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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Tento posudek byl zpracován na základě pověření Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha. 

Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace) 

OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM 

kterou zpracovala, dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, RNDr. D. 
Pačesná, Ph.D., držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č.100/2001 
Sb., MŽP ČR - č.j. 38495/ENV/11. 

Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do 
kategorie II, bod 110 - výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou 
plochou od stanoveného limitu 6 tis. m2. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace je 
tedy druhým materiálem, vypracovaným k posuzovanému záměru v režimu uvedeného zákona. 
Dokumentace vycházela z Oznámení (DP Eco-Consult s.r.o., RNDr. D. Pačesná, Ph.D., srpen 2021) a dále 
rozvíjela posouzení jednotlivých složek životního prostředí rozpracované v Oznámení. Při zpracování 
dokumentace byly zohledněny závěry zjišťovacího řízení a písemná vyjádření příslušných úřadů, 
samosprávy a veřejnosti, které byly akceptovány a následně zapracovány do textu. 

Dokumentace EIA, kterou zpracovala autorizovaná osoba RNDr. D. Pačesná, Ph.D. na základě § 8 zákona 
č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4, je datována na prosinec 2021. Tato dokumentace byla rozeslána a 
zveřejněna Krajským úřadem Středočeského kraje dne 23.12.2021 pod č.j. 106834/2021/KUSK .  

K datu 6.2.2022 byly zpracovateli posudku předány vyjádření a připomínky k předmětné dokumentaci. 

Na základě §9, odst. 6 si zpracovatel posudku vyžádal od oznamovatele doplňující podklady pro zpracování 
posudku, tyto podklady obdržel 24.3.2022. 
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ČÁST I 
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE) 

I.1. Název záměru 

OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je výstavba maloobchodní prodejny potravin včetně doplňkového nepotravinového 
zboží, případně služeb. Bude se jednat o přízemní stavbu s administrativní nadstavbou. V přízemí bude 
prodejní a skladovací část včetně technického zázemí, v prvním patře sociální zázemí zaměstnanců a 
kanceláře vedení obchodu. V rámci záměru bude vybudováno prodejní centrum s veškerým potřebným 
zázemím (technickým, skladovým, sociálním apod.), včetně potřebných parkovacích míst pro zákazníky a 
pracovníky. 

Kapacita záměru: 

• Plochy dotčeny záměrem celkem  17 633 m2 

• Zastavěné plochy    5160,9 m2 

• Zpevněné plochy    8926,2 m2 

• Zeleň      3545,9 m2 

• Prodejní plocha:    2941,10 m² 

• Nájemní plocha / koncesionáři:   ~204,00 m² 

• Počet zaměstnanců max.   99 osob 

• Počet pracovních směn    2 směny, 

• Provoz pro zákazníky    Po – Ne 7:00 – 22:00 h, 

• Parkoviště pro osobní automobily  212 stání. 

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

  kraj:      Středočeský 
  správní obec s rozšířenou působností:  Lysá nad Labem 
  obec:      Lysá nad Labem 
  katastrální území:    Lysá nad Labem [689505] 
  Parcela č.:     511/5, 511/60, 511/59 

I.4. Obchodní firma oznamovatele 

  Kaufland Česká republika v.o.s. 
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I.5. IČ oznamovatele  

  251 10 161 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele  

  Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 Břevnov 

I.7. Oprávněný zástupce oznamovatele:    

DP Eco-Consult s.r.o. 
RNDr. D. Pačesná, Ph.D. 
V Lukách 446/12, Hradec Králové 
IČ: 28766300 
Telefon: +420 776 813 743 
E-mail: dpacesna@eco-consult.cz 
 
Oznamovatel je zastoupen na základě plné moci (viz. příloha č. 3 dokumentace záměru) 
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ČÁST II. 
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE) 

II.1. Úplnost dokumentace 

Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je možno posuzovanou dokumentaci 
označit za úplnou.  

Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny 
drobné výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a 
nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.  

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod 
hodnocení  

Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených 
údajů, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby pokud nepřesahují únosnou míru a  
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány. 

Celkové závěry zpracovatele posudku jsou psány tučnou kurzívou. 

Část A - Údaje o oznamovateli 

Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou připomínky. 

Část B - Údaje o záměru 

Záměrem je výstavba maloobchodní prodejny potravin včetně doplňkového nepotravinového zboží. 
Samoobslužná prodejna zabezpečuje prodej potravinářského zboží včetně obslužných úseků, a dále široký 
sortiment průmyslového zboží. Doplňující odborné prodejny koncesionářů v objektu pak řeší prodej dalšího 
potravinářského a nepotravinářského zboží včetně případných služeb. 

Areál je navržený s hlavní budovou a vedlejšími objekty, které vždy podporují nebo doplňují funkci objektu 
hlavního. Objekt SO 01 (prodejna Kaufland) má půdorysně tvar písmene L, o rozměrech ~98,9 x 48,9 m, s 
hlavní částí obdélníkového tvaru, který je rozdělen na část prodejní v přední části (kde se dále nachází 
hlavní vstup, prostor pro koncesionáře, vstup do administrativního vestavku a zázemí pro návštěvníky a 
obsluhu) a skladovací s 2 můstky v zadní části s technickým vestavkem. Objekt prodejny je osazený tak, 
aby byl dobře přístupný a obslužný. Kolem něj jsou dle svého účelu rozmístěny doplňující objekty. 

