vlastnictví investora.
C.2.8.2 Architektonické a historické památky
Zájmová plocha neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná
solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). Ve vzdálenosti cca 700 m jihovýchodním
směrem od hranice záměru se v obci Kozomín nachází sloup se sousoším - Mariánský sloup, který byl
zapsán do státního seznamu nemovitých památek dne 3.5. 1958. Tato památka nebude záměrem dotčena.
C.2.8.3 Archeologická naleziště
Území obce Kozomín patří ke staré kulturní krajině dolního Povltaví a středního Polabí, která byla osídlena
již od mladší doby kamenné. Nejstarší doklady o přítomnosti člověka na území Kozomína pocházejí však až
z období raně slovanského. Historicky je obec připomínána až okolo roku 1400. Zdejší statek se postupem
času vyvinul v sídlo vrchnostenské správy okolních obcí. Severně od areálu investora se nachází Dřínovský
vrch, kde se v dobách vytváření českého státu nacházelo tzv. meziříčské hradiště.
V lokalitě záměru nebyly do současnosti prokázány žádné archeologické nálezy.
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží zájmová lokalita na ploše s archeologickými
nálezy typu UAN III (což je převážná většina území ČR). Jedná se o území, na němž nebyl dosud rozpoznán
a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož území
mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů. Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z §
21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru
UAN I, II i III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci
jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven
archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit
jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum. Přehled lokalit s archeologickými nálezy Státního archeologického seznamu ČR
(SAS) v širším území je součástí Obr. 21. Nejbližší území s archeologickými nálezy je severovýchodně od
záměru (cca 800 m). Jedná se o lokalitu Za zahradami, kde v roce 1976 byl proveden povrchový sběr
amatérským archeologem P. Boukalem, Nelahoves. Jedná se o nález z raného středověku.

Obr. 21

Archeologické lokality v okolí místa záměru v ortomapě (zdroj: SAS ČR, NPÚ)
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C.2.9 Dopravní a jiná infrastruktura
Území je silně dopravně zatíženo. Západně od záměru prochází komunikace II/608, východně za areálem
Prologis je pak dálnice D8. Na severozápadě prochází územím železniční trať. Záměr bude dopravně
napojen na komunikaci III/00811 a to vybudováním nového kruhového objezdu uvnitř průmyslové zóny, který
bude napojen na stávající obslužnou komunikaci areálu CTP. Následně se předpokládá průjezd nákladní
dopravy po obslužné komunikaci mezi halami D8.1 a D8.2 a napojení na komunikaci III/0081. Tato
komunikace navazuje přímo na exit 9 a dále na dálnici D8. Stávající dopravně zatížená komunikace II/608 a
především T křižovatka komunikací II/608 a III/0081 tak nebude nákladní dopravou záměru, směřující na
dálnici, zatěžována.
Záměr bude napojen na stávající inženýrské sítě, které jsou v blízkosti lokality záměru dle podmínek
jednotlivých vlastníků a provozovatelů (pitný vodovod, areálovou splaškovou a srážkovou kanalizaci,
středotlaký plynovod, elektrické vedení vysokého napětí, telekomunikační vedení).
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C.3

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit

Dotčené i šiří území záměru představuje agroindustriální prostor, charakterizovaný přítomností zemědělské,
průmyslové a ekologické funkce. Tyto tři funkce jsou zde konsolidované, s jasně vymezenými vztahy, a
nejsou zdrojem významných konfliktů. Zemědělská funkce je realizována formou využití pozemků pro
intenzivní rostlinnou výrobu. Ekologická funkce je dána zejména přítomností koryta a nivy drobného toku
Černávka, na kterou je vázána biodiverzita širšího území. Průmyslová funkce je zastoupena sousedícími
výrobně-skladovacími objekty i nedalekou těženou pískovnou.
Kvalita území je dána kvalitou jednotlivých složek životního prostředí (zejm. biotické složky, ovzduší, voda,
půda). Toto je pak velmi závislé na intenzitě využívání území člověkem a existenci přírodě blízkých území,
které mohou negativní působení člověka snižovat.
Širší okolí záměru je silně ovlivněno antropogenní činností, území má převážně nižší ekologickou stabilitu,
pouze ve větší vzdálenosti se vyskytují území se zvláštními vyššími požadavky na ochranu území (EVL,
ÚSES, VKP). Kvalita prostředí je nevelká, v území převažují objekty průmyslové zóny, významné dopravní
stavby (dálnice D8). V širším území je pak také patrný silný vliv průmyslu – např. nedaleký rozsáhlý areál
chemických výrob Kralupy. Nejbližším přírodě blízkým biotopem je ruderalizovaný dubový lesík (VKP ze
zákona), který sousedí s severním cípem území záměru. Daný biotop nebude záměrem přímo dotčen,
v blízkosti biotopu je v areálu navržena retenční nádrž s ochranným valem a s ozeleněním. Dále pak
severozápadně od záměru, je pás spíše ruderální zeleně mezi železniční tratí a tokem Černávka, který je
významným tokem.
Z hlediska dalších hodnocených oblastí lze konstatovat, že okolí území je významně zatíženo dopravou a
jejími projevy (hluk, emise). Zatížení území v těchto oblastech vytváří především provoz na blízké dálnici D8.
V případě nerealizace zde posuzovaného záměru je možné předpokládat vzhledem k charakteru dané
lokality využití pro zemědělské účely, tak jak je provozovánov současnosti. Případně, vzhledem k vymezení
území územním plánem pro průmyslovou činnost, je možné v budoucnu v dotčeném území předpokládat
realizace jiných průmyslových objektů.
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ČÁST D Komplexní charakteristika a hodnocení
možných významných vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních,
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby
a existence záměru

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Pro záměr a jeho vliv na obyvatelstvo bylo autorizovanou osobou zpracováno hodnocení vlivů na veřejné
zdraví, zaměřené na vyhodnocení vlivů hlukového a emisního zatížení z hlediska zdravotních rizik. Studie je
součástí dokumentace vlivů na životní prostředí a je doložena jako příloha č. 3 dokumentace.
Zákonná úroveň ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy hluku a imisí škodlivin v ovzduší je
stanovena platnými hlukovými a imisními limity, jejichž dodržení ve vztahu k posuzovanému záměru hodnotí
zmíněné studie. Úkolem hodnocení zdravotních rizik je proto především doplnění informačního obsahu
dokumentace pro potřebu orgánu ochrany veřejného zdraví i dalších účastníků procesu EIA včetně
veřejnosti o zdravotní charakteristiku posuzovaných faktorů, popis podkladů a postupů použitých při
stanovení jejich limitů a v rámci možností i o vyhodnocení možných zdravotních dopadů příspěvku záměru a
celkové expozice obyvatel zájmového území.
Pokud je obsahem tohoto vyhodnocení kvantifikace zdravotního rizika, je třeba si uvědomit, že za stavu
dodržení platných limitů nejde o riziko nepřípustné, neboť některé limity představují kompromis mezi snahou
o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a pohody obyvatel.
Příkladem mohou být limity pro hluk z dopravy nebo imisní limity pro některé znečišťující látky v ovzduší.
Související zdravotní riziko bylo vyhodnoceno a posouzeno již při stanovení těchto limitů a shledáno jako
akceptovatelné.
Hodnocení zdravotních rizik je v doložené studii zaměřeno na hlukovou a imisní expozici obyvatel dotčeného
území. Je zpracováno v souladu s obecnými metodickými postupy WHO a autorizačními návody SZÚ Praha
AN 15/04 VERZE 4 a AN 17/15 pro autorizované hodnocení zdravotních rizik dle § 83e zákona č. 258/00 Sb.
Současně jsou v rámci vyhodnocení zohledněny aktuální poznatky o nebezpečnosti hodnocených látek pro
lidské zdraví. Zejména se to týká hodnocení rizika hluku z dopravy, které již zohledňuje novou hlukovou
směrnici WHO, publikovanou v roce 2018.
Problematika zdravotních rizik hluku a imisí látek znečišťujících ovzduší spadá do náplně oboru hygieny
obecné a komunální. Zpracovatel hodnocení má v tomto oboru nástavbovou atestaci, licenci ČLK k výkonu
funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb a více než třicetiletou praxi. Je
spoluautorem zmíněných autorizačních návodů.
Níže jsou shrnuty závěry hodnocení vlivu hluku a imisí škodlivin v ovzduší záměru na veřejné zdraví.
Podrobnější informace je možné nalézt v příloze č. 3.
D.1.1.1 Hluk
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno v souladu s požadavky autorizačního návodu SZÚ
Praha AN 15/04 verze 4 s přihlédnutím k aktuálním poznatkům a vztahům expozice a účinku z nové hlukové
směrnice WHO z roku 2018.
Podkladem byly výsledky hlukové studie (příloha č. 4 dokumentace), která hodnotí předpokládanou hlukovou
zátěž okolní obytné zástavby z navýšení dopravních intenzit vlivem obslužné dopravy záměru, ze
stacionárních zdrojů záměru a ze stavební činnosti. Do výpočtů hlukové studie byly zahrnuty i významné
nové provozy a připravované záměry v průmyslové zóně a širším okolí, ovlivňující celkovou akustickou
situaci.
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Z hlediska zdravotního rizika hluku je pro lokalitu dotčenou posuzovaným záměrem nejvýznamnější hluk
z dopravy po veřejných komunikacích, zejména dálnici D8. Za současného stavu tato hluková zátěž u
stávající nebo plánované obytné zástavby na západním okraji obce Úžice překračuje hygienický limit pro
noční dobu a představuje zvýšené riziko nepříznivých zdravotních účinků, hodnocených v ukazatelích
obtěžování, rušení spánku a výskytu kardiovaskulárních onemocnění.
Pro snížení tohoto rizika bude rozhodující provozovatelem komunikace (ŘSD) připravovaná realizace
plánovaných protihlukových opatření, tj. nové protihlukové stěny u dálnice D8, popř. položení nízkohlučného
povrchu v dalším časovém horizontu.
Pro posuzovaný záměr je podstatné, že celkovou hlukovou situaci jak u hluku z dopravy, tak i u hluku ze
stacionárních zdrojů prakticky neovlivní, neboť vypočtený příspěvek je zanedbatelný a z hlediska
zdravotního rizika bezvýznamný.
D.1.1.2 Ovzduší
Podkladem k hodnocení úrovně znečištění ovzduší v lokalitě dotčené posuzovaným záměrem byly výpočty
rozptylové studie, udávající imisní vliv záměru včetně obslužné dopravy pro standardní zastoupení
klasických škodlivin z hodnocených emisních zdrojů, tj. pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a
PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Jedná se o kompletní zastoupení škodlivin, které je podle údajů
dokumentace možné a účelné zahrnout do hodnocení vlivů imisí daného záměru na zdraví obyvatel. Jako
podklad o současném imisním pozadí byly využity aktuální oficiální údaje Českého hydrometeorologického
ústavu pro danou lokalitu.
Při hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší byly použity aktuální odborné poznatky o nebezpečnosti a
vztazích expozice a účinku hodnocených látek v souladu s autorizačním návodem AN 17/15 Státního
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním
ovzduší z října 2015.
Výsledek kvantitativního odhadu zdravotního rizika v ukazatelích celkové úmrtnosti a respirační nemocnosti
obyvatel na základě imisního pozadí suspendovaných částic potvrzuje existenci relativně významného rizika
i při úrovni znečištění ovzduší na hranici imisních limitů.
V současných podmínkách ČR toto riziko ve standardně hodnoceném ukazateli ovlivnění předčasné
úmrtnosti populace starší 30 let zhruba odpovídá průměrné úrovni rizika znečištění ovzduší pro městskou
populaci.
Z hlediska hodnocených kumulativních vlivů může podle výpočtu rozptylové studie představovat
nezanedbatelné zvýšení rizika respirační nemocnosti i při plnění imisního limitu částic PM10 předpokládané
zvýšení intenzity dopravy po přeložce silnice II/240.
Pro posuzovaný záměr je podstatné, že podle výsledků rozptylové studie bude mít na celkovou imisní situaci
jen nepatrný vliv a ani v kumulaci s ostatními připravovanými průmyslovými záměry nebude představovat
významné zvýšení zdravotního rizika znečištění ovzduší pro obyvatele okolních obcí.
Závěr
Z výsledků studie je patrné, že posuzovaný záměr nebude mít a to jak z hlediska hlukového, tak i emisního
zatížení vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima
D.1.2.1 Ovzduší
Pro záměr byla zpracována rozptylová studie, která je uvedena jako příloha č. 5 dokumentace. V rámci
dokumentace byla proti oznámení vstupní data pro výpočet aktualizována dle aktuálních informací a
doplněna o nově plánované záměry v širším území.
Podrobné modelování je dle Metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. prováděno pro vybrané relevantní látky, které mohou být vypouštěny do
ovzduší a mohou mít vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území a pro něž jsou stanoveny imisní limity.
S ohledem na úroveň stávající imisní zátěže a na množství emisí produkovaných záměrem jsou oxid dusičitý
NO2, prašné částice frakce PM10 i PM2,5, benzen a benzo(a)pyren rozhodnými škodlivinami, u nichž může
nejdříve nastat dosažení či překročení imisního limitu. Pro tyto škodliviny jsou zpracovány i modelové
výpočty příspěvku hodnocených zdrojů k pozaďové imisní zátěži dotčeného území.
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V roce 2018 nebyl, stejně jako v předchozích letech, v ČR překročen 8hodinový imisní limit oxidu uhelnatého
(CO) na žádné ze sledovaných lokalit. V dotčeném území očekáváme imisní koncentraci na úrovni
spolehlivě do 20 % limitu. Tato škodlivina tedy nebyla výpočtově hodnocena, protože vzhledem k emisním
charakteristikám posuzovaných zdrojů lze očekávat příspěvky na velmi nízkých úrovních a samotná změna
imisní situace dotčeného území bude ve výhledových scénářích zcela zanedbatelná. Celkovou imisní situaci
z hlediska oxidu uhelnatého lze ve výhledových letech spolu s realizací záměru označit nadále za podlimitní,
a to se značnou imisní rezervou.
S ohledem na kumulativní vliv dalších záměrů, které nejsou zatím zahrnuty v pozaďových imisních
koncentracích (v provozu po roce 2018 nebo připravovány), bylo tedy provedeno rovněž vyhodnocení
celkové imisní zátěže v území po realizaci všech známých záměrů v roce předpokládaného zprovoznění
záměru 2022 i v delším časovém výhledu roku 2040 (viz. Tab. 34). Příspěvky dopravy na veřejných
komunikacích vyvolané provozem těchto záměrů jsou zahrnuty přímo do výpočtových modelů. Imisní
příspěvky stacionárních zdrojů a areálové dopravy těchto záměrů k imisní situaci u nejvíce dotčené obytné
zástavby byly stanoveny na základě informací dostupných v rozptylových studiích zpracovaných pro účely
oznámení, případně dokumentací zpracovaných dle zákona č. 100/01 Sb. těchto záměrů.
Tab. 34 Přehled synergických rozvojových záměrů a jejich průmět do výpočtového roku

Výpočtové vyhodnocení bylo provedeno pro následující varianty:
Vliv záměru:



Příspěvek řešeného záměru k imisní situaci v roce 2022.
Příspěvek řešeného záměru k imisní situaci v roce 2040.
Kumulativní vlivy:

Kumulativní vliv záměru a nárůstu dopravy na dotčených komunikacích mezi lety 2019 a 2022 na
imisní zátěž území.