Jsou to SO 02 (nádrž SHZ), SO 03 (požární nádrž). Na pozemku jsou pak dále další drobnější objekty jako 
SO 05 (Trafostanice), SO 07 (reklamní pylon), SO 08 (Reklamní poutač Kaufland/vlajkosláva). 

Ostatní objekty: SO 04 (Opěrka – okružní křižovatka), SO 06 (Sadové úpravy). 

Uvnitř objektu bude samoobslužná prodejna, která zabezpečí prodej potravinářského zboží, včetně 
obslužných úseků, a dále široký sortiment průmyslového zboží. V rámci objektu obchodního domu budou 
provozovány obslužné úseky lahůdek a sýrů a porcovaného masa. Doplňující odborné prodejny 
koncesionářů v objektu pak řeší prodej dalšího potravinářského a nepotravinářského zboží včetně 
případných služeb. 
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Napojení prodejny Kaufland je navrženo prostřednictvím nově plánované komunikace, která bude 
vybudována v rámci plánovaného sousedního areálu, který je navržen za ulicí Na Mlíčníku jihozápadně od 
řešeného záměru. Tato komunikace propojí navrženou okružní křižovatku s ulicí Smetanova a povede mezi 
sportovním hřištěm a závodem H.A.N.S. Prefa, a.s. 

Areál bude volně přístupný z ul. Na Mlíčníku, provoz bude v maximálním stavu od 7-22 h denně, 7 dní v 
týdnu. Objekt je navržen jako přízemní, s částečně vestavěným podlažím ve 2.NP (nadstavby v prvním 
patře). 

Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis záměru.  

Z hlediska možné kumulace vlivů byly uvedeny 3 záměry evidované IS EIA : 

• Obchodní centrum Lysá nad Labem [STC2282] (nahrazení původního záměru pod kódem 
STC1302, dosud nerealizováno). 

• Sluníčková zahrada Lysá nad Labem [STC1129] (ve fázi realizace) 

• Elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice [STC442] 

 

Popis technického řešení je uveden stručně a pro názornost je doplněn grafickými situacemi.  

Jsou zde popsány hlavní technologické části provozu včetně základních technických parametrů. Popis 
záměru a jeho vstupů a výstupů je dále upřesněn v následujících kapitolách. Řešeny jsou i nároky záměru 
na okolí (doprava, ing. sítě demolice, kácení, zábory půdy a opatření k prevenci a snížení negativních 
vlivů). 

Z hlediska vstupů (viz kap. B.II.) je konstatováno že záměr leží na ZPF s I. a II. třídou ochrany ZPF a je 
zde vyčíslen předpokládaný zábor a řešena skrývka ornice.  

Záměr nezasahuje plochy PUPFL. Dotčena nejsou ochranná pásma se vztahem k ochraně přírody. 

Potřeba vody se bude týkat jednak na pitné vody pro zaměstnance a voda pro úklid. Pitná voda bude 
odebírána ze stávajícího vodovodního řadu.  

U ostatních požadavků na vstupní suroviny se jedná především o stavební materiály pro výstavbu záměru 
a zboží, které bude předmětem prodeje. 

Spotřeba energií představuje především potřebu el. energie, komentován je zdroj a vyčísleno potřebné 
množství (instalovaný příkon).  

Z hlediska nároků na biologickou rozmanitost je konstatován výskyt zvláště chráněných druhů. Mezi 
rostlinnými druhy byl nalezen jeden druh chráněný dle Vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. přímo v ploše záměru. 
V případě živočichů byli zaregistrováni čtyři zástupci chránění dle Vyhlášky MŽP 395/1992 Sb., jednalo se 
však o přelety ptáků. 

Veškerá záměrem vyvolaná doprava pak bude prostřednictvím nové komunikace vedena na ulici 
Jedličkovu. Distribuce záměrem vyvolané dopravy na ulici Jedličkova byla uvažována 65 % v severním a 
35 % v jižním směru. 

Nároky na automobilovou dopravu jsou uvedeny spolu s údaji o stávajících intenzitách dopravy.  

Výstupy do ovzduší jsou věnovány především provozu automobilové dopravy. Pro vytápění se neuvažují 
spalovací zdroje. Údaje jsou podrobněji rozvedeny v rozptylové studii (příloha 5). 

Odpadní vody budou tvořeny srážkovým vodami a splaškovými odpadními vodami. 

Největší pozornost je věnována srážkovým vodám, je uvedeno jejich množství a řešena jejich retence. Pro 
dešťové vody se předpokládá povrchového odtoku, respektive jejich řízené vypouštění do povrchového 
toku. Regulace odtoku má odpovídat 3 l/s z hektaru. 

Nakládání se splaškovými vodami je předjednáno se správcem kanalizace a byly stanoveny podmínky za 
kterých bude připojení možné. 

Odpady produkované při běžném provozu budou předávány oprávněné firmě.  



 

OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM 
POSUDEK NA DOKUMENTACI 
 

 

STRANA 10 z 55 
 

Údaje o hlukové emisi jsou v dokumentaci uvedeny poměrně podrobně s odkazem na další podrobnosti v 
přiložené hlukové studii. V této kapitole jsou uvedeny i technologické zdroje v okolí a vliv stavební činnosti. 
Podrobněji je hluková problematika řešena v hlukové studii v příloze 6. 

Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a 
správné.  

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. Dokumentace je 
napsána podrobně a byla dle našeho soudu dostatečně věnována pozornost jednotlivým aspektům.  

Kapitola C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území je věnována 
územnímu systému ekologické stability krajiny a zvláště chráněným územím, VZ a EVL atd. V rámci této 
kapitoly je řešen potenciálně dotčený krajinný prostor a kulturně historické charakteristiky. 

V kapitole C.II. charakteristika stavu složek životního prostředí (...) v dotčeném území jsou uvedeny 
podrobnější informace o území.  

Údaje o kvalitě ovzduší vycházejí z údajů ČHMÚ, ze stejných zdrojů pocházejí i údaje o klimatu, které dále 
doplňují informace uvedené rozptylové studii v příloze 5 (větrná růžice).  

V rámci popisu povrchových vod je popsán především Litolská svodnice a bezejmenné vodní toky 
v blízkosti areálu. Do prostoru záměru nezasahuje záplavové území Q100, hladina podzemní vody na ploše 
záměru je relativně vysoká, nebude tedy možné zasakování srážkových vod. Údaje dále doplňuje příloha 
č.8 (Srážkoodtokové poměry lokality). 

Stručně je zde řešen popis horninového prostředí a přírodních zdrojů (v lokalitě se ložiska surovin 
nevyskytují) 

Údaje o hlukové zátěži území (včetně měření hluku) jsou uvedeny v hlukové studii (příloha č.6). 

Popis fauny, flóry a ekosystémů vychází z orientačních průzkumů a dendrologického průzkumu. 

V rámci ostatních charakteristik je řešen krajinný ráz. 

Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou 
provedeny dostatečně a obsahují relevantní údaje pro posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí.  

V území nebyly identifikovány žádné závažné environmentální charakteristiky vylučující 
realizaci stavby. 

 

C.3.  Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 

Zde je konstatováno, že:  

„Realizací záměru dojde k zástavbě zemědělské půdy a ztrátě biotopu, který zde postupně vnikl. Realizace 
je také podmíněna ověřením rozsahu kontaminace zájmového území a možného potenciálu uvolnění 
organochlorových pesticidů a vyloučení nebo potvrzení ohrožení podzemních vod, které zde proudí 
relativně mělce pod povrchem. 

Největší vliv nerealizace záměru na životní prostředí lze očekávat na přírodu a krajinu, území hostí zvláště 
chráněné druhy živočichů. Z hlediska ZPF pozemek k rostlinné výrobě využíván není. Při realizaci záměru 
nedojde ke ztrátě kvalitní půdy. Ornice bude hospodárně využita.“ 

Z údajů obsažených v kapitole C.I. a C.II. dále vyplývá, že v předmětném prostoru nejsou zcela vyčerpány 
ekologické limity a tedy případné využití tohoto území pro výstavbu je možné. 

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.  
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Část D - Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení 
jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

Kapitola vychází ze studie vlivu záměru na veřejné zdraví (příloha 10), zpracované Ing. Jitka Růžičková 
(držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, pořadové číslo 
osvědčení 5/2019). Je zde řešen vliv imisních příspěvků plynných škodlivin a prachu emitovaných 
obslužnou dopravou a technologií. Vyhodnocení je provedeno na základě rozptylové studie (zpracované 
RNDr. Pačesnou PhD.). Dále je zde vyhodnocen vliv hlukové zátěže vycházející z výsledků hlukové studie 
(zpracované RNDr. Pačesnou PhD. a Ing. Stašem). Obě studie jsou doloženy v příloze dokumentace 
(přílohy 5 a 6).  

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví autor dokumentace konstatuje, že v posuzovaných lokalitách Na Výsluní 
a Na Mlíčníku nejsou v současné době obyvatelé exponovaní hlukem ze silniční dopravy a nelze u nich 
předpokládat nepříznivé zdravotní účinky hluku. Realizací záměru dojde sice v denní době k mírnému 
zvýšení hluku z dopravy, ale toto zvýšení nebude mít za následek překračování prahových hodnot 
nepříznivých účinků hluku. 

U obyvatel lokality U Stadionu nelze vyloučit zdravotní důsledky hluku z dopravy jako je obtěžování a 
rušení ve spánku. Plánovaný záměr, Novostavba OC Kaufland, bude mít za následek zvýšení hluku v denní 
době a pocity obtěžování by se mohly u obyvatel prohloubit. 