Kumulativní vliv záměru a nárůstu dopravy na dotčených komunikacích mezi lety 2019 a 2040 na
imisní zátěž území.
Níže jsou shrnuty výsledky uvedené v rozptylové studii. Podrobnější informace lze pak nalézt v samotné
rozptylové studii, která je doložena jako příloha č. 5 dokumentace záměru.
Oxid dusičitý
Průměrná roční koncentrace
Vliv záměru
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může
-3
-3
po jeho realizaci dosahovat cca 0,15 µg.m , tedy cca 0,4 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ), a to jak ve
výpočtovém roce 2022, tak 2040. Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v rámci hodnoceného areálu pouze
lokálně podél páteřní komunikace.
V širším území dosahuje příspěvek záměru hodnot nižších, v místě nejvíce dotčené obytné zástavby cca do
-3
0,03 µg.m , tj. cca 0,08 % imisního limitu.
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Kumulativní vlivy
V okolí trasy dálnice D8 byl zjištěn pokles imisního příspěvku z dopravy cca o 0,1-0,2 µg.m-3 ve výpočtovém
roce 2022, resp. cca o 0,2-0,4 µg.m-3 ve výpočtovém roce 2040. Příznivě se zde bude projevovat vliv
zlepšování emisních parametrů vozidel, jenž v případě NO2 převáží vliv nárůstu intenzit dopravy na dálnici.
Ve výpočtovém roce 2040 dojde k nárůstu imisních koncentrací v trase přeložky II/240, a to maximálně do
0,3 µg.m-3.
Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby včetně kumulativních vlivů uvádí
následující tabulka.
-3

Tab. 35 Výhledová imisní zátěž u dotčené obytné zástavby NO2 – průměrná roční koncentrace [µg.m ]

Ref. bod

Kozomín,
S okraj
Úžice,
Z okraj
Kozomín,
S okraj
Úžice,
Z okraj

Pozaďová
Vliv nárůstu
Výpočtový
imisní
dopravy od
rok
koncentrace
2019
(2014-2018)

Příspěvky stacionárních zdrojů a areálové dopravy
ostatních záměrů
DC
Kozomín
(D8.1 +
D8.2)

Energetika
Kozomín +
Papírna

IPÚ
sever

Letiště
Vodochody

Ostatní

Celková
změna

14,2

-0,029

<0,064

<1,2

<0,10

1,47

<0,35

3,16

20,5

-0,093

<0,046

<1,5

<0,10

0,57

<0,40

2,52

14,2

-0,166

<0,064

<1,2

<0,10

1,47

<0,35

3,02

20,5

-1,308

<0,046

<1,5

<0,10

0,57

<0,40

1,31

2022

2040

Při uvažování pozaďové imisní zátěže ve sledovaném prostoru na stejné úrovni jako u výše uvedených
pětiletých průměrů nepředpokládáme v důsledku realizace všech plánovaných záměrů v území dosažení či
překračování příslušného imisního limitu ve výhledovém stavu. Vliv samotného posuzovaného záměru je
u obytné zástavby zcela minimální.
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2
Vliv záměru
Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 způsobený provozem hodnocených
-3
zdrojů může po realizaci záměru dosahovat cca do 1,6 µg.m , tedy do 0,8 % hodnoty imisního limitu
-3
-3
(LV = 200 µg.m ), resp. do 1,3 µg.m , tj. do 0,65 % imisního limitu v delším časovém horizontu roku 2040.
Doba trvání maximálních koncentrací je ve skutečnosti velmi krátká, přičemž nejvyšší příspěvky jsou
dosahovány pouze ve velmi omezeném prostoru v rámci areálu záměru.
V širším území dosahuje příspěvek k maximální hodinové koncentraci NO2 hodnot nižších, v místě nejvíce
-3
dotčené obytné zástavby cca do 1 µg.m , tj. 0,5 % imisního limitu. Jedná se o modelaci situace pro nejhorší
možný dosažitelný stav, který však v delším časovém úseku nemusí vůbec nastat.
Kumulativní vlivy
-3

V okolí trasy dálnice D8 byl zjištěn pokles imisního příspěvku z dopravy, a to cca o 2 - 4 µg.m v roce 2022,
-3
resp. o 4 - 6 µg.m v roce 2040. Stejně jako v případě průměrných ročních koncentrací se zde bude příznivě
projevovat vliv zlepšování emisních parametrů vozidel oproti stávajícímu stavu, jenž převáží vliv nárůstu
intenzit dopravy na dálnici.
Navýšení imisního příspěvku se projevuje pouze ve výpočtovém roce 2040, a to v trase přeložky II/240 na
-3
úrovni maximálně do 3 µg.m .
Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby včetně kumulativních vlivů uvádí
následující tabulka.
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Tab. 36 Výhledová imisní zátěž u dotčené obytné zástavby NO2 – max. hodinová koncentrace [µg.m-3]

Ref. bod

Pozaďová
Vliv nárůstu
Výpočtový
imisní
dopravy od
rok
koncentrace
2019
(2014-2018)

Kozomín,
S okraj
Úžice,
Z okraj
Kozomín,
S okraj
Úžice,
Z okraj

Příspěvky stacionárních zdrojů a areálové dopravy
ostatních záměrů
DC
Kozomín
(D8.1 +
D8.2)

Energetika
Kozomín +
Papírna

IPÚ
sever

Letiště
Vodochody

Ostatní

Celková
změna

-

-0,25

<1,81

<42,5

<3,0

7,73

<5,0

Nelze sčítat

-

-1,38

<1,02

<28,4

<3,0

4,31

<6,5

Nelze sčítat

-

-0,72

<1,81

<42,5

<3,0

7,73

<5,0

Nelze sčítat

-

-2,27

<1,02

<28,4

<3,0

4,31

<6,5

Nelze sčítat

2022

2040

Ani v případě maximálních hodinových koncentrací NO2 tedy nepředpokládáme v důsledku realizace
hodnoceného záměru dosažení ani překročení příslušného imisního limitu ve výhledovém stavu, a to ani
v kumulaci s ostatními záměry, které nejsou zahrnuty v datech o pozaďové imisní zátěži území. Samotný vliv
posuzovaného záměru je u obytné zástavby minimální.
Respirabilní prašná frakce PM10
Roční průměrné koncentrace
Vlivy záměru
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 způsobený provozem záměru
-3
dosahuje lokálně podél areálové komunikace záměru do 1,2 µg.m , tedy do 3 % imisního limitu (LV = 40
-3
µg.m ). Příspěvek záměru k pozaďové imisní koncentraci je v obou výpočtových letech 2022 a 2040 téměř
totožný, a to z důvodu převažujícího vlivu sekundární prašnosti nad klesajícími primárními emisemi
v souvislosti s obměnou vozového parku.
V širším území dosahuje příspěvek zdrojů záměru hodnot podstatně nižších, na hranici obytné zástavby se
-3
-3
pak pohybuje na úrovni do 0,08 µg.m v severní části Kozomína a do 0,5 µg.m při západním okraji Úžic
v obou výpočtových letech.
V současné době se v místě záměru (i v prostoru dalších plánovaných záměrů) nachází nezpevněná půda.
Existoval a i nadále bez realizace záměru zde tedy existuje jistý potenciál ke vzniku sekundární prašnosti
i bez nových (mobilních) zdrojů navázaných na posuzované záměry. Tyto vlivy není technicky možné do
modelových výpočtů zahrnout, neboť není známa velikost stávající emise. Ta závisí na charakteru a stavu
aktivního zemského povrchu (zastoupení pevných složek, skladba, struktura a zrnitost půdy, výskyt
a zastoupení druhů vegetace, vlhkost povrchu, způsob a četnost obhospodařování půdy, apod.), dále na
meteorologických podmínkách (intenzita srážek, rychlost větru, apod.) nebo na mechanickém ovlivňování
povrchové vrstvy (např. pohyb vozidel po ploše, apod.). Tento zástavbou způsobený zánik sekundární
prašnosti způsobený uvolňováním prachových částic není v rámci konzervativního přístupu ve výpočtu
zohledněn.
Kumulativní vlivy
Nárůst dopravy v území oproti výchozímu stavu se projeví zvýšením imisních koncentrací PM10. Podél
-3
dálnice D8 tento nárůst dosahuje v roce 2022 cca do 1,5 µg.m , podél komunikace II/608 a v areálu záměru
-3
cca o 2 µg.m . V roce 2040 se již na dálnici D8 značně projeví navýšení intenzit dopravy oproti výchozímu
stavu zejména vlivem přeložky II/240 a s tím související nárůst sekundární prašnosti, který není dostatečně
kompenzován poklesem primárních emisí ze spalování motorů za srovnávané období. V trase dálnice D8
-3
a přeložky II/240 byl v roce 2040 zjištěn nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 až o 8 µg.m . Podíl
-3
samotného záměru na tomto nárůstu je však nízký (do 0,8 µg.m ).
Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby včetně kumulativních vlivů uvádí
následující tabulka.
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Tab. 37 Výhledová imisní zátěž lokality PM10 – průměrná roční koncentrace [µg.m-3]

Ref. bod

Pozaďová
Vliv nárůstu
Výpočtový
imisní
dopravy od
rok
koncentrace
2019
(2014-2018)

Kozomín,
S okraj

27,4

0,32

Úžice,
Z okraj

25,8

0,96

Kozomín,
S okraj

27,4

1,28

25,8

4,90

2022

2040
Úžice,
Z okraj

Příspěvky stacionárních zdrojů a areálové dopravy
ostatních záměrů
DC Kozomín
(D8.1 + D8.2)
Nehodnoceno
Odhad: < 0,1
Nehodnoceno
Odhad: < 0,1
Nehodnoceno
Odhad: < 0,1
Nehodnoceno
Odhad: < 0,1

Energetika
IPÚ
Letiště
Kozomín +
sever Vodochody
Papírna

Ostatní

Celková
změna

<0,05

<0,10

0,048

<0,20

<0,82

<0,05

<0,15

0,019

<0,30

<1,58

<0,05

<0,10

0,048

<0,20

<1,78

<0,05

<0,15

0,019

<0,30

<5,52

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni uvedených pětiletých průměrů lze tedy
konstatovat, že nedojde k dosažení či překročení příslušného imisního limitu ve výhledovém stavu. Samotný
záměr má přitom minimální vliv na výslednou imisní situaci v území.
Maximální hodinové koncentrace
Krátkodobá koncentrace tuhých látek frakce PM10 ve značné míře závisí na aktuálních meteorologických a
rozptylových podmínkách (četnost inverzí a jejich délka, větrná eroze, délka bezesrážkového období,
přízemní mlhy, nadregionální charakter epizod zvýšení imisní zátěže, apod.). Nejvyšší vypočtené denní
hodnoty koncentrací odpovídají situaci celodenního trvání teoretických nejnepříznivějších rozptylových
podmínek a zároveň směru proudění větru bez jakýchkoli směrových a rychlostních fluktuací, a to pro celé
hodnocené období, ke kterému je limit vztahován (tj. 24 h). Nicméně změní-li se směr větru např. o 2-3°,
okamžité koncentrace klesají na polovinu, při změně směru o 4-5° dokonce až na desetinu. Jelikož v přírodě
téměř vždy k nějaké pulzaci směru větru dochází, nemůže být teoretické maximum prakticky dosaženo.
Pravděpodobnost výskytu takto modelovaných koncentrací je téměř zanedbatelná a reálné 24-hodinové
koncentrace, pro které je k dispozici limit, jsou vždy nižší než počítané teoretické maximum, které může být v
tom kterém referenčním bodě reálně dosaženo pouze jako okamžitá hodnota.
Vzhledem k tomu, že krátkodobé imisní působení velmi kolísá v souvislosti s aktuální klimatickou situací,
necharakterizuje tedy v takové míře působení zdrojů. Proto je vhodné zohledňovat především koncentrace
s dobou průměrování 1 kalendářní rok, které podléhají mnohem menším výkyvům a jsou tedy stabilnějším
ukazatelem zhoršené kvality ovzduší.
Z průměrných ročních koncentrací vychází výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit
suspendovaných částic (dle metodiky uvedené v kapitole 3.1). Tímto postupem bylo zjištěno, že vlivem
provozu hodnoceného záměru nedojde ve výpočtovém roce 2022 ani 2040 (při uvažování pozaďové imisní
zátěže na úrovni průměru let 2014-2018) v dotčených čtvercích 1x1 km k navýšení četnosti překročení
24hodinového imisního limitu nad povolenou mez, resp. v oblastech s překročeným limitem (35 případů
překročení za rok) nedojde ke zhoršení tohoto stavu.
Vzhledem k tomu, že v případě maximálních denních koncentrací nelze v jednotlivých referenčních bodech
imisní příspěvky různých zdrojů (záměrů) jednoduše sčítat, jelikož nastávají pro různé směry větru,
vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby vychází rovněž z průměrných ročních
koncentrací.
Při uvažování pozaďové imisní zátěže na úrovni průměru let 2014-2018 a provozu všech známých záměrů
plánovaných k realizaci v dotčeném území bylo postupem dle metodiky uvedené v kapitole 3.1. zjištěno, že
ve výpočtovém roce 2022 i 2040 je v dotčeném území možné očekávat navýšení počtu dní překračujících
imisní limit tuhých látek frakce PM10 o nízké jednotky dní.
Po realizaci záměru budou dodržována preventivní opatření k eliminaci prašnosti. Jedná se o:


pravidelné čištění areálových komunikací a parkovacích ploch (v souladu s opatřením AB16
uvedeným v Programu zlepšování kvality ovzduší – dále PZKO),



výsadba zeleně v areálu záměru (v souladu s opatřením AB17 uvedeným v PZKO).

Ve výpočtu nebylo s vlivem uvedených dopravních opatření konzervativně uvažováno, reálný příspěvek
záměru bude tedy ve skutečnosti nižší, než je uvedeno v předchozích kapitolách.
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Respirabilní prašná frakce PM2,5
Průměrné roční koncentrace PM2,5
Vliv záměru
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM2,5 způsobený provozem záměru
dosahuje lokálně podél areálové komunikace záměru do 0,4 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu
-3
(LV = 20 µg.m ). Příspěvek záměru k pozaďové imisní koncentraci je v obou výpočtových letech 2022
a 2040 stejně jako v případě frakce PM10 téměř totožný, a to opět z důvodu převažujícího vlivu sekundární
prašnosti nad klesajícími primárními emisemi v souvislosti s obměnou vozového parku.
V širším území dosahuje příspěvek zdrojů záměru hodnot podstatně nižších - cca do 0,02 µg.m-3 na hranici
-3
obytné zástavby Kozomína, resp. do 0,1 µg.m při západním okraji Úžic.
Kumulativní vlivy
Nárůst dopravy v území oproti výchozímu stavu se projeví zvýšením imisních koncentrací PM2,5. Podél
-3
dálnice D8 tento nárůst dosahuje v roce 2022 cca do 0,4 µg.m . V roce 2040 dochází vlivem zvýšení intenzit
dopravy, kdy nárůst sekundární prašnosti stejně jako v případě frakce PM10 není dostatečně kompenzován
poklesem primárních emisí ze spalování motorů, k navýšení průměrných ročních koncentrací v blízkosti D8
-3
a rovněž v trase přeložky až o 2 µg.m . Příspěvek samotného záměru na tomto nárůstu je prakticky
zanedbatelný.
Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby včetně kumulativních vlivů uvádí Tab. 38.
-3

Tab. 38 Výhledová imisní zátěž lokality tuhými látkami frakce PM2,5 [µg.m ]

Ref. bod

Pozaďová
Vliv nárůstu
Výpočtový
imisní
dopravy od
rok
koncentrace
2019
(2013-2017)

Kozomín,
S okraj

20,5

0,077

Příspěvky stacionárních zdrojů a areálové dopravy ostatních
záměrů
DC
Kozomín
(D8.1 +
D8.2)

Energetika
Kozomín +
Papírna

IPÚ
sever

<0,020

<0,05

nehodnocen
odhad: <0,03

19,7

Kozomín,
S okraj

20,5

0,213

0,312

nehodnocen
odhad :<0,02
nehodnocen
odhad: <0,03

19,7

1,169

nehodnocen
odhad :<0,02

odhad:

<0,07

<0,30

<0,08

<0,46

<0,07

<0,53

<0,08

<1,50

< 0,048
nehodnoceno
<0,025

<0,05

odhad:
< 0,019
nehodnoceno

<0,020

<0,05

odhad:
< 0,048

2040
Úžice,
Z okraj

Ostatní

Celková
změna

nehodnoceno

2022
Úžice,
Z okraj

Letiště
Vodochody

nehodnoceno
<0,025

<0,05

odhad:
< 0,019

Pozaďová úroveň imisní zátěže (dle uvedených pětiletých průměrů) se ve sledovaném prostoru pohybuje na
-3
hranici imisního limitu (20 µg.m ), resp. v Kozomíně jej překračuje. Navýšení imisních koncentrací u nejvíce
dotčené obytné zástavby po realizaci všech plánovaných záměrů v území v roce 2022 dosahuje cca 1,5 %
imisního limitu na severním okraji Kozomína, resp. cca 2,3 % imisního limitu na západním okraji Úžic. V roce
2040 byl vypočten kumulativní imisní příspěvek na úrovni 2,7 % imisního limitu u nejbližší obytné zástavby
Kozomína, resp. 7,5 % imisního limitu na okraji obytné zástavby Úžic.
Konzervativně uvažujeme neměnnou úroveň pozaďové imisní zátěže území ve výhledovém stavu. Reálně
lze však předpokládat postupné snižování imisních koncentrací v souvislosti s implementací opatření
zejména v oblasti lokálních zdrojů vytápění, které mají na imisní zátěž tuhými látkami zásadní vliv (viz Obr.
14).
Vliv samotného posuzovaného záměru je u nejbližší obytné zástavby zcela minimální (příspěvek na úrovni
cca 0,5 % hodnoty imisního limitu v Úžicích, resp. cca 0,1 % hodnoty imisního limitu v Kozomíně) a na imisní
zátěži lokality se významně neprojeví.
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Benzen
Vliv záměru
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu způsobený provozem záměru
-3
dosahuje lokálně podél areálové komunikace záměru do 0,01 µg.m , tedy do 0,2 % imisního limitu
-3
-3
(LV = 5 µg.m ) v roce 2022, resp. do 0,006 µg.m , tedy do 0,12 % imisního limitu v roce 2040. Mírný pokles
příspěvku je způsoben zlepšováním emisních parametrů vozidel.
V širším území dosahuje příspěvek zdrojů záměru hodnot podstatně nižších - cca 0,001 µg.m-3 na hranici
-3
obytné zástavby v roce 2022, resp. do 0,0007 µg.m v roce 2040.
Kumulativní vlivy
V okolí trasy dálnice D8 byl zjištěn pokles imisního příspěvku z dopravy cca o 0,01-0,02 µg.m-3 ve
-3
výpočtovém roce 2022, resp. cca o 0,02-0,04 µg.m ve výpočtovém roce 2040. Příznivě se zde bude
projevovat vliv zlepšování emisních parametrů vozidel, jenž v případě benzenu převáží vliv nárůstu intenzit
dopravy na dálnici.
Ve výpočtovém roce 2040 dojde oproti současnosti k nárůstu imisních koncentrací v trase přeložky II/240,
a to maximálně do 0,03 µg.m-3.
Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby včetně kumulativních vlivů uvádí
následující tabulka.
-3

Tab. 39 Výhledová imisní zátěž lokality benzenem [µg.m ]

Ref. bod

Pozaďová
Vliv nárůstu
Výpočtový
imisní
dopravy od
rok
koncentrace
2019
(2014-2018)

Kozomín,
S okraj
Úžice,
Z okraj
Kozomín,
S okraj
Úžice,
Z okraj

Příspěvky stacionárních zdrojů a areálové dopravy
ostatních záměrů
DC
Kozomín
(D8.1 +
D8.2)

Energetika
Kozomín +
Papírna

IPÚ
sever

Letiště
Vodochody

Ostatní

Celková
změna

1,1

-0,0020

<0,00148

nehodnoceno <0,002

0,0007

<0,007

<0,009

1,3

-0,0079

<0,00075

nehodnoceno <0,002

0,0003

<0,019

<0,014

1,1

-0,0036

<0,00148

nehodnoceno <0,002

0,0007

<0,007

<0,008

1,3

-0,0136

<0,00075

nehodnoceno <0,002

0,0003

<0,019

<0,008

2022

2040

Na základě provedených výpočtů a hodnocení lze konstatovat, že realizace záměru sledovatelným
způsobem nezmění zatížení zájmového území benzenem ve výhledovém stavu ani nezpůsobí dosažení či
překročení příslušného imisního limitu, a to ani v kumulaci s ostatními provozy, které nejsou zahrnuty
v datech o pozaďové imisní zátěži území.
Benzo(a)pyren
Vlivy záměru
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzo(a)pyrenu způsobený provozem
-3
záměru dosahuje podél areálové komunikace záměru a lokálně v trase dálnice D8 do 0,009 ng.m , tedy do
-3
0,9 % imisního limitu (LV = 1 µn.m ). V roce 2040 je příspěvek záměru v těchto místech mírně vyšší –
-3
0,011 ng.m , tedy do 1,1 % imisního limitu. V případě benzo(a)pyrenu nedochází oproti ostatním
škodlivinám k výraznějšímu poklesu primárních emisí v souvislosti s obměnou vozového parku.
-3

V širším území dosahuje příspěvek zdrojů záměru hodnot nižších - cca do 0,0012 ng.m na hranici obytné
-3
zástavby Kozomína, resp. do 0,006 ng.m na hranici obytné zástavby Úžic.
Kumulativní vlivy
Nárůst dopravy v území oproti výchozímu stavu se projeví zvýšením imisních koncentrací benzo(a)pyrenu.
-3
V roce 2022 tento nárůst na nejvíce dotčené dálnici D8 dosahuje cca do 0,03 ng.m . V roce 2040 dochází
k výraznějšímu nárůstu vlivem zvýšení intenzit dopravy, který způsobí v případě benzo(a)pyrenu nárůst jak
primárních emisí ze spalování pohonných hmot, tak sekundární prašnosti, na kterou je benzo(a)pyren vázán.
-3
Navýšení průměrných ročních koncentrací v roce 2040 v blízkosti D8 dosahuje cca 0,15 ng.m , v trase
-3
-3
přeložky II/240 cca 0,1 ng.m . Podíl samotného záměru na tomto nárůstu je nízký (0,011 ng.m ).
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Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby včetně kumulativních vlivů uvádí
následující tabulka.
Tab. 40 Výhledová imisní zátěž lokality benzo(a)pyrenem [µg.m-3]

Ref. bod

Pozaďová
Vliv nárůstu
Výpočtový
imisní
dopravy od
rok
koncentrace
2019
(2014-2018)

DC
Kozomín
(D8.1 +
D8.2)

Energetika
Kozomín +
Papírna

IPÚ
sever

Celková
změna

Letiště
Vodochody

Ostatní

nehodnoceno < 0,002 nehodnoceno

< 0,002

0,012

nehodnoceno < 0,002 nehodnoceno

< 0,02

0,037

nehodnoceno < 0,002 nehodnoceno

< 0,002

0,031

nehodnoceno < 0,002 nehodnoceno

< 0,02

0,112

Nehodnocen

Kozomín,
S okraj

1,8

0,006

Odhad
< 0,002

2022

Nehodnocen

Úžice,
Z okraj

1,1

Kozomín,
S okraj

1,8

0,014

Odhad
< 0,0015
Nehodnocen

0,025

Odhad
< 0,002

2040
Úžice,
Z okraj

Příspěvky stacionárních zdrojů a areálové dopravy
ostatních záměrů

Nehodnocen
1,1

0,088

Odhad
< 0,0015

-

Stávající úroveň pozaďové imisní zátěže ve sledovaném prostoru překračuje stanovený imisní limit (1 ng.m
). Navýšení imisních koncentrací u nejvíce dotčené obytné zástavby po realizaci všech plánovaných záměrů
v území v roce 2022 dosahuje cca 1,2 % imisního limitu na severním okraji Kozomína, resp. cca 3,7 %
imisního limitu na západním okraji Úžic. V roce 2040 byl vypočten kumulativní imisní příspěvek na úrovni
3,1 % imisního limitu u nejbližší obytné zástavby Kozomína, resp. 11,2 % imisního limitu na okraji obytné
zástavby Úžic.

3

Stejně jako v případě tuhých látek však existuje reálný předpoklad postupného snižování imisních
koncentrací benzo(a)pyrenu v souvislosti s implementací opatření zejména v oblasti lokálních zdrojů
vytápění, které mají na imisní zátěž benzo(a)pyrenem rozhodující vliv (viz.Obr. 15).
Vliv samotného posuzovaného záměru je u nejbližší obytné zástavby zcela minimální (příspěvek na úrovni
cca 0,6 % hodnoty imisního limitu v Úžicích, resp. cca 0,12 % hodnoty imisního limitu v Kozomíně) a na
imisní zátěži lokality se prakticky neprojeví.
Po realizaci záměru budou navíc dodržována preventivní opatření k eliminaci prašnosti. Jedná se o:


pravidelné čištění areálových komunikací a parkovacích ploch (v souladu s opatřením AB16
uvedeným v Programu zlepšování kvality ovzduší – dále PZKO),



výsadba zeleně v areálu záměru (v souladu s opatřením AB17 uvedeným v PZKO).

Ve výpočtu nebylo s vlivem uvedených dopravních opatření konzervativně uvažováno, reálný příspěvek
záměru bude tedy ve skutečnosti nižší, než je uvedeno v předchozích kapitolách.
Závěr
Mezi výpočtovými roky 2022 a 2040 lze sledovat pokles imisních příspěvků záměru zejména u plynných
škodlivin (NO2 a benzen), což je dáno zlepšováním emisních parametrů vozidel v rámci postupné obměny
vozového parku. V případě tuhých látek k významné meziroční změně imisního příspěvku záměru
nedochází z důvodu převažujícího vlivu sekundární prašnosti. V případě benzo(a)pyrenu byly vypočteny
vyšší imisní příspěvky záměru ve výpočtovém roce 2040 jednak opět vlivem sekundární prašnosti, na kterou
je z velké části vázán a jednak z důvodu nevýrazného poklesu emisí této škodliviny v rámci obměny
vozového parku. Následně uvádíme imisní příspěvky záměru pro nepříznivější výhledovou variantu.
Vypočtený maximální příspěvek hodnoceného záměru k průměrné roční koncentraci NO2 dosahuje v areálu
do 0,4 % příslušného imisního limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci oxidu
dusičitého může za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat v omezeném prostoru do 0,8 %
imisního limitu, jeho trvání je přitom omezeno na velmi krátký časový interval. S ohledem na předpokládanou
úroveň pozaďové imisní zátěže nepředpokládáme dosažení či překročení imisního limitu pro roční průměrné
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ani maximální hodinové koncentrace NO2 v důsledku realizace záměru ve výhledovém stavu, a to ani
v kumulaci s ostatními záměry v dané lokalitě.
Vypočtené nejvyšší příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce PM10
dosahují v omezeném prostoru cca do 3 % hodnoty imisního limitu. Vzhledem k umístění plánovaných
záměrů na plochy, kde se v současném stavu nachází orná půda (zdroj sekundární prašnosti, kdy vlivem
větrné eroze dochází již nyní k emisím prašných částic), lze však reálný dopad na výhledovou imisní zátěž
území tuhými látkami očekávat méně významný. Včetně předpokládané pozaďové imisní zátěže a provozu
ostatních připravovaných či realizovaných záměrů neočekáváme dosažení hodnot imisního limitu pro
průměrnou roční koncentraci PM10 ve výhledovém stavu.
V případě maximálních krátkodobých koncentrací PM10 nedojde vlivem samotného záměru v dotčených
čtvercích 1x1 km k navýšení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu nad povolenou mez, resp.
v oblastech s překročeným limitem (35 případů překročení za rok) nedojde ke zhoršení tohoto stavu. Při
uvažování provozu všech známých záměrů plánovaných k realizaci v dotčeném území lze očekávat
navýšení počtu dní překračujících imisní limit tuhých látek frakce PM10 o jednotky dní.
Ve výhledovém stavu nepředpokládáme vlivem záměru významnou změnu zatížení území ani v případě
tuhých znečišťujících látek frakce PM2,5 (maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci činí
v areálu záměru cca 2 %). Pro plnění imisního limitu ve výhledovém stavu bude v dotčeném území
rozhodující realizace opatření zejména v sektoru vytápění domácností, který je hlavním znečišťovatelem.
Vypočtené maximální příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci benzenu dosahují do 0,2 % hodnoty
imisního limitu. Tyto hodnoty opět nezpůsobí významnou změnu imisní zátěže území ani dosažení či
překračování stanoveného imisního limitu, a to ani v kumulaci s ostatními záměry.
Dále byl hodnocen příspěvek k pozaďové imisní koncentraci benzo(a)pyrenu. V případě této škodliviny
dosahuje nejvyšší příspěvek záměru lokálně do 1,1 % hodnoty imisního limitu. V širším území a u nejvíce
dotčené obytné zástavby budou příspěvky záměru k imisní zátěži podstatně nižší. Pro plnění imisního limitu
ve výhledovém stavu bude v dotčeném území stejně jako v případě tuhých látek frakce PM2,5 rozhodující
realizace opatření zejména v sektoru vytápění domácností, který je hlavním znečišťovatelem.
D.I.2.2 Klima
Klima je definováno jako průměrný dlouhodobý stav atmosféry v určité geografické oblasti. Změnou klimatu
se rozumí veškeré dlouhodobé změny včetně přirozené variability klimatu a změn způsobených lidskou
činností. Přirozenou a antropogenní složku klimatické změny od sebe nelze zcela rozlišit, nicméně z hlediska
přizpůsobení se probíhajícím či předpokládaným změnám to není potřebné.
Je samozřejmě žádoucí usilovat o minimalizaci nepříznivých antropogenních vlivů na zemské či regionální
klima, což je cílem politik na ochranu klimatu. Vedle toho je ovšem nutné reagovat na již probíhající změny
(zejména extrémní výkyvy počasí jako jsou např. přívalové deště, dlouhá období sucha, horké vlny, teplejší a
vlhčí zimy, méně sněhu apod.) a včas se připravit na předpokládaný vývoj za účelem zmírnění nebo
eliminace negativních důsledků.
Ačkoliv existují jak v rámci Evropské unie, tak i v mezinárodním kontextu jasně dané závazky ke snižování
emisí, je zřejmé, že ke změně klimatu v současné době dochází ať přirozeně, či vlivem lidské činnosti a je
zřejmé, že postupná změna klimatu je i na území ČR nevyhnutelná.
V reakci na změnu klimatu je možné přijímat dva základní typy opatření: 1) mitigační opatření, což jsou
přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů (např. efektivnější využití zdrojů energie,
využití solární či větrné energie, zateplení budov, atd.), a 2) adaptační opatření, což jsou opatření k
přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu vč.
jejích dopadů. Jedná se v úhrnu o důsledky postupného oteplování povrchu Země, s tím související změny v
distribuci srážek, častější výskyt extrémních meteorologických jevů (dny s extrémními teplotami, vlny veder,
přívalové deště, povodně, dlouhá období sucha).
Záměr je realizován tak, aby byl v maximální únosné míře v souladu se strategiemi na ochranu klimatu a
snaží se naplňovat zmíněná mitigační a adaptační opatření:






Je předpoklad využití zdrojů obnovitelné energie pro výrobu elektrické energie areálu.
V areálu se uvažuje s částečně zelenými střechami a fasádami. Zelené střechy i fasády přispívají
k tepelným úsporám budov – v letních měsících chladí, v zimě izolují. Realizace tohoto opatření tedy
sníží spotřebuju energie na vytápění objektů.
Budovy areálu budou zatepleny
Realizace zelených střech na objektech areálu sníží dopad odvodu dešťových srážek z areálu.
Ozeleněné střechy dokážou zachytit určitý podíl srážkové vody a obecně snížit celkový odtok vody ze
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střechy o 10 až 50%. Tato vlastnost se projeví mj. ve vylepšení mikroklimatu v porovnání s klasickým
řešením střechy, protože zelená střecha dokáže zvlhčovat prostředí a ochlazovat okolní vzduch.
Vodní hospodářství je řešeno tak, aby byly srážky v co největší míře zachyceny a zasakovány přímo
v areálu. V rámci areálu bude vybudován rozsáhlý systém retenčně zasakovacích nádrží.
U jedné z retenčně zasakovacích nádrží se předpokládá udržování vodní hladiny. Vodní hladina může
spolupůsobit při snižování teplot v letních měsících.
Část zachycených srážkových vod bude využito jako vod užitkových, tedy dojde k úspoře zdrojů pitné
vody.
Pro řešení možných extrémních srážek je v areálu navržen protipovodňový val pro záchyt 100-leté
vody.
V areálu bude realizováno ozelenění nezpevněných ploch přírodně blízkým způsobem (četná výsadba
místních druhů dřevin včetně stromového patra). Plochy s vegetací umožňují přirozené zasakování
srážek do krajiny, snižují v mikroklimatických podmínkách výkyvy teplot v oblasti a udržují přirozenou
vlhkost mikroklima v důsledku evaporace rostlin.