Z celkového posouzení odhadu zdravotních rizik hluku po realizaci záměru v porovnání se stávající situací 
vyplývá, že provozem posuzovaného záměru nedojde k významnému zvýšení zdravotních rizik oproti se 
stávající situací. 

Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi ze 
zdrojů souvisejícími s realizací záměru. Byla hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, 
oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu. 

Z předložených modelových výpočtů vyplývá, že vypočtené příspěvky znečišťujících látek jsou zcela 
nepatrné a při realizaci záměru nedojde ke změně ve znečištění ovzduší ve srovnání se současnou situací a 
tím nedojde ani ke změně možných zdravotních rizik pro obyvatele v hodnoceném nejbližším okolí. 

Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy 
vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí 
posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny v důsledku realizace záměru „Novostavba OC 
Kaufland – Lysá nad Labem“ předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků. 

Celkovou imisní situaci zájmového území ovlivní realizace záměru zcela nepatrně, a to v úrovni, která je z 
hlediska zdravotních rizik hodnocených škodlivin zanedbatelná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná. 

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.  

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vyhodnocení vychází z rozptylové studie zpracované RNDr. Pačesnou PhD. a doloženou v příloze (příloha 
5). Rozptylová studie je provedena adekvátním způsobem dle platné metodiky a nejsou k ní ze strany 
zpracovatele posudku podstatnější výhrady.  

Rozptylová studie obsahuje výpočty imisních koncentrací pro 1 variantu zahrnující souběžný provoz areálu 
Kaufland a areálu TESCO. Výpočtově jsou řešeny roky 2021 a vyhodnocen je vlastní příspěvek záměru. 
Studie je zpracována držitelem příslušné autorizace a odpovídá legislativním požadavkům. 

V rámci celkového vyhodnocení jsou v kapitole rekapitulovány změny imisní zátěže jednotlivými 
škodlivinami. Celkově je záměr hodnocen jako proveditelný  

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.  

 



 

OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM 
POSUDEK NA DOKUMENTACI 
 

 

STRANA 12 z 55 
 

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

Pro hodnocení vlivů hluku byla provedena akustická studie, zpracovaná RNDr. Pačesnou PhD. a Ing. 
Stašem a doložená v příloze 6 dokumentace.  

Studie vyhodnocuje varianty bez záměru a se záměrem pro výpočtový rok 2021. Výpočet byl proveden 
programem Cadna A, verze 2018. Výsledky jsou presentovány tabelární formou pro 3 vybrané výpočtové 
body a ve formě isoplet na mapovém podkladu pro celé hodnocené území. Studie řeší souběžný provoz 
areálu Kaufland a areálu TESCO. 

Závěr hlukové studie konstatuje, že u hlukové zátěže z dopravy budou plněny hygienické limity se 
zohledněním příslušných korekcí pro hluk z dopravy u všech referenčních bodů ve všech modelovaných 
variantách. Vzhledem ke složitosti predikce směrovosti dopravy vyvolané záměrem bylo z hlediska hluku z 
dopravy hodnoceno pouze nejbližší okolí záměru, kde je jisté, že tudy bude prokazatelně vedena doprava 
spojená se záměrem. Z tohoto důvodu byla z hlediska hluku z vyvolané dopravy hodnocena pouze nově 
plánovaná komunikace, která bude vybudována v rámci výstavby sousedního záměru OC Tesco. Vyvolanou 
dopravou nejvíce ovlivněný referenční bod č. 1 bude plnit denní i noční limity se zohledněním příslušných 
korekcí pro hluk z dopravy s dostatečnou rezervou ve všech modelovaných výhledových variantách. 

Záměr lze z hlediska posouzených údajů při zohlednění výše uvedených skutečností považovat za 
akceptovatelný. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V dokumentaci se uvádí, že pro odvod splaškových vod bude využita kanalizace s napojením na stávající 
splaškovou kanalizaci na křižovatce ulic Na Mlíčníku a ul. Brigádnická a následně likvidována na ČOV. 

Odvod srážkových vod bude regulován retenční nádrží na odtokové množství 5,41 l/s, vody ze zpevněných 
ploch a komunikací budou předčišťovány v OLK. Recipientem vod bude bezejmenná vodoteč křížící ulici Na 
Mlíčníku. 

Ke kapitole i k závěrům má zpracovatel posudku následující komentář: 

V rámci připomínek k dokumentaci byla k řešení srážkových vznesena připomínka upozorňující na 
skutečnost, že tato část Lysé nad Labem je nyní vymezena jako území ohrožené bleskovou povodní a tedy, 
že kapacita retenční jímky nemusí být pro zachycení srážkových vod dostatečná. Tuto připomínku uplatnil 
respondent také v rámci veřejného projednání. 

V rámci zpracování posudku byla tato připomínka podrobněji řešena a bylo navrženo řešení, které umožní 
zvýšení retenční kapacity pro případ bleskové povodně tak, aby nebyly vodami z areálu Kaufland ohroženy 
okolní pozemky. Řešení je podrobněji popsáno v rámci vypořádání připomínek a bude součástí podmínek 
stanoviska. Principem řešení je vytvoření dodatečné plochy pro rozliv srážkových vod v prostoru 
parkoviště, kdy spádování těchto ploch bude upraveno tak, aby odtok byl možný pouze regulovaně 
s maximální kapacitou 5,41 l/s (z celého areálu včetně střech). V případě naplnění retenční nádrže tedy 
bude k dispozici dostatečný retenční prostor s kapacitou 60 mm srážek za 8 hodin. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

V kapitole je konstatováno, že realizace záměru je spojena s trvalým odnětím ZPF I. a II. třídy ochrany, 
nicméně tento zábor je předpokládán již v rámci územního plánu neboť tyto pozemky jsou vedeny jako 
zastavitelné. Pozemek není zemědělsky využíván a v rámci trvalého odnětí se předpokládá využití půdního 
horizontu v jiné lokalitě ke zlepšení půdního horizontu. 

Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V rámci kapitoly je konstatováno, že přírodní zdroje se v areálu nevyskytují.  

K této složce nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

V dokumentaci je konstatováno, že výstavba ani provoz záměru neovlivní prvky USES (které se v prostoru 
nevyskytují). Bylo konstatováno, že dříve zde bylo provozovánko zahradnictví které na tomto stanovišti 
zřejmě zanechalo kriticky ohrožený druh mandloně nízké (Prunus tenella). V tomto případě se jedná 
zřejmě o jeho sekundární výskyt, zahradnictví mohlo pěstovat tento druh a jeho kultivary (tedy nikoli 
přirozený výskyt). 

V současnosti je třeba nevyčlenit druh mandloně nízké (Prunus tenella) z území, jelikož se jedná o kriticky 
ohrožený druh. Nejbližší další mandloň byla pozorována v sousedství záměru na zahradě kousek od plotu. 
Pro ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohroženého rákosníka velkého 
(Acrocephalus arundinaceus) je třeba zachovat alespoň částečně současné poměry stanoviště při využití 
všech prostorových a technických možností území investora formou vhodné výsadby a vytvoření 
podobného stanoviště v areálu záměru. 

Navrhovaná výsadba by tedy měla zahrnovat keřové porosty s druhy rostlin, které budou alespoň 
rozumným kompromisem mezi nároky daných druhů a možnostmi údržby. Ideálně doporučujeme vysazení 
hlohů, růží šípkových a jiných přirozeně se vyskytujících druhů pro podporu biotopu ohroženého slavíka 
obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohroženého rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus). Ve 
stromovém patře by v navrhovaných výsadbách ze stejného důvodu neměl chybět topol bílý. Dále by bylo 
vhodné zachovat alespoň část lokality lokálně podmáčenou s výskytem rákosu či vytvořit tůňku či jezírko 
pro podporu rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus). 

V dokumentaci je dále popsán předpokládaný rozsah náhradních výsadeb (a rozsah kácení). Dále byla 
navržena některá zmírňující opatření dále uvedená v návrhu opatření (kap. D.IV.). 

Vlivy na území soustavy Natura 2000 

U hodnoceného záměru byl významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučen. 

Vlivy na ZCHÚ, VKP a ÚSES  

Zájmové území leží mimo vlastní plochy ÚSES a VKP.  

Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku kromě významnějších připomínek. 

 

D.I.8 Vlivy na krajinu 

V rámci této kapitoly je provedeno vyhodnocení s odkazem na územní plán, který definuje výstavbu 
v tomto prostoru, které je součástí městské zástavby  a tedy specielní vyhodnocení vlivu na krajinný ráz 
autor nepovažoval za nutné provádět. 

Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.  

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se (cizí) hmotný majetek ani kulturní památky nenacházejí, vliv je tedy vyhodnocen 
jako nulový.  

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. 

 

D.II Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

V rámci této kapitoly se zpracovatel zabývá 4 různými scénáři (únik PHM či maziv z dopravních prostředků, 
požár, poruch chlazení, únik látek škodlivých vodám) možnosti havárie. V rámci kapitoly je stručně 
nastíněna prevence jejich vzniku.  

Vzhledem k tomu, že se neočekávají takové havarijní stavy, které by mohly mít významnější negativní 
dopad na životní prostředí nepokládáme za nutné v této etapě zacházet do větších podrobností. 
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D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
a možnosti přeshraničních vlivů 

Vlivy záměru jak ve vztahu k velikosti zasaženého území tak s ohledem na velikost vlivu lze hodnotit jako 
lokální a málo významné. Celkové vyhodnocení bylo shrnuto přehlednou tabelární formou. 

Přeshraniční vliv ve smyslu hodnocení vlivů na životní prostředí nelze očekávat. 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. 

 

D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V posuzované dokumentaci byly uvedeny podmínky a opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí pro etapy výstavby, provozu a ukončení provozu. Tyto 
podmínky po úvaze využíváme při návrhu stanoviska (viz podrobnější komentář v části IV tohoto posudku). 

 

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

V této kapitole autor uvádí, že využíval literární údaje, terénní průzkumy osobní jednání a studie (přílohy 
k Dokumentaci) výčet je uveden v předchozí kapitole. 

Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 k 
zákonu č. 100/2001 Sb. a její přílohu tvoří doprovodné studie zpracovaná odpovídajícím způsobem 
(příslušné postupy metody a metodiky jsou popsány v jednotlivých studiích dostatečně).  

K výběru metod a rozsahu jejich využití nemá zpracovatel posudku připomínky. 

 

D.VI. Charakteristika obtíží při zpracování dokumentace 

K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek. 

 

Část E.  Porovnání variant 

Dokumentace celkově vyhodnocuje 1 aktivní variantu, kterou porovnává se stávajícím stavem (nulovou 
variantou), v případě výpočtových studií (hlukové a rozptylové) jsou uvažovány stavy pro roky 2023 a 
2040). Rozsah hodnocených variant odpovídá zadání (záměr není navržen variantně). Kapitola v zásadě 
konstatuje přípustnost aktivní varianty a odkazuje se na konstatování a závěry předchozích kapitol a 
doprovodných studií.  

K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek. 

Část F.  Závěr 

Dokumentace vyhodnocuje záměr (na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení) jako 
proveditelný, za podmínky dodržení všech opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních dopadů 
stavby na životní prostředí a veřejné zdraví. 

S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí. Celkovou 
akceptovatelnost záměru budu komentovat v příslušné kapitole posudku. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

V dokumentaci byla uvedena pouze 1 aktivní varianta. Tato varianta je porovnána s nulovou variantou 
(nerealizace stavby).  
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Realizace stavby pochopitelně vnáší do území jisté negativní vlivy (některé částečně kompenzuje), jejich 
míra je však vyhodnocena jako nízká a akceptovatelná. 

K tomuto závěru nemá zpracovatel posudku připomínky. 

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

V dokumentaci je uvedeno, že záměrem nemůže být závažně ovlivněno životní prostředí ani obyvatelstvo 
mimo území ČR. Zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí. 
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ČÁST III. 
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM 

NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

Návrh technického řešení záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ odpovídá technickým řešením 
použitým v jiných provozech investora. Řešení kromě provozních hledisek sleduje i hlediska 
environmentální. 

S navrženým technickým řešením tedy zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodné při 
respektování podmínek a doporučení uvedených v podmínkách ke stanovisku. 
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ČÁST IV. 
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

V rámci této kapitoly rekapitulujeme všechna navržená opatření a stručně je komentujeme především s 
ohledem na jejich následné převzetí do podmínek pro realizaci záměru. Do podmínek návrhu stanoviska 
přejímáme především podmínky, které nejsou běžnou povinností vyplývající z příslušných zákonů, 
návazných předpisů a technických norem neboť povinnost jejich splnění není třeba (a ani to není možné) v 
rámci procesu EIA upravovat. Obdobně nejsou do návrhu stanoviska (tedy jako povinná) přebírána 
doporučení zpracovatele dokumentace. 

V dokumentaci jsou uvedena opatření jsou rozdělena do následujících oblastí: 

Podmínky pro fázi přípravy záměru 

• V rámci další projektové přípravy záměru bude zpracován plán organizace výstavby, jehož součástí bude 
návrh opatření ke snížení negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zpracován návrh opatření ke snížení 
negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu, zejména z hlediska minimalizace prašnosti 
a hluku, dále budou stanovena omezení pro případné činnosti v době od 22:00 do 6:00 hodin. 

 

• Bude zpracován plán ozelenění areálu, podle plánu proběhne výsadba rostlin a jejich následná péče. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

V dalších stupních projektové dokumentace bude zpracován plán ozelenění areálu, podle plánu proběhne 
výsadba rostlin a jejich následná péče. 

 

• Před zahájením prací bude proveden podrobný průzkum lokality a nezbytné vzorkování, na základě 
kterého se bude dále postupovat při nakládání s navážkami, asfaltem, případně dalšími objevenými druhy 
odpadů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Před zahájením prací bude proveden podrobný průzkum lokality a nezbytné vzorkování, na základě kterého 
se bude dále postupovat při nakládání s navážkami, asfaltem, případně dalšími objevenými druhy odpadů. 

 

• V období přípravných prací a výstavby budou provedena opatření ke snížení hluku a emisí (např. PHS). 



 

OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM 
POSUDEK NA DOKUMENTACI 
 

 

STRANA 18 z 55 
 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Před zahájením výstavby budou realizována technická opatření pro minimalizaci prašnosti a hluku 
v průběhu výstavby, která budou navržena v prováděcí projektové dokumentaci 

 

• Z důvodů snížení prašnosti bude zajištěno zkrápění ploch a skladovaných sypkých materiálů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

V průběhu výstavby bude zajištěno a prováděno zkrápění ploch a skladovaných sypkých materiálů 
z důvodu snížení prašnosti. Pro tyto účely bude zajištěn dostatečný zdroj vody. 

 

• V případě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví bude k ověření splnění hygienických limitů hluku 
provedena hluková studie pro období výstavby záměru, nyní nelze odborně odhadnout hlukovou zátěž pro 
období výstavby, protože není znám dodavatel stavby a harmonogram prací. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, nicméně do návrhu stanoviska jej nepřebírám 
neboť tento požadavek není třeba akcentovat, orgán ochrany veřejného zdraví bude účastníkem 
navazujícího řízení.  