Interpretace závěrů vlivu záboru ZPF na klimatické poměry je vzhledem k celkové provázanosti všech
obtížně uchopitelných faktorů, které ovlivňují klima, problematická a těžko uchopitelná. Vynětí zemědělské
půdy a její zastavění může být v tomto pohledu negativní, ale z hlediska klimatický změn je možné
vyhodnotit, že současný způsob obhospodařování zemědělské půdy v ČR není zcela příznivý. Jedná se
především o problematiku nedostatečného zadržování vody v krajině zhutněním zemědělských půd a
nevhodnou skladbou pěstovaných rostlin, erozní problematiky a částečně i produkci skleníkových plynů
z aplikací hnojiv.
Z pohledu zadržování vody v krajině je záměr řešen tak, aby srážkové vody z území byly v maximální možné
míře zasakovány přímo v daném v území, tedy se nepředpokládá významná změna proti stávajícímu stavu.
Ornice z území záměru bude aplikována na půdy s horšími produkčními vlastnostmi, pro zlepšení jejich
kvality. Ozelenění areálu, osázení stromy a keři, včetně zelených střech a fasád může mít určitý pozitivní vliv
především na mikroklimatické podmínky území.
Závěr
Je obtížné uchopit a zhodnotit vlivy záměru na klima komplexním způsobem. Obecně lze konstatovat, že
záměr se v co největší možné míře snaží naplňovat koncepci ochrany klimatu.
Záměr je realizován v území silně antropogenním, v proluce mezi stávající průmyslovou a dopravní
infrastrukturou, v území, které je územním plánováním vymezeno pro zástavbu s předpokládanou funkcí
výroby a skladování. Areál bude řešen v maximální možné míře tak, aby se možné nagativní vlivy na
mikroklimatické podmínky území omezily (zelené střechy, fasády, nezpevněné plochy budou významně
osázeny dřevinami, vytvoření vodní plochy). V rámci záměru bude realizována řada mitigačních a
adaptačních opatření pro ochranu klimatu.
Vzhledem k umístění záměru, a realizaci řady mitigačních a adaptačních opatření lze vyhodnotit vlivy na
klimatické změny jako akceptovatelné. Vlivy na mikroklima v území se nepředpokládají.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci, eventuálně na další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení emisí hluku z provozu záměru byla vypracována hluková studie (viz. příloha č. 4), ve které
byla modelována stávající hluková situace v území a vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou situaci
v místě záměru a dopravních tras, a to včetně kumulace posuzovaného záměru s dalšími záměry uvedenými
v kap.B.I.4.
Dále byl modelován vliv hluku ze záměru, tj. z provozu na přilehlých účelových komunikacích a stacionárních
technologických zdrojů.
V rámci hlukové studie byly celkové intenzity dopravy pro výpočet hlukového zatížení území čerpány z
výsledků dopravní studie, která byla pro potřeby dokumentace aktualizována (příloha č. 3). Intenzity dopravy
včetně skladby dopravního proudu v denních a nočních hodinách byly stanoveny pro stávající stav (2019) a
dále pro výpočtová období 2022 (po realizaci záměru) a 2040 (vzdálený výhledový scénář).
V rámci vyhodnocení byly brány v potaz také v současnosti plánovaná záměry v okolí, které by mohly mít
vliv na hlukovou situaci v daném území. V Tab. 34 v předchozí kapitole D.I.3.1 je pak uveden seznam
předpokládaných záměrů, které jsou v kumulaci uvažovány pro jednotlivé výpočtové období.
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D.1.3.1 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Referenční výpočtové body
Výpočet ekvivalentní hladiny hluku byl proveden v místech, které by v budoucnu mohly být nejvíce dotčeny
plánovaným provozem záměru. U ostatních vzdálenějších objektů se již bude vliv záměru menší. Výpočtové
body byly umístěny 2 m před fasádu, která je významná z hlediska pronikání hluku. Charakterizace
výpočtových bodů je shrnuta v kapitole C.2.7 v Tab. 33, detailní vyobrazení výpočtových bodů je znázorněno
na Obr. 19 a Obr. 20.
Protihluková opatření v území
Obytná zástavba v západní části obce Úžice je již v současnosti významně ovlivněna hlukem z dálnice D8.
Tento zdroj hluku je dominantní zejména na západním okraji obce. Kromě dálnice jsou v této lokalitě
umístěny ještě další zdroje: komunikace III/0081, která vede z obce Úžice mostním objektem přes dálnici D8
a za ní se napojuje na silnici II/608. Na tuto komunikaci jsou napojeny rampy mimoúrovňové křižovatky.
Délka stávající protihlukové stěny (PHS) je 1000 m. Nachází se ve staničení dálnice D8 km 9,4 až 10,4.
Výška PHS je v km 9,4 až 10,0 výšky 2,5 m a v km 10,0 až 10,4 2 m. Konstrukce stěny je tvořena systémem
nosných svařovaných ocelových profilů v osových vzdálenostech 4 m. Do profilů jsou kotveny
železobetonové soklové desky, horní část je navržena z dřevěných protihlukových odrazivých panelů,
provedených vždy z jednoho kusu. Panely mají svislé laťování.
Výhledové řešení protihlukových opatření
Na podzim 2013 zajistil správce komunikace ŘSD měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
v obci Úžice. Měření bylo provedeno u obytného domu čp. 41 v ulici Hlavní a u čp. 262 v ulici Školní. V denní
době byl hygienický limit dodržen. V noční době byl hygienický limit u čp. 41 překročen o 1,3 dB. Proto ŘSD
zadalo další měření a vypracování návrhu protihlukových opatření.
Nová protihluková clona
Realizace nové protihlukové clony (PHC) bude třeba i s ohledem na životnost stávající. Rozhodnutí o
umístění stavby bylo již vydáno dotčeným stavebním úřadem (Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor
výstavby a územního plánování), a to dne 22. 5. 2017.
Místo stávající PHC je navržena nová o výšce 5 m, která bude prodloužena podél nájezdové rampy (směr
Teplice) cca o 85 m a ukončena bude v místě současné PHC. Celková délka je 1199 m.
Dle informací ŘSD by protihluková stěna měla být realizována na jaře roku 2020. Ve výhledovém scénáři
k roku 2022 bude PHC tedy již zrealizována.
Nízkohlučný povrch
Vzhledem k očekávanému nárůstu dopravy a hlukové emise z provozu D8 (především vlivem očekávané
přeložky II/204) je jako další opatření možná realizace nízkohlučného povrchu v prostoru MÚK a dále až k
mostu přes železniční trať v obou jízdních pásech, předpokládaný útlum je uvažován na úrovni 4 dB.
V současnosti s touto variantou investor (ŘSD) neuvažuje, realizace protihlukové stěny je z hlediska
dodržení hygienických limitů hluku zcela dostatečná.
Vliv dopravy na veřejných komunikacích na hlukovou situaci v území
Výpočty hlukového zatížení území byly provedeny pro následující scénáře:






Stávající stav – výpočtový rok 2019 (uvedeno kap.C.1.10).
Nulový stav – výpočtový rok 2022 (realizace předpokládaných záměrů v okolí, bez
posuzovaného záměru).
Aktivní stav – výpočtový rok 2022 (realizace předpokládaných záměrů v okolí včetně
posuzovaného záměru).
Nulový stav – výpočtový rok 2040 (realizace předpokládaných záměrů v okolí, bez
posuzovaného záměru).
Aktivní stav – výpočtový rok 2040 (realizace předpokládaných záměrů v okolí včetně
posuzovaného záměru).

realizace
realizace
realizace
realizace

Nulový stav 2022
Tento výpočtový model hodnotí vliv hluku z dopravy na veřejných pozemních komunikacích k roku 2022 bez
realizace posuzovaného záměru, avšak včetně realizace všech okolních záměrů, které jsou předpokládány,
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že budou v provozu v roce 2022. Posouzena je situace bez realizace protihlukové stěny podél D8, tak
situace po jejím vybudování, kterou lze považovat za skutečnou nulovou variantu, protože na umístění PHS
již bylo vydáno rozhodnutí k umístění stavby dotčeným stavebním úřadem dne 22. 5. 2017, její realizace je
plánována na tento rok.
Výpočty pro jednotlivé chráněné venkovní prostory byly provedeny tak, aby odpovídaly hladině akustického
tlaku dopadajícího zvuku, tedy bez odrazu zvuku od fasády posuzovaného objektu.
Z výpočtů hlukové studie je patrné, že realizací plánovaných záměrů (bez zde hodnoceného) dojde u
nejbližší obytné zástavby k nárůstu hluku v rozmezí 0,3 - 0,5 dB. Z výsledků je také patrné, že bez realizace
protihlukové stěny bude v nočních hodinách stále docházet k překračování hlukových limitů u obytné
zástavby v Úžicích. Realizace nové protihlukové stěny, která bude mít ve výhledovém stavu vhodnější
parametry, má zcela zásadní vliv na akustickou situaci v dotčeném území. Po její realizaci dojde v nejvíce
zasažených (nadlimitně exponovaných) lokalitách k poklesu hladin hluku až o 5 dB. Tím dojde u nejvíce
dotčené obytné zástavby v Úžicích ke spolehlivému plnění hygienických limitů jak v denní, tak noční době. U
obytné zástavby v Kozomíně jsou hlukové limity plněny o obou variantách.
Aktivní stav 2022
Tento výpočtový model hodnotí vliv hluku z dopravy na veřejných pozemních komunikacích k roku 2022,
přičemž je uvažována realizace posuzovaného záměru v kumulaci s realizací všech okolních záměrů, které
jsou předpokládány v roce 2022 (viz. Tab. 34). V modelu je počítáno s realizací plánované protihlukové
stěny.
Realizací posuzovaného záměru se situace z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích
u nejvíce dotčené obytné zástavby významně nezmění. V kumulaci s ostatními hodnocenými záměry
nedojde k překračování hlukových limitů. Očekávaný nárůst vlivem záměru bude zcela nevýznamný, lze ho
očekávat na úrovních v rozmezí 0,0 - 0,1 dB. U nejvíce dotčené obytné zástavby budou hygienické limity
v denní i noční době plněny.
Nulový stav - rok 2040
Tento výpočtový model hodnotí vliv hluku z dopravy na veřejných pozemních komunikacích k roku 2040 bez
realizace posuzovaného záměru, avšak včetně realizace všech okolních záměrů, které jsou předpokládány
v roce 2040 (viz. Tab. 34). Posouzena je situace s realizovanou novou protihlukovou stěnou, tak dalšími
protihlukovými opatřeními (nízkohlučný povrch) v případě přivedení značné dopravy do území po realizaci
přeložky II/240 z důvodů vzniku potenciálního nadlimitního stavu. V roce 2040 se totiž předpokládá
významné navýšení intenzit dopravy, které je způsobeno zejména realizací přeložky II/240, která je
dopravně klíčovým záměrem ve Středočeském kraji a bude propojovat dálnici D7 a D8 s funkcí
aglomeračního okruhu Prahy.
Z výpočtů hlukové studie je patrné, že v tomto výhledovém scénáři bude znamenat přivedení dopravy po
nové přeložce komunikace II/240 překračování hygienických limitů u některých zvolených referenčních bodů
(obytná zástavba v Úžicích) v době noční, proto bude třeba přistoupit k další fázi protihlukových opatření.
Tímto opatřením může být realizace nízkohlučného povrchu v prostoru MÚK a dále až k mostu přes
železniční trať v obou jízdních pásech. Toto opatření bude mít významný vliv na akustickou situaci
v dotčeném území, kdy očekáváme v nejvíce zasažených (nadlimitně exponovaných) lokalitách snížení
hladin hluku pod hygienické limity (pokles o cca 2 - 3 dB). Tím dojde u nejvíce dotčené obytné zástavby ke
spolehlivému plnění hygienických limitů jak v denní, tak noční době.
Aktivní stav – rok 2040
Tento výpočtový model hodnotí vliv hluku z dopravy na veřejných pozemních komunikacích k roku 2040,
přičemž je uvažována realizace posuzovaného záměru v kumulaci s realizací všech okolních záměrů, které
jsou předpokládány v roce 2040. V modelu je počítáno s realizací plánovaná protihlukové stěny
a nízkohlučného povrchu.
Z výsledků hlukové studie je patrné, že realizací posuzovaného záměru se situace z hlediska hluku z
dopravy na pozemních komunikacích u nejvíce dotčené obytné zástavby významně nezmění. Očekávaný
nárůst bude opět zcela nevýznamný, lze ho očekávat na úrovních v rozmezí 0,0 - 0,1 dB. U nejvíce dotčené
obytné zástavby budou hygienické limity v denní i noční době plněny, a to za předpokladu realizace
potřebných protihlukových opatření, které bude nutné zajistit již po přivedení dopravy v souvislosti s realizací
propojení D7 a D8 (přeložka II/240) – nízkohlučný povrch.
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Hluk z provozu stacionárních zdrojů
Stacionární zdroje hluku jsou v hlukové studii uvažovány na 100 % provozního výkonu, provozní doba je
konzervativně hodnocena po celý den. Výpočtově je tak demonstrován nejnepříznivější možný stav, který by
provozem záměru mohl nastat. Ve skutečnosti lze očekávat příznivější situaci (v nočních hodinách lze
očekávat útlum činností, nižší potřebu chladu, atd.).
Do modelu šíření hluku ze stacionárních zdrojů byly zařazeny i neveřejné areálové komunikace včetně
vnitroareálových parkovacích stání, které jsou dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. považovány za stacionární
zdroj hluku a posuzují se společně s technologickými zdroji hluku.
Při výpočtu šíření hluku bylo v hlukové studii konzervativně uvažováno období po realizaci známých
plánovaných záměrů v blízkém okolí (viz. Tab. 34).
Z výsledků je patrné, že při maximálním výkonu všech významných zdrojů záměru bude příspěvek k hlukové
zátěži dosahovat u nejbližších chráněných prostor hodnot do cca 27 dB v denní a do cca 25 dB v noční
době, což odpovídá úrovni hluboko pod hlukovým pozadím klidné obytné zástavby. V prostředí, kde je
dominantním hlukem provoz po dálnici D8 je pak tento příspěvek zcela nevýznamný a prakticky neměřitelný.
V modelu byl navíc použit konzervativní předpoklad stálého působení zdrojů současně na plný výkon, což
nelze očekávat v průběhu celého dne.
Vyhodnocení kumulativního vlivu
Pro posouzení kumulativních vlivů všech stávajících i nově uvažovaných provozoven byly čerpány informace
ze zveřejněných dokumentů pro oznamované záměry v lokalitě. Pro jednotlivé lokality obytné zástavby byly
z těchto dokumentů převzaty vypočtené příspěvky hladin hluku z relevantních provozů a jejich kumulativní
vyhodnocení je provedeno sečtením příspěvků významných zdrojů hluku, které mohou mít v jednotlivých
lokalitách vliv na výslednou hladinu hluku.
Podrobně jsou výsledky uvedeny v hlukové studii (příloha č. 4). Níže pak uvádíme souhrnný závěr pro
jednotlivé referenční body (Obr. 19, Obr. 20), respektive skupiny referenčních bodů, dle jejich umístění a
umístění jednotlivých plánovaných provozů.
Obytná zástavba Úžice
Bod 1-8
Tyto body představují chráněný venkovní prostor staveb před fasádou obytných objektů, které jsou
významně exponovány ze západního směru (tedy převážně z areálů umístěných západně od dálničního
tělesa.
Při současném působení výše zmíněných provozů lze u této skupiny výpočtových bodů očekávat celkovou
hladinu hluku na úrovni do cca 35 dB, legislativní limit (50 dB pro denní dobu a 40 dB noční dobu) tak bude
spolehlivě dodržen.
Bod 9
Tento bod je situován před jihovýchodní fasádu obytného objektu jižní zástavby obce Úžice, tedy do
prostoru, který je významně exponován z jižně a jihovýchodně umístěných provozních areálů.
Při současném působení výše zmíněných provozů lze u tohoto výpočtového bodu očekávat celkovou hladinu
hluku na úrovni do cca 39-40 dB, legislativní limit 50 dB pro denní dobu tak bude dodržen, v noční době
očekáváme hladinu hluku na hranici limitu. Samotný posuzovaný záměr nebude mít v těchto prostorech
žádný vliv na celkovou hladinu hluku ze stacionárních zdrojů, příspěvek záměru ve výši do 16 dB nebude
znamenat navýšení hlukové zátěže (energetickým součtem příspěvku záměru 16 dB s jakýmkoli hlukovým
zatížením od úrovně 36 dB nedojde k navýšení hladin hluku ani o 0,1 dB, příspěvek záměru se tedy na
celkovém hlukovém zatížení dotčené zástavby nemůže projevit).
Obytná zástavba Kozomín (bod 10-12)
Tyto body představují chráněný venkovní prostor staveb před fasádami obytných objektů, které jsou
významně exponovány ze severního směru.
Při současném působení výše zmíněných provozů lze u severní zástavby obce Kozomín očekávat celkovou
hladinu hluku mírně nad úrovní 40 dB v době denní a do 39 dB v době noční, legislativní limit (50 dB pro
denní dobu a 40 dB noční dobu) tak bude dodržen. Samotný posuzovaný záměr bude mít v těchto
prostorech vliv na celkovou hladinu hluku do 0,2 dB.
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D.1.3.2 Hluk z výstavby
V případě hluku v období výstavby záměru bude z akustického hlediska nejvýznamnější hlukové zatížení na
počátku výstavby v době provádění zemních prací (v dalších fázích výstavby bude hlukové zatížení nižší).
Za předpokladu teoretického nasazení jednotek těžkých stavebních strojů (akustický výkon do 103 dB)
a nákladních vozidel (akustický výkon do 85 dB) lze očekávat hladinu akustického tlaku u nejbližší obytné
zástavby hluboko pod stanoveným hygienickým limitem, protože stávající realizované stavby tvoří
významnou bariéru ve směru šíření hluku k obytné zástavbě. Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny
hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB platný pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude
splněn i při nepřetržité činnosti na plný pracovní výkon.
Doporučená opatření jsou následující:

stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani
v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin),

v případě nasazení významně vyššího počtu stavebních mechanismů budou práce organizovány tak,
aby nedocházelo k jejich souběžnému provozu na plný výkon, případně bude optimalizováno jejich
časové nasazení v průběhu pracovní doby.
Závěr
Hluk z dopravy
Výpočtový model hodnotící vliv dopravy na veřejných komunikacích na hlukovou situaci v území zohledňuje
výsledky aktuálních měření hluku z dopravy v lokalitě z června 2018.
Z provedených měření lze konstatovat, že za stávajícího stavu jsou plněny stanovené hygienické limity
v době denní. V době noční jsou u zástavby obce Úžice limity překračovány.
Po realizaci okolních plánovaných objektů (nulový stav k roku 2022 bez posuzovaného záměru) se situace
z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích u nejvíce dotčené obytné zástavby mírně zhorší.
V noční době lze očekávat překročení legislativního limitu až na úrovních 3-4 dB.
Vzhledem ke stávajícímu nadlimitnímu působení hluku z dopravy je v území navržena rekonstrukce
a rozšíření PHS u D8. Na tuto stavbu již bylo vydáno rozhodnutí k umístění stavby dotčeným stavebním
úřadem. Tato hodnocená varianta realizace rekonstrukce a prodloužení protihlukové stěny by znamenala
významnější pokles hlukové zátěže (až o 5 dB). Tím dojde u nejvíce dotčené obytné zástavby ke
spolehlivému plnění hygienických limitů jak v denní, tak noční době, a to i po realizaci provozů v roce 2022.
Realizací posuzovaného záměru se situace z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích
u nejvíce dotčené obytné zástavby významně nezmění. Očekávaný nárůst bude zcela nevýznamný, lze ho
očekávat na úrovni do 0,1 dB. U nejvíce dotčené obytné zástavby budou hygienické limity v denní i noční
době plněny.
V roce 2040 se předpokládá významné navýšení intenzit dopravy. Ve výhledovém roce 2040 lze očekávat
překračování hluku v noční době i bez realizace záměru, což je způsobeno zejména přivedením dopravy po
nové přeložce II/240, která je dopravně klíčovým záměrem ve Středočeském kraji a bude propojovat dálnici
D7 a D8 s funkcí aglomeračního okruhu Prahy. Z tohoto důvodu bude třeba přistoupit k další fázi
protihlukových opatření. Tímto opatřením může být realizace nízkohlučného povrchu v prostoru MÚK a dále
až k mostu přes železniční trať v obou jízdních pásech. Toto opatření bude mít významný vliv na akustickou
situaci v dotčeném území, kdy očekáváme v nejvíce zasažených (nadlimitně exponovaných) lokalitách
snížení hladin hluku pod hygienické limity (pokles o cca 2 - 3 dB). Tím dojde u nejvíce dotčené obytné
zástavby ke spolehlivému plnění hygienických limitů jak v denní, tak noční době.
Realizací posuzovaného záměru se situace z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích
u nejvíce dotčené obytné zástavby významně nezmění ani v tomto výhledovém scénáři pro rok 2040.
Očekávaný nárůst bude opět zcela nevýznamný, lze ho očekávat na úrovni do 0,1 dB. U nejvíce dotčené
obytné zástavby budou hygienické limity v denní i noční době plněny, a to za předpokladu realizace
potřebných protihlukových opatření, které bude muset zajistit správce komunikací již po přivedení dopravy
v souvislosti s realizací propojení D7 a D8 (přeložka II/240).
Hluk ze stacionárních zdrojů
Pro hluk ze stacionárních zdrojů z uvedených výsledků vyplývá, že při maximálním výkonu všech
významných zdrojů záměru bude ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu řešeného záměru
dosahovat do dosahovat u nejbližších chráněných prostor hodnot do cca 27 dB v denní a do cca 25 dB
v noční době, což odpovídá úrovni hluboko pod hlukovým pozadím klidné obytné zástavby. V prostředí, kde
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je dominantním hlukem provoz po dálnici D8 je pak tento příspěvek zcela nevýznamný a prakticky
neměřitelný.
Pro jednotlivé lokality obytné zástavby byl dále vyhodnocen kumulativní vliv záměru a okolních stávajících
i plánovaných provozů. Vyhodnocení bylo provedeno v chráněných venkovních prostorech staveb před
fasádou obytných objektů, které jsou významně exponovány ze směru od posuzovaného záměru. Vzhledem
k hlukově významnějšímu zatížení obytné zástavby obce Úžice od bližších provozoven nebude provoz
záměru znamenat navýšení hlukové zátěže. Taktéž v obci Kozomín nebude provoz záměru vést k dosažení
legislativního limitu.
Hluk z výstavby
Hluk v průběhu výstavby je vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby spolehlivě řešitelný, práce produkující
nadměrný hluk bude omezena pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních
hodin (tedy na období mezi 7.00 až 21.00).

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.1.4.1 Vlivy na odvodnění území
Zasakování srážkových vod z území je podrobně popsáno v Koncepci vodohospodářského řešení areálu
(příloha č. 9). Při dodržení navrhovaného řešení nakládání se srážkovými vodami z území (návrhový odtok
dle normy TVN 75 9011 na 3l/s/ha) nedojde téměř k žádné změně odtokových poměrů z území proti
stávajícímu stavu. Srážkové vody ze zpevněných a zastavěných ploch budou převážně odváděny kanalizací
do sytému retenčně vsakovacího poldrů (včetně jedné trubní retence), který bude vybudován v rámci areálu
(viz. příloha č. 9). Část tzv. čistých srážkových vod ze střech areálu bude využita jako užitková voda.
Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že záměr nebude mít nevýznamný vliv na odvodnění
území.
D.1.4.2 Vliv na jakost povrchových vod
Srážkové vody
Srážkové vody vzniklé dopadem těchto vod na zpevněné plochy v areálu budou částečně užívány jako voda
užitková, nevyužité srážkové vody budou zasakovány v systému retenčně – zasakovacích nádrží a případně
převáděny do retenčně zasakovací nádrže u sousední haly D8.2. V případě vyšší nárazových srážkových
úhrnů je v severní části areálu vybudován protipovodňový val pro záchyt až 100-leté vody.
Srážkové vody odtékající ze zpevněných ploch užívaných k pojezdu vozidel jsou v důsledku dopravního
provozu znečišťovány různými látkami, jedná se zejména o uhlovodíky C10-40 a v zimním období chloridy
z posypových materiálů.
Srážkové vody s možností kontaminace C10-40 budou před vyústěním do nádrže přečišťovány v odlučovačích
ropných látek na úroveň 0,2 mg/l C10-40.
Riziko ovlivnění vodního a hydrobiologického prostředí posypovými látkami bude významně sníženo
skutečností, že posypové materiály budou používány omezeně a odváděné srážkové vody z komunikací
budou naředěny čistými vodami ze střech a neupravovaných povrchů. Využití posypových materiálů je
pouze v části zimního období, a to pouze v kalamitních stavech (námraza, zasněžení…atd). Pro provoz
areálu v zimním období se doporučuje zejména mechanická údržba sjízdnosti komunikací bez použití
chemických prostředků.
Splaškové vody
Odpadní vody ze záměru budou odváděny areálovou kanalizací. na v současnosti budovanou centrální
čistírnu odpadních vod průmyslového areálu. Tento způsob zneškodňování odpadních vod je podmíněn
realizací dané ČOV.
Splašky budou svedeny z jednotlivých hal do gravitační splaškové kanalizace, kterou budou dovedeny do
severozápadního rohu území, kde budou napojeny do navržené centrální čerpací stanice (ČS). Lokálně
budou v rámci areálu vzdálená místa přečerpána do kanalizace.
Ze zmíněné centrální ČS budou splašky z celého areálu D8.3-6 čerpány směrem ke stávající hale D8.2, u
které budou vyústěny do stávající čerpací stanice, která bude pro potřeby napojení areálu upravena, a ze
které budou dále přečerpány na v současnosti budovanou ČOV. Realizovaná ČOV je projektována na
kapacitu 2579 EO a je zde počítáno s rezervou pro plánovaný areál hal D8.3-D8.6, kde se počítá s 620 EO.
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Jedná se o novou flexibilní mechanicko-biologickou ČOV (typ FLEXIDIBLOK), která bude sloužit pro areál
CTPark Prague North.. Vyčištěné odpadní vody budou natékat do čerpací stanice vyčištěných odpadních
vod (není součástí této dokumentace) a odtud budou tlakovou kanalizací dopravovány do Vltavy.
Odpadní vody pro nově budovanou ČOV CTP Parku v Kozomíně budou co do kvality splňovat hodnoty na
úrovni koncentrovanějších městských odpadních vod.
Informace o kvalitě vypouštěných vod a posouzení vlivu na konečný recipient jsou uvedeny v kapitole B.III.1.
D.1.4.3 Vliv na podzemní vody
Vliv na podzemní vodu se může projevovat prostřednictvím zasakování výluhů ze splachů komunikací,
zejména z posypových materiálů, a to podél areálových komunikací nebo v retenčně zasakovacích nádržích.
Využití posypových materiálů bude pouze v části zimního období, a to pouze v kalamitních stavech
(námraza, zasněžení…atd). Pro provoz areálu v zimním období se doporučuje zejména mechanická údržba
sjízdnosti komunikací bez použití chemických prostředků. Případná zasolená srážková voda odvedená do
nádrží bude rozředěna chloridy nekontaminovanými srážkovými vodami.
Nepředpokládají se zásadní vlivy na podzemní vody ani na zásobování obyvatel pitnou vodou vzhledem ke
způsobu zásobování pitnou vodou v území - hromadné V širším okolí záměru nejsou známy jiné zdroje vody
využívané pro zásobování obyvatel pitnou vodou.
Založení objektů bude na pilotech, tedy základy nebudou překážkou pro přirozený pohyb podzemních vod.
Závěr
Při dodržení navrhovaného řešení nakládání se srážkovými vodami z území dojde k minimální změně
odtokových poměrů z území proti stávajícímu stavu.
Srážkové vody s možností kontaminace C10-40, tedy srážkové vody ze zpevněných ploch komunikací, budou
před vyústěním do plánované retenční nádrže přečišťovány v odlučovačích ropných látek na úroveň 0,2 mg/l
C10-40. Srážkové vody, u kterých je určitý předpoklad možného zasolení při zimní údržbě komunikací areálu,
budou dostatečně naředěny čistými srážkovými vodami. Splaškové vody budou kvalitou odpovídat běžným
splaškovým vodám z domácností a budou čištěny na areálové ČOV do takové kvality aby bylo možno vody
vypouštět do recipientu – řeky Vltavy. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše se znečištění
povrchových vod nepředpokládá.
Vliv na podzemní vody v lokalitě se nepředpokládá. Srážkové vody z komunikací budou přečišťovány
v odlučovačích ropných látek na úroveň 0,2 mg/l C10-40. Vody, u kterých je určitý předpoklad možného
zasolení při zimní údržbě komunikací, budou naředěny čistými srážkovými vodami.
Vzhledem k problematice možného zasolování vod zimní údržbou komunikací bude v zimním období
omezena údržba povrchů solením (v únosné míře bezpečnosti) a nahrazena mechanickou údržbou (včasné
odhrabování či odmetání sněhu).

D.1.5 Vlivy na půdu
D.1.5.1 Zábor ZPF
Realizací areálu dojde k odnětí cca 28 ha zemědělské půdy (plocha areálu). Půdy v území záměru jsou
řazeny do čtyř různých bonitních půdních jednotek od II. třídy po IV. třídu. V minimální míře pak půdy V. třídy
ochrany (západní okraj území). V území se nenachází nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany BPEJ.
Z celkové plochy ZPF tvoří cca 33 % půdy II. třídy ochrany, cca 24% III. třídy ochrany, cca 43% IV. třídy
ochrany. Jedná se o hrubý odhad, přičemž většina kvalitnější půdy se nachází v jihozápadní části území
v blízkosti komunikace II/608.
Půdy II. třídy ochrany jsou obecně jen podmíněně odnímatelné, ale v případě souladu záměru s územním
plánem obce jsou zastavitelné (. V daném území je dle územního plánu vymezena plocha pro výrobu a
skladování. Pozemky s těmito půdami jsou zahrnuty do této plochy, tedy s vynětím těchto půd se počítalo již
v rámci územního plánování.
Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů byly dle zákona
o ochraně ZPF povinni se řídit zásadami ochrany ZPF a v rámci tvorby ÚPD museli navrhnout a zdůvodnit
takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější.
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Zábor ZPF byl při tvorbě a případných změn ÚP odůvodněn a lze ho při navrhovaného využití území
považovat za akceptovatelný.
Přednostním využitím materiálu humusového horizontu je v souladu s legislativou zúrodnění zemědělských
pozemků s nižší kvalitou nebo s nižší mocností humusového horizontu. Materiál lze vhodným způsobem též
využít jako rekultivační vrstvy pro rekultivaci pozemků pro nezemědělské účely. Tento způsob využití
materiálu humusového horizontu je možno schválit v případě nedostatku vhodných ploch ZPF, které by byly
vhodné ke zúrodnění. V tomto případě je vhodné použít materiál humusového horizontu nižší kvality. Níže
uložený horizont (podorničí) je možné využít jako podkladovou vrstvu, popř. i povrchovou vrstvu pro účely
rekultivace a ozelenění pozemků dotčených stavebními pracemi. Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí)
v území budou tedy částečně využity pro sadbové úpravy území a částečně pro zúrodnění zemědělských
pozemků.
3

3

V rámci realizace záměru je odhadována skrývka cca 85 000 m ornice a cca 40 000 m podorničí. Jedná se
o hrubý odhad provedený dle předběžných průzkumů území. Přesná bilance bude upřesněna v dalších
fázích projektové přípravy. Podorničí bude v rámci stavby maximálně využito jako podkladová vrstva pro
3
účely sadových úprav na stavbou dokončených pozemcích. Cca 18 450 m podorničí bude rozprostřeno na
2
plochu zeleně tj. cca 70 000 m ve vrstvě cca 14 cm. Na rozprostřené podorničí bude dále rozprostřena
3
ornice o mocnosti cca 10 cm tj. cca 7 000 m . Přebytek ornice bude využit dle „Dohody o využití ornice“,
kterou uzavře investor stavby s odběratelem ornice a předloží jí orgánu ochrany ZPF v následujících krocích
projektové přípravy.
D.1.5.2 Znečištění půd
Při realizaci záměru dojde ke skrývce humusového horizontu i půdního podloží v území. Zemina bude
uložena na mezideponii a bude následně v maximální možné míře využita k terénním úpravám území.
Při dodržování následných opatření se nepředpokládá znečištění půd ani půdního podloží v území:


Při ukládání na deponie bude zabezpečena deponie proti nadměrné erozi.