 

• V případě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví bude k ověření splnění hygienických limitů hluku 
provedeno měření hlukové zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby během zkušebního provozu 
zařízení. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Po realizaci záměru bude provedeno měření hlukové zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby. Rozsah 
a umístění měřících bodů bude navrženo v souladu s požadavkem orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

• Možnost narušení faktorů pohody v době výstavby bude maximálně omezen zejména v nočních hodinách 
a v době pracovního klidu vhodnými organizačními opatřeními. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zpracován návrh opatření ke snížení 
negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu, zejména z hlediska minimalizace prašnosti 
a hluku, dále budou stanovena omezení pro případné činnosti v době od 22:00 do 6:00 hodin. 

 

• Na staveništi bude umístěno dostatečné množství chemických WC. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Na staveništi bude umístěno dostatečné množství chemických WC. 
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• V místě záměru nebudou prováděny opravy a údržba stavebních strojů a dopravní techniky. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

V prostoru staveniště nebudou prováděny opravy a údržba stavebních strojů a dopravní techniky. 

 

• V rámci navazujících řízení dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám, včetně množství. Tyto odpady a látky budou 
shromažďovány pouze v nezbytném množství. Shromažďování bude probíhat pouze ve vybraných a 
označených prostorách nebo nádobách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy 
odpadového hospodářství. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  

 

• Záměr bude provozován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a s ním 
souvisejících předpisů v platném znění. Požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví vzešlé z průběhu 
posuzování záměru podle zákona EIA budou respektovány v navazujících řízeních. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  

 

• Při provádění skrývky zemin je nutné minimalizovat jejich rozsah, provádět skrývku odděleně pro 
jednotlivé půdní horizonty a místa s uloženými zeminami zabezpečit proti zaplevelení a odplavování. 
Skrývky provádět mimo vegetační období. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Při provádění skrývky zemin bude minimalizován jejich rozsah, skrývány budou odděleně jednotlivé půdní 
horizonty a místa s uloženými zeminami budou zabezpečena proti zaplevelení a odplavování. Skrývky 
budou prováděny mimo vegetační období. 

 

• V místě výstavby záměru budou umístěny v dostatečném množství sanační prostředky pro případnou 
likvidaci úniku ropných látek. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

V místě výstavby záměru budou umístěny v dostatečném množství sanační prostředky pro případnou 
likvidaci úniku ropných látek. 

 

• Vozidla pohybující se v areálu budou udržována v řádném technickém stavu. Bude prováděna pravidelná 
údržba a seřizování motorů vozidel a používaných mechanizmů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  
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• Vznikající odpady budou řádně označeny, budou smluvně předávány oprávněným osobám k využití nebo 
odstranění, bude vedena jejich průběžná evidence. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  

 

• Jednotlivé druhy odpadů budou na staveništi tříděny a odděleně shromažďovány. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  

 

Podmínky pro fázi provozu záměru 

• Podél západní strany (dle situace v příloze č. 4) bude postaven betonový plot o délce 66 + 15 m, který 
bude mít vlastnosti protihlukové stěny. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Podél západní strany areálu od jižní hranice parkoviště bude postaven betonový plot o délce 66 + 15 m a 
výšky 3m, který bude mít vlastnosti protihlukové stěny. 

 

• V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku akreditovanou laboratoří a výsledky budou 
neprodleně zaslány Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku akreditovanou laboratoří a výsledky budou 
zaslány Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. Rozsah měření a umístění měřících bodů bude 
konzultováno s KHS. 

 

• Záměr bude zprovozněn až po realizaci nového napojení z JZ strany na ulici Jedličkova. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Záměr bude zprovozněn až po realizaci nového napojení z JZ strany na ulici Jedličkova. 

 

• Ozelenění areálu provést již během výstavby objektů, před započetím provozu záměru musí být veškeré 
zelené plochy minimálně osety travním semenem. Do jednoho roku od započetí provozu musí být 
dokončeny veškeré výsadby. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  
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Ozelenění areálu bude provedeno již během výstavby objektů, před započetím provozu záměru budou 
veškeré zelené plochy minimálně osety travním semenem. Do jednoho roku od započetí provozu budou 
dokončeny veškeré výsadby. Bude smluvně zajištěna následná péče o zeleň. 

 

• Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po zpevněných 
komunikacích. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po zpevněných komunikacích. 

 

• V etapě provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalovaných technologických 
zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. Bude prováděna kontrola dodržování 
provozních a pracovních postupů a pracovní kázně. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  

 

• Bude vypracován a schválen provozní řád pro lapač ropných látek – technické zařízení pro případ havárie 
(vodní dílo). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Bude vypracován a schválen provozní řád pro lapač ropných látek – technické zařízení pro případ havárie 
(vodní dílo). 