Při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na deponie bude zabezpečeno, aby nedošlo k její
kontaminaci.

Samotný provoz záměru nebude vzhledem ke svému charakteru a při dodržování všech platných zákonných
norem způsobovat znečišťování půdy ani podloží.
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že z hlediska vlivů záměru na půdní prostředí bude docházet k významnému
záboru ZPF. Záměr je realizován v území, kde území je vymezeno územním plánem obce Kozomín pro
průmyslovou činnost je možno shrnout, že se v daném území se záborem území již počítalo v rámci
územního rozvoje a možnost vynětí byla schválena v nadřazených strategických dokumentech a územních
plánech. Zábor ZPF je tedy z hlediska navrhovanému využití území akceptovatelný. Část méně kvalitní
ornice a celé podorničí bude využito v daném území pro ozelenění části areálu. Přebytek ornice bude využit
dle „Dohody o využití ornice“, kterou uzavře investor stavby s odběratelem ornice (využití pro zkulturnění
méně produkčních zemědělských půd) a předloží jí orgánu ochrany ZPF v následujících krocích projektové
přípravy.
Před vydáním územního rozhodnutí bude zažádáno o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.

D.1.6 Vlivy na přírodní zdroje
V rámci realizace záměru nedojde k hloubení podzemních prostor. Stavby budou založeny na pilotech.
V území záměru nejsou známy žádné surovinové zdroje. V halách se nepředpokládá provoz, který by
negativně ovlivňoval horninové prostředí či přírodní zdroje (skladování, lehká výroba).
V současné fázi projektové přípravy nejsou známy přesné údaje o HTÚ. Dle předběžných propočtů se
3
předpokládá v rámci HTÚ výkop cca 93 500 m zeminy pro zarovnání ploch terénu pro jednotlivé stavby.
3
Násyp pro dorovnání terénu se pak předpokládá cca 95 900 m . HTÚ jsou navrženy s nedostatkem zemin,
který bude dorovnán přebytkem zeminy z výkopu pro retenční nádrže a inženýrské sítě. Veškerá vytěžená
zemina (mimo ornice a podorničí) bude po patřičném zlepšení využita do násypů. V průběhu výstavby bude
zemina skladována na mezideponiích v ploše staveniště. Nepředpokládá se dovoz či odvoz zeminy mimo
staveniště.
Závěr
Záměr nebude mít vliv na přírodní zdroje.
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D.1.7 Vlivy na biologickou rozmanitost
V území záměru byl na podzim roku 2019 proveden předběžný přírodovědný průzkum. Výsledky průzkumu
jsou uvedeny v příloze č. 7 této dokumentace.
D.1.7.1 Vlivy na faunu¨
V území byl proveden faunistický průzkum zaměřený na obratlovce. Byla využita i starší vlastní pozorování
z předchozích let (max. dva roky). Průzkum obratlovců byl soustředěn především na obojživelníky, plazy,
ptáky a savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků a obojživelníků samozřejmě také
akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory, požerky, okusy, svlečky atd.). Byla
též zjišťována přítomnost kadáverů. V případě bezobratlých živočichů byl proveden orientační průzkum
zaměřený na identifikaci lokalit potenciálně vhodných pro výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých
živočichů. Průzkumu bylo podrobeno celé posuzované území a jeho bezprostřední okolí. Během průzkumu
byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců.
Na lokalitě záměru nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů. Na lokalitě záměru
se vyskytuje 16 zvláště chráněných druhů obratlovců, z nich 9 může mít nebo má v území trvalý výskyt.
Seznam chráněných druhů je pak uveden v Tab. 29.
Na uvedené průzkumy navazuje nyní prováděný biologický průzkum dle §67 zákona 114/1992 Sb.,
v platném znění. Tento průzkum bude probíhat do léta roku 2020 a bude zaměřen také na upřesnění
výsledků předběžného přírodovědného průzkumu se zřetelem na určení trvalého výskytu chráněných
živočichů v území. Na základě výsledků tohoto podrobného průzkumu pak budou v dalších fází projektové
přípravy zpřesněny podmínky pro projekci, výstavbu a provoz areálu.
Vzhledem k výsledkům přírodovědného průzkumu a k předpokládanému výskytu chráněných druhů, v
dalších stupních přípravy projektu bude nutné v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
získat výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů vydanou příslušným orgánem ochrany
přírody (KÚ Středočeského kraje).
S ohledem na lokalizaci dotčeného území, přítomnost náhradního adekvátního přírodního území v blízkém
okolí záměru a realizaci opatření uvedených v projektu (zde uvedeno v kapitole B a. D.IV.) lze označit vliv na
faunu za akceptovatelný.
D.1.7.2 Vlivy na flóru
Na lokalitě záměru nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. V území se vyskytuje Chrpa modrá
(Centaurea cyanus). Z hlediska ohrožení je chrpa modrá hodnocena dle Červeného seznamu cévnatých
rostlin ČR jako vzácnější druh naší květeny vyžadující další pozornost (C4). Chrpa modrá roste především
na úhorech a na polích, nejčastěji obilných, kde někdy vytváří modré lemy kolem polí. Méně často se
objevuje i na rumištích, skládkách, náspech, při okrajích cest, v pásmu od nížin do podhůří (u nás do
nadmořské výšky okolo 640 m). Kvete od června do srpna.
Na lokalitě záměru se vyskytuje roztroušeně (desítky až stovky ex.). Její početnost je závislá na intenzitě
obhospodařování, aktuálním agrotechnickém postupu a použití herbicidů. Vzhledem k tomu, že okolí se
jedná o druh relativně běžný, byť nehojný, realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění výskytu tohoto
druhu v území.
Vliv záměru na flóru v území lze, z hlediska charakteru a kvality dotčených biotopů a druhového spektra, kde
zcela převažují vegetační formace antropogenního charakteru, s výrazným vnosem neofytů a ruderálních
zástupců, hodnotit jako nevýznamný.
D.1.7.3 Vlivy na přírodní stanoviště a biologickou rozmanitost
Dle přírodovědného průzkumu území (příloha č. 7) je možné území záměru rozdělit na několik segmentů.
Převážná část území (více jak 90%) je tvořena biotopem X2 - intenzivně obhospodařovaným polem.
Intenzivně obhospodařovaná pole se obecně vyznačují pěstováním monokultur zemědělských plodin, a to
v rozsáhlých lánech pravidelně ošetřovaných herbicidy. Plevelné druhy na těchto plochách mají malou
pokryvnost a vyskytují se především na okrajích, v úzkých pruzích nezasažených herbicidy. Tyto plochy
nenabízejí dostatek refugií ani potravních příležitostí pro živočichy. Vzhledem k mechanizaci v zemědělské
výrobě nejsou tyto plochy vhodným biotopem pro řadu živočichů. Dle přírodovědného průzkumu se území
tohoto segmentu vyskytují pouze běžné polní plevely jako je rozrazil perský (Veronica persica), kakost
holubičí (Geranium columbinum), svlačec rolní (Convululus arvensis) či bér zelený (Setaria viridis).
Roztroušeně, hlavně při okrajích polí roste chrpa modrá (Centaurea cyanus).
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Dále byl v území východně při stávajícím provozu společnosti Klacska identifikován sečený travnatý pás
s odolnějšími lučními a s ruderálními druhy využívaný i jako polní letiště. Zjištěnými biotopy jsou X5
(intenzivně obhospodařované louky) a X7B (ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty).
Za areálem společnosti RS Maso CZ byl pak identifikován biotop X7B (ruderální bylinná vegetace mimo
sídla, ostatní porosty). Jedná se o ruderální porost na neobdělávaném pozemku se starými zarostlými
deponiemi orné půdy či hlušiny.
Z hlediska druhové rozmanitosti lze, vzhledem ke stávajícímu charakteru území a k následným plánovaným
dřevinným výsadbám i rozšířením bylinného patra (viz. kap. B.I.6 – Zeleň), očekávat určitý nárůst biologické
rozmanitosti, a to v důsledku navýšení mikrohabitatů i trofických možností, které umožní osídlení těchto
ploch takovými druhy živočichů, pro které je dosavadní zemědělské obhospodařování území limitní.
Na základě doporučení přírodovědného průzkumu bude severozápadní hrana území částečně ponechána
bez údržby pro vytvoření přirozeného prostředí pro organismy typické pro dané území (agrocenózy).
Oplocení areálu bude realizováno kolem zásobovacích dvorů tak, aby převážná část zeleně areálu byla vně
toto oplocení.
V těsné blízkosti území záměru se v současnosti nachází dubový lesík. Jedná se o ruderalizovaný lesík
s dominantním dubem letním (Quercus robur). Lesní plášť i podrost tvoří bez černý (Sambucus nigra),
v bylinném patře zcela převládají lipnice hajní (Poa namoralis) a vlaštovičník větší (Chelidonium majus).
Porosty by snad bylo možné zařadit k silně degradovanému biotopu L3.1 (hercynská dubohabřina). Tento
lesík nebude realizací ani provozem záměru dotčen. Nejbližší budova areálu bude realizována ve
vzdálenosti cca 80 m od tohoto lesa. Při styku lokality záměru s daným lesíkem bude vybudován
protipovodňový val a retenční nádrž s ozeleněním.
V současnosti je v rámci přípravy projektu realizován projekt sadových úprav. Daný projekt je koordinován
s výsledky předběžného přírodovědného průzkumu tak, aby ozelenění nezpevněných ploch areálu bylo v co
nejvyšší míře přírodně blízké a zároveň funkční z hlediska vytvoření náhradních biotopů pro stávající
organismy. Situace sadových úprav je doložena jako příloha č. 1b této dokumentace.
Záměr nepovede k degradaci ekosystémových služeb, ztrátě ani degradaci významných přírodních
stanovišť, ztrátě druhové rozmanitosti ani ztrátě genetické rozmanitosti v území. Vzhledem k realizovaným
plochám zeleně a výsadbě vhodných dřevin v rámci ozelenění areálu a při realizaci doporučených opatření
lze očekávat určité zvýšení biologické rozmanitosti doposud druhově chudého území.
D.1.7.4 Vlivy na zvláště chráněná území
Tyto vlivy nenastávají. Chráněná území, ani jejich ochranná pásma nejsou záměrem dotčena.
D.1.7.5 Vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Zákon 100/2001 Sb, v platném znění stanovuje v §2 rozsah posuzován a uvádí, že vlivy na biologickou
rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy a evropská stanoviště. Dle
vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, které je přílohou č 12b této dokumentace, nemůže mít
záměr významný vliv na lokality NATURA 2000.
Závěr
V rámci realizace a provozu záměru jsou doporučeny následující opatření:








Skrývky ornice budou prováděny v mimohnízdním období (nejlépe září až říjen), jejich realizace
mimo tento interval je možná pouze s prověřením stavu území biologickým dozorem stavby.
Nezpevněné ozeleněné plochy budou v maximální míře realizovány vně oplocení areálu.
Nedojde k zásahu do blízkého dubového lesa.
Nezpevněné plochy v severní části areálu (především plocha u zásobovacího dvora haly D8.6, která
navazuje na volné území severně) budou částečně ponechány bez údržby (kosení cca 1x za 3 roky)
pro vytvoření přirozeného prostředí pro organismy typické pro dané území.
V jedné z retenčně – zasakovacích nádrží se doporučuje udržování stálé vodní hladiny.
Pro výsadbu budou zvoleny druhy dřevin typické pro daný region.

Z výše uvedeného je patrné, že v rámci realizace záměru dojde ke lokální ztrátě biotopů některých
nalezených chráněných živočichů (ještěrka obecná, koroptev polní, pěnice vlašská, ťuhýk obecný…atd.).
Jedná se především o druhy typické pro antropogenně ovlivněná území (zemědělské půdy, ruderální
porosty). V širším území (severně od lokality záměru – orná půda, porosty kolem toku Černávky) se vyskytují
vhodné náhradní biotopy pro dané organismy. Ztráta jejich biotopu nebude znamenat vymizení daných
druhů z území. Realizací doporučení navržených přírodovědným průzkumem budou v loklaitě vytvořeny
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náhradní a nové biotopy. V případě možnosti vytvoření stálé či vodní hladiny v jedné z retenčních nádrží pak
vzniká v území zcela nový biotop pro vodomilné organismy.
Z hlediska vlivů na stávající faunu a flóru v území lze, vzhledem k charakteru území, vliv záměr označit jako
akceptovatelný. Vzhledem k realizovaným opatřením a výsadbě zeleně je možné očekávat určité zvýšení
biologické rozmanitosti v území.
V současnosti je v území prováděn biologický průzkum dle §67 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.
Tento průzkum bude realizován do léta roku 2020. Na základě výsledků tohoto podrobného průzkumu pak
budou v dalších fází projektové přípravy zpřesněny podmínky výstavby a provozu.
V dalších stupních přípravy projektu je nutné v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
získat výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů vydanou příslušným orgánem ochrany
přírody (KÚ Středočeského kraje).
Vlivy na zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000 se vzhledem k jejich absenci v území
nepředpokládají.

D.1.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
D.1.8.1 Vlivy na významné krajinné prvky
Navrhovaný záměr nezasahuje do VKP (registrovaného ani „ze zákona“). Záměr bude realizován v blízkosti
VKP ze zákona (ruderalizovaný dubový lesík na severní hranici záměru). Záměrem nedojde k dotčení tohoto
porostu. Nejbližší halový objekt bude vzdálen od porostu cca 80 m.
D.1.8.2 Vlivy na územní systém ekologické stability
Navrhovaný areál nezasahuje do žádného stávajícího funkčního prvku územního systému ekologické
stability.
D.1.8.3 Vlivy na krajinný ráz
Níže jsou shrnuty výsledky a závěry Studie vlivu na krajinný ráz (Příloha č. 10).
Vliv na přírodní hodnoty
Umístění záměru je navrženo na ornou půdu (velkoformátová orná půda). Od severu k prostoru záměru
přiléhá prostor určený pro zalesnění a na něj navazuje těžební prostor štěrkopísků. Přírodě blízké prvky se
omezují pouze na drobný tok Černávka s doprovodnými břehovými porosty, podél severní hranice
navrženého areálu, který nebude fyzicky dotčen a jehož okolí je v rámci územního plánu navrženo
k zalesnění, čímž dojde k vytvoření nového dílčího zeleného horizontu v území. Podél Černávky je zároveň
dle platného ÚP vymezen lokální biokoridor LBK 160 (ÚP Úžice), resp. LBK 40 (ÚP Kozomín). Předmětný
záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ZCHÚ ani MZCHÚ. V DoKP, avšak ve větším odstupu leží PR
Dřínovská stráň, jejíž ovlivnění je možno vyloučit. Z VKP ze zákona se v blízkosti záměru nachází tok
Černávka a remízek navazující ze severovýchodu a do budoucna lesní celek, který zahrne i stávající
remízek, kde lze očekávat ovlivnění vzhledem k blízkosti umístění stavby (změna prostředí v bezprostředním
okolí, která však bude kompenzována vytvořením pásu zeleně). Významnější ovlivnění znaků hodnot
přírodní charakteristiky tak není předpokládáno.
Celkově je možno vyhodnotit vliv navrhované stavby na přírodní hodnoty KR jako minimální a zásah do
krajinného rázu jako slabý.
Vliv na hodnoty historické a kulturní charakteristiky
Řešený záměr je navržen do území, kde se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty. V dotčeném
území se nenacházejí žádná památkově chráněná území. Sídla, kam se soustřeďují kulturní památky, jsou
ve značné vzdálenosti mimo dosah možných vlivů.
Navržená stavba představuje soubor 4 plošně rozsáhlých halových objektů o výšce 14 m. Haly svým
hmotovým řešením budou v území působit obdobně jako blízké haly v navazující průmyslové zóně. Z těch
míst v rámci DoKP, odkud se otevírají výhledy k Řípu a Českému středohoří, nedojde s ohledem na
horizontální charakter stavby a velké měřítko zdejší krajiny k významnější vizuální kontaminaci severního
pohledového horizontu, ten bude navíc v budoucnosti překryt plánovanou výsadbou vysoké zeleně
v prostoru navazujícím na řešený záměr ze severu. Vliv v podobě určitého snížení významu jako kulturní
dominanty však byl vyhodnocen na úrovni slabého zásahu (dominanta Řípu je vnímána již z velkého
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odstupu). Významnější ovlivnění hodnot historické a kulturní charakteristiky není předpokládáno, neboť
hodnocené území je již stavbami halových objektů ovlivněno.
Celkově je možno vyhodnotit vliv navrhovaných staveb na historické a kulturní charakteristiky KR jako málo
významný a zásah do krajinného rázu jako převážně slabý.
Vliv na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy
Vizuální působení navrhovaného záměru v krajině a jeho zapojení do krajinné scény bude stěžejní z
hlediska celkového zásahu stavby do krajinného rázu hodnoceného území. Stavby budou vizuálně nejvíce
dominantní z bezprostředního a blízkého okolí, neboť vzhledem na své měřítko, dané značným plošným
rozsahem a hmotou v kontextu již existujících rozsáhlých halových objektů v bezprostředním okolí, částečně
změní charakter místa stavby i dílčí krajinné scenerie, resp. zesílí působení již částečně zastavěné
průmyslové zóny. Stavba bude vytvářet výrazně horizontální strukturu, obdobně jako stávající haly areálů
logistických a distribučních center v okolí. S ohledem na plochý až mírně pahorkatinný charakter území,
existenci obdobných halových staveb v blízkém i vzdálenějším okolí, nebude navrhovaná výstavby
dominantní, lze konstatovat, že z hlediska hodnot krajinného rázu, harmonického měřítka a vztahů se
prakticky neprojeví ve středních a dálkových poměrech.
Realizace navrhované výstavby bude představovat negativní zásah zejména v kontextu spolupůsobení s již
realizovanými areály logistických a distribučních center v rámci průmyslové zóny i areálu závodu Kaučuk v
Kralupech nad Vltavou. Dále se zesílí negativní působení těchto objektů v krajinné scény a celkově dojde ke
zvýraznění industriálního charakteru širšího území.
Výstavba tohoto typu a měřítka bude vždy zasahovat do harmonického měřítka a vztahů v krajině, nicméně
v hodnoceném území jsou již nyní harmonické měřítko a vztahy významně potlačeny, a nebyly až na výjimky
v území identifikovány. Vliv stavby byl v tomto kontextu vyhodnocen jako slabý zásah. Realizací záměru
zejména dojde k zesílení současného vlivu existujících areálů na krajinu.
Vliv na rekreační využití území
Navrhovaný záměr je umisťován do odlesněné, zemědělské krajiny s výrazným vnosem industriálních a
průmyslových prvků. Územím prochází množství liniových staveb vedení vysokého napětí. Území se
nachází se v blízkosti dálnice D8. Oblast leží v centrální části Čech v blízkosti pražské sídelní aglomerace s
vysokou koncentrací významných průmyslových podniků. Z hlediska rekreačního využití tato oblast
nepředstavuje atraktivní krajinu, jedná se o území bez rekreačního potenciálu.
Vyhodnocení vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu (§12)
Níže v Tab. 41 je uvedeno vyhodnocení vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu (§12), tak jak bylo
provedeno ve Studii vlivů na krajinný ráz.
Tab. 41 Vyhodnocení vlivů a zákonná kritéria krajinného rázu
Zákonná kriteria dle §12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině

Vliv záměru
slabý
slabý
žádný
slabý
slabý
slabý
slabý

Závěr
Navrhovaná stavba je umisťována do krajiny, která je již v současnosti významně ovlivněna antropogenními
zásahy, zejména industriálními stavbami a logistickými a distribučními areály. V tomto ohledu realizace
záměru nebude představovat významně rušivý zásah do zákonných kritérií, ani do znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu. Zásah byl ve většině případů vyhodnocen jako slabý.
Vzhledem k velkému plošnému rozsahu navrhované stavby, je vliv na měřítko a vztahy v krajině značný,
avšak vztahy v hodnoceném území (DoKP) nebyly vyhodnoceny jako harmonické, vzhledem k přítomnosti a
vizuálnímu působení obdobných halových objektů v hodnoceném území. Realizovaná výstavba a v blízkých
pohledech (pouze při pohledu ze západu a dočasně i severu) bude působit měřítkově naddimenzovaně a
míra zásahu zde bude výraznější, z ostatních stran je stavba od volné krajiny izolována stávajícími
obdobnými objekty realizovanými v rámci průmyslové zóny na navazujících pozemcích a vzhledem ke
stejnému měřítku nebude prakticky patná, v celkových pohledech panoramatického rozsahu, s ohledem na
velké/velkovýrobní měřítko zdejší krajiny, bude stavba vizuálně působit nevýrazným mírně zesilujícím
efektem, v kontextu tohoto krajinného rámce. V případě vlivů na kulturní/přírodní dominanty byl vliv
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vyhodnocen jako slabý. Stavba s ohledem na absenci vertikálního charakteru, do dálkových horizontů
vymezujících DoKP, zasáhne jen mírně. Význam dominant hory Říp a vrchu Dřínov v rámci některých dílčích
průhledů, nebude stavbou významněji snížen.
Z pohledu zmírnění pohledových vlivů stavby na krajinu a její zapojení do okolního prostředí doporučujeme
věnovat zvýšenou pozornost vegetačním úpravám v rámci ploch zeleně. Ty by se měly řídit následujícími
obecnými zásadami:




Výsadby by měla být uspořádány do nepravidelných, různě velkých skupin, v rámci nichž bude užito
několika druhů různého habitu, tj. kombinace vzrůstnějších a méně vzrůstných dřevin, s docílením
členitých, přirozeně působících dřevinných porostů, evokujících přírodní či přírodě blízké prvky
krajinné zeleně;
V druhové skladbě je doporučeno využít, a to především v severní části území záměru a
v navazujícím území podél toku Černávka, autochtonních, tj. domácích druhů dřevin, typických pro
daný region. Z vyšších, vzrůstnějších dřevin je možno doporučit např. dub letní (Quercus robur), dub
zimní (Quercus petraea), jilm habrolistý (Ulmus minor), lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný
(Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň ptačí
(Prunus avium). Z nižších dřevin (nižší stromy až keřostromy) javor babyka (Acer campestre),
hrušeň polnička (Pyrus pyraster), střemcha obecná (Prunus padus), řešetlák počistivý (Rhamnus
cathartica), vrba jíva (Salix caprea). Z keřů pak líska obecná (Corylus avellana), hloh obecný
(Crataegus laevigata), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), zimolez obecný (Lonicera
xylosteum), brslen evropský (Euonymus europaeus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), trnka
obecná (Prunus spinosa), svída krvavá (Cornus sanguinea), kalina tušalaj (Viburnum lantana).

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek
a archeologických aspektů

a

kulturní

dědictví

včetně

architektonických

Na pozemku určeném ke stavbě se nenachází žádné objekty. V rámci stavby dojde k napojení záměru na
místní areálovou komunikaci - přestavba stávající křižovatky při hale D8.1. Tato křižovatka bude nahrazena
novým kruhovým objezdem. Dojde ke zkvalitnění stávajícího napojení na širší komunikační síť. Dále budou
realizovány přípojky sítí. Při realizaci napojení k jejímu dočasnému ovlivnění. Převážně se jedná o majetek
investora záměru.
Vliv na kulturní památky je zcela vyloučen.
V širším území byly prokázány archeologické nálezy (intravilán obce Kozomín, Úžice a lokalita Za zahradami
UAN I, poř. Č. SAS 12-22-16/1 severovýchodně oz lokality záměru. Nelze tedy zcela při výstavbě vyloučit
možnost archeologického nálezu. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu,
narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Závěr
Vlivy na hmotný majetek je řešitelný a akceptovatelný. Vliv na kulturní památky je vyloučen.
Záměr bude v předstihu oznámen příslušnému Archeologickému ústavu. Při výstavbě nelze vyloučit možnost
archeologického nálezu. V případě nálezu bude v území před započetím výstavby proveden archeologický
průzkum. Ve smyslu ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svůj
stavební záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

D.1.10 Vlivy na dopravní infrastrukturu
Tato kapitola je vložena nad rámec osnovy zákona, aby bylo možné na jednom místě komentovat vlivy
záměrem vyvolané dopravy. Posouzení působení dopravy na jednotlivé složky životního prostředí je
provedeno v příslušných předchozích kapitolách.
Záměr neklade žádné významné nároky na dopravní infrastrukturu.
Pro vyhodnocení zatížení širšího území dopravou záměru bylo v rámci Dopravní studie (příloha č. 3)
vyhodnocen podíl záměru na celkové dopravě na širší komunikační síti. Z uvedených tabulek vyplývá, že na
jednotlivých vyhodnocených úsecích komunikací dojde po realizaci záměru (rok 2022) k navýšení dopravy
proti celkové dopravě do max. 3,7%.
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Významná je realizace areálového kruhového objezdu, který umožní napojení dopravy z areálu a celé
průmyslové zóny na areálovou komunikaci mezi halami D8.1 a D8.2 a dále přímo na III/0081 a přes MÚK
Úžice na D8. Uvedené řešení může snížit zátěž na II/608 a zahlcování křižovatky s III/0081.
Závěr
Vlivy záměru na dopravní infrastrukturu se nepředpokládají.

D.II

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních
stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích

Obecně lze shrnout, že záměr tak jak je navržen při dodržování platné legislativy a při realizaci všech
navržených opatření způsobit významná rizika pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí.
Rizika havárií
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz areálu takovým záměrem, který by s sebou nesl
významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při výstavbě budou použity standardní
materiály, technologie a stavební postupy.
Posuzovaný záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
v platném znění. V úvahu přicházejí pouze rizika běžných technických poruch zařízení.
Riziko požáru
Stavba bude řešena v souladu s platnou legislativou v oblasti požárního zabezpečení. Za nejrizikovější jsou
považovány prostory příjmu a uložení zboží, které jsou zařazeny do IV. stupně požární nebezpečnosti.
V celém areálu bude instalován nouzový zvukový systém a elektrická požární signalizace (EPS)
s tlačítkovými i automatickými hlásiči požáru. Veškeré prostory objektů (s výjimkou míst, kde je nepřípustné
hašení vodou) budou vybaveny samočinným stabilním sprinklerovým hasicím zařízením. Čerpací stanice
s nádržemi bude situována jihovýchodně od objektu haly. V prostorech, kde je vyžadováno, bude
nainstalováno samočinné zařízení pro odvod tepla a kouře.
Riziko kontaminace podzemních a povrchových vod
Pravděpodobnost vzniku havárie s negativním dopadem na vodu bude technickými opatřeními omezena na
minimum. Zboží, které by mohlo svými vlastnostmi ohrožovat vody, či se chovat jako hořlavé kapaliny bude
skladováno minimálně a to pouze v příslušně zabezpečených skladovacích místech uvnitř určených prostor
haly, navíc v maloobjemových prodejních obalech.
Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze splaškové vody splňující parametry dané kanalizačním
řádem.
Srážkové vody ze zpevněných ploch s vyšším rizikem úkapů z motorové techniky budou do areálové
kanalizace svedeny přes odlučovače lehkých kapalin (dříve ORL). Reálným rizikem je možný únik většího
množství provozních kapalin z dopravní techniky. To může být způsobeno špatným technickým stavem
vozidel, či dopravní havárií spojenou s únikem těchto kapalin. Při takové havárii je poměrně snadné zachytit
uniklé látky na ploše ještě před vniknutím do kanalizace. Pokud by k vniknutí do areálové kanalizace došlo,
budou tyto látky zachyceny v odlučovači ropných látek.
Provoz parkoviště je z hlediska možného vzniku havárie spojené s únikem provozních kapalin prakticky
srovnatelný s běžným provozem na pozemních komunikacích. Možnost vzniku a především důsledky
dopravní nehody jsou však s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost nižší.
Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů
s nepříznivými environmentálními důsledky. Rizika lze označit jako běžná.
Z výše uvedeného vyplývá, že únik nebezpečných látek či vodám závadných látek do kanalizace či mimo
areál je prakticky vyloučen.

D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Rozsah vlivů záměru bude lokální.
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Realizací záměru a jeho provozem, za předpokladu dodržení vstupů (dat) do rozptylového modelu SYMOS
97 a do hlukové studie, nedojde k prokazatelnému zvýšení zdravotních rizik (nad stávající úroveň) a k
negativním vlivům na fyzické zdraví. Realizací posuzovaného záměru nedojde k snížení psychické pohody a
k pocitu rušení hlukem.
Imisní působení znečištění ovzduší bude nízké. Vlivem záměru nebude v území docházet k překračování
stanovených limitních hodnot pro rozhodné škodliviny a to v žádné z hodnocených variant.
Hlukové působení záměru dané dopravou, provozem vzduchotechniky a manipulacemi se projeví výrazněji
pouze v bezprostředním v blízkém okolí záměru a nebude při realizaci plánovaných protihlukových opatření
přesahovat hlukové limity u nejbližší plánované a stávající obytné zástavby a to u žádné z hodnocených
variant.
Zábor ZPF je vzhledem k navržené funkci území pro průmysl je akceptovatelný. Vytěžená ornice bude
v menší míře (méně kvalitní půdy z území) využita pro sadové úpravy areálu. Vytěžené podorničí bude
využito celé v území záměru. Zbylá ornice bude pak přednostně využita pro zkvalitnění zemědělské půdy na
základě rozhodnutí orgánu ZPF.
V rámci záměru dojde k terénním úpravám. Dle předběžné bilance HTÚ veškerá zemina, mimo kvalitní
svrchní humusové vrstvy (ornice) bude využita v celém objemu pro terénní úpravy – zarovnání terénu
v dotčeném území.
Nakládání se srážkovými vodami v území areálu je řešeno tak, aby nedocházelo k navýšení odtoku z území
proti stávajícímu stavu. Pro omezení vlivu při extrémních přívalových srážkách je v areálu vybudován
protipovodňový val pro záchyt 100-leté vody. Záměr je řešen tak, že nebude mít významný vliv na kvalitu
povrchový a podzemních vod.
V území byly při předběžném průzkumu nalezeny chráněné druhy živočichů. Záměr bude realizován tak, aby
jeho výstavbou a provozem docházelo k co nejmenšímu ovlivnění těchto organismů – opatřeními při
výstavbě a vybudování přírodně blízkého prostředí v rámci areálu.
V ostatních oblastech je vliv záměru lokální a zanedbatelný. Záměr je tedy z hlediska rozsahu vlivů
akceptovatelný.
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou
vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová
analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně
opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle
kapitoly II a reakcí na ně
Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů.
Níže jsou uvedena opatření pro minimalizaci možných účinků záměru na okolí, a to jak při výstavbě, tak
provozu záměru. S ohledem na požadavky metodického sdělení MŽP ze dne 6. 3. 2015, Č.j.:
18130/ENV/15, jsou níže uvedená konkrétní řešení součástí projektu záměru a jsou tedy uvedena zejména
v kapitole B.I.6. „Popis technického a technologického řešení záměru“.
Výstavba


Při výstavbě bude zajištěn řádný technický stav stavebních mechanizmů a dopravních prostředků
z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů (úniku závadných látek). Údržba a opravy
stavebních mechanizmů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot,
bude prováděna pouze na zabezpečených místech k tomu určených.



Veřejné komunikace v okolí staveniště nebudou poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. Veřejné
komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné.
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Při výstavbě budou dodržena opatření ke snižování prašnosti při výstavbě vhodnou organizací
práce, kropením a čištěním komunikací, minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.



Při stavebních pracích nebudou ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.



Veškerá vytěžená zemina (mimo části ornice) bude využita pro terénní úpravy v území.



Dočasně přebytečná zemina bude před opětovným využitím skladována tak, aby nedošlo k jejímu
erozivnímu smyvu.



Před výstavbou bude na základě průzkumu skryta zbytková svrchní vrstva zemin (ornice a
podorničí), která bude uložena na mezideponii. Podorničí a část ornice bude využito při konečných
úpravách areálu. Zbylá část ornice bude použita „Dle dohody o využití ornice“, kterou uzavře
investor stavby s odběratelem.



Vzniklé odpady v průběhu výstavby budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech odděleně podle kategorií a druhů a budou
předávány pouze oprávněným osobám.



Stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin)
ani v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin),



V případě nasazení významně vyššího počtu stavebních mechanismů budou práce organizovány
tak, aby nedocházelo k souběžnému provozu hlukově významných zdrojů na plný výkon, případně
bude optimalizováno jejich časové nasazení v průběhu pracovní doby.



V rámci vegetačních úprav areálu bude zpracován projekt ozelenění, který bude v obecné rovině
respektovat navržený plán ozelenění areálu.



Skrývky ornice budou prováděny v mimohnízdním období, jejich realizace mimo tento interval je
možná pouze s prověřením stavu území biologickým dozorem stavby.



Stavební práce, při kterých bude zásadně dotčeno stávající přírodní prostředí (kácení, skrývka), je
třeba realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. od září do března (resp.
poloviny března – dle aktuálního vývoje počasí). Toto se týká především zásahů do dřevinných
porostů a půdního krytu. Případně kácení bude prováděno zásadně v mimohnízdním, lépe však
mimovegetačním období.



Záměr bude v předstihu oznámen příslušnému Archeologickému ústavu. V případě pozitivního
rozhodnutí daného institutu, bude v území před započetím výstavby proveden archeologický
průzkum.



Při areálu záměru bude vybudována zastávka MHD.



V rámci areálu bude vybudováno stanoviště kol pro zaměstnance.



Oplocení bude umožňovat průchodnost areálu, bude realizováno ve vazbě na každý objekt
samostatně (např pouze kolem zásobovacích dvorů s napojením na příslušnou halu.



Nezpevněné ozeleněné plochy budou v maximální míře realizovány vně oplocení areálu.



Nakládání se srážkovými vodami v území bude řešeno tak, aby nedocházelo ke změně odtokových
poměrů v území proti stávajícímu stavu



Budou vybudovány nádrže k zachytávání srážkové vody k dalšímu užití jako užitková voda.



Budou vybudovány retenčně zasakovací nádrže.



V území bude vybudován protipovodňový val pro záchyt 100-leté srážky



Nedojde k zásahu do blízkého dubového lesíku.

Provoz


Srážkové vody z parkovišť, manipulačních ploch a pojízdných komunikací budou odváděny přes
odlučovače ropných látek (ORL), s parametrem účinnosti C10-C40 na výstupu 0,2 mg/l.



Odváděná srážková voda ze střech bude přednostně plnit akumulační jímky užitkové vody, až
přebytek bude odváděn do retenčně zasakovacího systému areálu.



Zachycené srážkové vody budou využívány jako užitková voda k splachování WC.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2637-19-0/Z01
sk. zn. A

136 / 142

CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Dokumentace



Vzniklé odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a související
legislativou tříděny a shromažďovány v označených prostorách či nádobách umístěných v areálu,
objem papírových a plastových obalů bude lisem minimalizován, a tyto budou nabízeny
specializovaným firmám k dalšímu použití.



Areál bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných
látek, v případě havárie bude zabráněno jejich vniknutí do kanalizace.



Parkoviště, manipulační plochy a obslužné komunikace budou udržovány v čistotě (zejména
na podzim bude včas odstraňováno spadané listí).



V zimním období bude omezena údržba povrchů solením (v únosné míře bezpečnosti) a nahrazena
mechanickou údržbou (včasné odhrabování či odmetání sněhu) či jiným posypovým materiálem s
ohledem na snížení solnosti odváděných srážkových vod.



Bude zajištěna pravidelná péče o zeleň, přičemž nezpevněné plochy v severní části areálu
(především plocha u zásobovacího dvora haly D8.6, která navazuje na volné území severně) budou
částečně ponechány bez údržby (kosení cca 1x za 3 roky) pro vytvoření přirozeného prostředí pro
organismy typické pro dané území.

D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a hodnotí všechny složky životního prostředí dle požadavků zákona. Zvláštní pozornost je potom
věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr relevantní. Jde zejména o oblast
působení emisí do ovzduší a hlukových emisí a tím i možné ovlivnění veřejného zdraví. Detailněji byla také
zpracována oblast nakládání s vodami v areálu. V rámci dokumentace byla také zpracována Studie vlivu na
krajinný ráz a proveden přírodovědný průzkum území.
Informace potřebné pro zpracování této dokumentace a pro zhodnocení současného stavu životního
prostředí dotčeného území byly získány od projektanta a investora záměru, z veřejně dostupných dat, bylo
využito podkladů poskytnutých orgány státní správy, obecní samosprávy, archívu autorů.
Pro zhodnocení druhu a významu možných vlivů posuzované stavby na životní prostředí bylo využito metod
sumarizace získaných datových podkladů, metod matematického modelování (rozptylová studie, hluková
studie), základních metod matematické statistiky a metod expertního odhadu a extrapolace známých
skutečností na cílový stav. V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví byla využita metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) dle legislativy ČR.
Stať pojednávající o vlivu na veřejné zdraví pak byla zpracována na podkladě předložených písemných
informací o projektovém záměru, odborných expertíz a kartografických a dalších podkladů. Potenciální vlivy
na obyvatelstvo byly zhodnoceny metodou Health Risk Assessment a odbornou úvahou na základě odborné
literatury.
Studie vlivu na krajinný ráz byla zpracována v intencích metodického postupu Vorel, Bukáček, Matějka,
Culek, Sklenička, FA ČVUT 2004. Rovněž bylo přihlédnuto k již existujícím metodickým pokynům MŽP.
Řešení nakládání s vodami v areálu bylo vypracováno dle platné legislativy (zákon. 254/2001 Sb., v platném
znění, ČSN 75 9010, TNV 75 9011, ČSN 75 6261, ČSN 75 2935 NV č. 401/2015).

D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a
hlavních nejistot z nich plynoucích
Dokumentace je zpracována na základě stávajících znalostí o území a stávajícím stavu projektové přípravy
(příprava dokumentace pro územní řízení). Lze tedy očekávat upřesnění některých řešení,
nepředpokládáme však, že se bude jednat o změny zásadní, které by měnily závěry dokumentace.
V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které
by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
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ČÁST E Porovnání variant řešení záměru (pokud
byly předloženy)
Záměr není řešen variantně.
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ČÁST F

Závěr

Dokumentace popisuje a hodnotí očekávané vlivy na životní prostředí záměru „CTPark Prague North D8.3,
D8.4, D8.5, D8.6)“.
Předmětem záměru je výstavba a provoz areálu výrobně – skladových hal včetně potřebné infrastruktury,
parkovišť a nezpevněných ploch. Záměr spočívá v realizaci 4 univerzálních halových objektů - D8.3, D8.4,
D8.5, D8.6. Realizace hal se předpokládá v katastrálním území obce Kozomín na území vymezeném pro
výrobu a skladování, při komunikaci II/608 severně od intravilánu obce. Areál hal navazuje na stávající
průmyslově využívané území při exitu 9 dálnice D8 – je součástí plánovaného areálu CTPark Prague North.
Záměr je hodnocen invariantně.
Dokumentace vlivů na životní prostředí je doplněna několika podpůrnými studiemi. Bylo modelováno
dopravní zatížení území (příloha č. 3) hodnocena imisní situace (příloha č. 5) a hluková situace (příloha č. 4)
v území, také bylo provedeno posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví (příloha č. 6). Pro důkladné
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí byly také zpracovány následující studie: Přírodovědný
průzkum v území (příloha č. 7), hydrogeologický průzkum území (příloha č. 8), vodohospodářské řešení
nakládání s vodami v areálu (příloha č. 9) a studie vlivů na krajinný ráz (příloha č. 10), , a a. Výsledky
podpůrných studií jsou v přiměřené míře zapracovány a vyhodnoceny také v textu dokumentace.
Příprava a provoz záměru je doplněn opatřeními, která jsou uvedena v kap. B.I.6 a kap. D.IV. Tato opatření
zajišťují nízké negativní a v některých případech i pozitivní působení záměru za předpokladu jejich výstavby
a provozu.
Na základě všech provedených hodnocení lze konstatovat, že výstavba i provoz záměru nemá významné
negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a jeho realizace a provoz jsou akceptovatelné. Ve
všech zásadních oblastech životního prostředí nebylo prokázáno nadlimitní či nestandardní působení
záměru.
Zpracovatel dokumentace vlivů na životní prostředí doporučuje realizaci předkládaného záměru v uvedeném
projektovém řešení.
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ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry jednotlivých
dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje proto
doporučujeme prostudování příslušných kapitol dokumentace a příloh.

Jedná se o záměr vybudování 4 univerzálních průmyslových hal určených pro lehkou výrobu typu montáž a
kompletace či skladování v katastrálním území Kozomín a to včetně nezbytné infrastruktury a nezpevněných
ploch.
Dotčené území je územním plánem obce Kozomín vymezeno pro výrobu a skladování. Plocha záměru
zaplňuje proluku mezi stávajícím areálem Prologis, průmyslovými objekty při komunikaci II/608 (Klacska
s.r.o. a RS MASO s.r.o.). Jižně území navazuje na stávající areál společnosti CTP Invest spol. s.r.o. (haly
D8.1 a D8.2). Na severu je ohraničeno železniční tratí, od které je odděleno pásem orné půdy, dle územního
plánu obce Kozomín, je dané plocha vymezena jak les.
Průmyslová zóna a tím i území záměru má dobré dopravní napojení na vyšší silniční síť (dálnice D8) bez
průjezdu nákladních automobilů před obytná sídla v okolí. Území je vzdáleno pouhých cca 10 km od
hranice hl. města Prahy. Umístění u Exitu 9 na dálnici D8 umožňuje snadný přístup na jednu z hlavních tras
spojujících Prahu s Německem. V území v posledních několika letech vznikly, vznikají a jsou plánovány další
průmyslové stavby.
Součástí záměru je realizace kruhového objezdu, na který se napojí 5 samostatnými rameny areál záměru,
areál Prologis (4 haly), halu D8.2., obslužnou komunikaci mezi halami D8.1 a D8.2 a výjezd směrem na
II/608.
Záměr tak bude bude dopravně napojen na stávající areálovou komunikaci mezi halami D8.1 a D8.2 a dále
na stávající kruhový objezd na komunikaci III/0081 a dále pak na exit 9 na dálnici D8...
Toto řešení je vyvolané snahou nezatěžovat novými sjezdy stávající silnici II/608 z Kozomína do Veltrus a
křižovatku II/608 s III/0081.
2

2

Celková plocha areálu se předpokládá cca 282 634 m , zastavěná plocha pak cca 119 761 m , zpevněné
2
2
plochy cca 91 718 m a nezpevněné plochy cca 71 155 m . Výška hal je plánovaná 14 m po atiku. V areálu
se předpokládá cca 690 parkovacích stání pro osobní automobily a cca 86 parkovacích stání pro nákladní
automobily. V areálu bude realizováno stanoviště pro odkládání kol zaměstnanců. Střechy hal budou
v pruzích ozeleněny extenzivní zelení, ozeleněny budou i některé fasády objektů. Nezpevněné plochy areálu
budou řešeny přírodně blízkým způsobem, osázeny dřevinami typickými pro daný region.
Počet zaměstnanců se dle obdobných areálů předpokládá cca 750, maximální bilance dopravy cca 249 TNA
a cca 134 LNA, a osobní cca 550 příjezdů a odjezdů za den. Areál bude také obsloužen autobusovou
hromadnou dopravou.
Nový areál bude napojen na veškeré inženýrské sítě a příslušnou technickou infrastrukturu (vodovodní
přípojka, kanalizace, přípojka VN a trafostanice, přípojka plynu a regulační stanice plynu, telekomunikace
apod.).
V areálu bude vybudován systém retenčně – zasakovacích nádrží (7 povrchových nádrží + 1 trubní retence).
Součástí vodohospodářského řešení bude také vybudování protipovodňového valu pro zachycení 100-leté
vody v severní části území. Splaškové vody budou svedeny na nově budovanou areálovou ČOV.
Vytápění jednotlivých hal bude realizováno pomocí zemního plynu. Na střechách objektů se předpokládá
instalace fotovoltaických panelů pro výrobu el. energie pro potřeby areálu.
Budovy areálu budou realizovány tak, aby získaly certifikaci BREEAM (Building Research Establishment’s
Environmental Assessment Method).
Širší území je silně antropogenně ovlivněno, jak průmyslovou činností, tak frekventovanou silniční sítí (na
západě II/608, východně probíhá S-J směrem dopravně zatížená dálnice D8). Jižně a východně od
plánovaného záměru se nacházejí další průmyslové haly s převážně skladovací funkcí. Západním směrem
se nachází areál chemických výrob Kralupy a v sousedství záměru při severozápadní straně pozemku
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probíhá v současnosti těžba štěrkopísků. Jako nejrizikovější oblast ŽP bylo v území vyhodnoceno imisní a
hlukové působení z dopravy.
Pro záměr byla zpracována řada podpůrných studií (viz přílohy dokumentace). Zásadní jsou pak dopravní,
hluková a rozptylová studie, ve kterých je řešena kumulace s okolními stávajícími a plánovanými areály.
Výsledky těchto studií tvořili podklad pro Studii vlivů na veřejné zdraví, která vyhodnocuje vlivy záměru na
veřejné zdraví. Dále byl pro daný záměr zpracován přírodovědný průzkum území, studie vlivu na krajinný ráz
a hydrogeologický průzkum, který byl podkladem pro vodohospodářské řešení areálu.
Z výsledků podpůrných studií a vyhodnocení v dokumentaci vlivů na životní prostředí vyplývá následující:
Rozsah vlivů záměru bude lokální.
Imisní působení znečištění ovzduší bude nízké. Vlivem záměru nebude v území docházet k překračování
stanovených limitních hodnot pro rozhodné škodliviny a to v žádné z hodnocených variant.
Hlukové působení záměru dané dopravou, provozem vzduchotechniky a manipulacemi se projeví výrazněji
pouze v bezprostředním v blízkém okolí záměru a nebude při realizaci plánovaných protihlukových opatření
přesahovat hlukové limity u nejbližší plánované a stávající obytné zástavby a to u žádné z hodnocených
variant.
Zábor ZPF je vzhledem k navržené funkci území dle územního plánu obce akceptovatelný. Vytěžená ornice
bude v maximální míře využita pro zkvalitnění méně produkčních zemědělských půd.
Veškerá zemina, mimo kvalitní svrchní humusové vrstvy (ornice) bude využita v celém objemu pro terénní
úpravy – zarovnání terénu v dotčeném území.
Nakládání se srážkovými vodami v území areálu je řešeno tak, aby nedocházelo k navýšení odtoku z území
proti stávajícímu stavu. Záměr je řešen tak, že nebude mít významný vliv na kvalitu povrchový a podzemních
vod. V rámci záměru bude využíváno části srážkových vod jako užitkových, pro sociální účely provozů
3
(splachování WC). Předpokládá se vybudování tří akumulačních nádrží o celkovém objemu cca 650 m pro
akumulaci srážkových vod a jejich využití jako vod užitkových.
Na základě předběžného přírodovědného průzkumu může realizací záměru dojít ke ztrátě biotopů některých
nalezených chráněných živočichů (ještěrka obecná, koroptev polní, pěnice vlašská, ťuhýk obecný…atd.).
Jedná se především o druhy typické pro antropogenně ovlivněná území (zemědělské půdy, ruderální
porosty) a v širším území (severně od lokality záměru – orná půda, porosty kolem toku Černávky) se
vyskytují vhodné náhradní biotopy pro dané organismy. Ztráta jejich biotopu nebude znamenat vymizení
daných druhů z území. Realizací doporučení navržených přírodovědným průzkumem budou na
nezpevněných plochách areálu vytvořeny náhradní biotopy.
V ostatních oblastech je vliv záměru zanedbatelný či řešitelný pomocí navržených opatření.
Zpracovatel dokumentace doporučuje realizaci předkládaného záměru v uvedeném projektovém řešení,
včetně opatření uvedených v části B a D.IV. předkládané dokumentace.
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