 

• Po zavírací době bude areálové osvětlení včetně reklamního poutače tlumeno na minimum. Jeho intenzita 
bude po zavírací době tlumena na 10% normální intenzity (cca 2 lx). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím 
znění:  

Po zavírací době bude areálové osvětlení včetně reklamního poutače tlumeno na minimum. Jeho intenzita 
bude po zavírací době tlumena na 10% normální intenzity (cca 2 lx). 

 

• Bude zajištěno provedení případných měření v rozsahu oprávněných a řádně odůvodněných požadavků 
orgánů stání správy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť je 
již zahrnut v rámci jiných podmínek nebo vyplývá z platné legislativy.  

 

• Vznikající odpady budou řádně označeny, budou smluvně předávány oprávněným osobám k využití nebo 
odstranění, bude vedena jejich průběžná evidence. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  
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• Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny a odděleně shromažďovány. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  

 

• Provozovatel bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou předávány pouze osobám oprávněným k 
nakládání s těmito druhy odpadů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí, do návrhu stanoviska jej však nepřebírám neboť 
vyplývá z platné legislativy.  

 

Podmínky pro monitorování 

Pravidelné monitorování provozu nad rámec platné legislativa není stanoveno. Pouze je navrženo měření 
hluku po realizaci záměru (pro ověření předpokladů hlukové studie). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí – provoz není třeba trvale sledovat.  

 

Kompenzační opatření 

Kompenzační opatření z pohledu požadavků zákonů není pro tento záměr potřeba navrhovat. 

Jako kompenzaci investor výsadbu stromů a dřevin v rámci ozelenění areálu. 

Dále jsou navržena opatření pro částečnou minimalizaci hluku a světelného smogu (betonový plot o výšce 
3 m podél západní strany areálu) a retence srážkových vod. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska jej nepřebírám neboť je 
součástí záměru, pouze do stanoviska zahrnuji upřesnění týkající se výšky plotu a kapacity retence 
srážkových vod. Do podmínek přidávám i požadavky vyplývající z vyjádření oddělení ochrany přírody KÚSK. 
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ČÁST V. 
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K 

DOKUMENTACI) 

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Krajského úřadu Středočeského kraje) celkem 7 
vyjádření k dokumentaci.  

V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky na 
zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .  

Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena 
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele 
posudku. 

K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky k dokumentaci: 

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze — územní pracoviště v 
Nymburku, vyjádření k dokumentaci č.j. KHSSC 66738/2021 ze dne 29.12.2021, doručeno na KÚ 
pod č.j. 160538/2021/KUSK ze dne 29.12.2021, 

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádření k dokumentaci č.j. 
ČIžP/41/2021/13374 ze dne 18.01.20202, doručeno na KÚ pod č.j. 008662/2022/KUSK dne 
18.01.2022, 

3. KÚSK, OŽPaZ, vyjádření k dokumentaci ze dne 18.01.2022 č.j. 008826/2022/KUSK, 

4. Středočeský kraj, vyjádření k dokumentaci ze dne 20.01.2022, č.j. 010204/2022/KUSK, 

5. Vyjádření fyzické osoby (1), doručeno na KÚ pod č.j.011041/2022/KUSK dne 22.01.2022, 

6. Vyjádření fyzické osoby (2), doručeno na KÚ pod č.j. 011906/2022/KUSK dne 24.01.2022, 

7. Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, ze dne 24.01.2022, č.j. 
MULNL-OVŽP/106201/2021/Ště, doručeno na KÚ pod č.j. 011873/2022/KUSK dne 24.01.2022. 

Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku. 
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1. Připomínky k dokumentaci 

1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze — územní 
pracoviště v Nymburku,  

č.j. KHSSC 66738/2021 ze dne 29.12.2021 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Jedná se o souhlasné vyjádření, tedy není třeba ze strany zpracovatele posudku žádný komentář. 
Požadavek na provedení měření je již navržen zpracovatelkou dokumentace a je tedy převzat do návrhu 
stanoviska ve znění: 

V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku akreditovanou laboratoří a výsledky budou 
neprodleně zaslány Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. 

 

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha  

č.j. ČIŽP/41/2021/13374 ze dne 18.01.20202 

Oddělení ochrany ovzduší – nemá k předložené dokumentaci připomínky. 

Oddělení ochrany vod – nemá k předložené dokumentaci připomínky. 

Oddělení odpadového hospodářství konstatuje, že bylo v dokumentaci uvedeno, že pro upřesnění 
rozsahu kontaminace půd pesticidy nebude proveden doprůzkum znečištění na lokalitě, protože 
kontaminované zeminy budou v lokalitě ponechány a není tedy nutné řešit postup dalšího nakládání 
s těmito zeminami, navíc zvýšením podloží bude zátěž zabezpečena proti případnému uvolnění pesticidů do 
podloží. 

Oddělení ochrany přírody - nemá k předloženému záměru připomínky.  

V závěru je však konstatováno. že požadují uvést ve stanovisku a tedy zohlednit v následných řízeních 
upozornění ze strany ochrany přírody: 

Vzhledem k zaznamenanému výskytu ohrožených druhů, jakými jsou slavík obecný (Luscinia 
megarhynchos) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), apelujeme však na dodržení navržených 
opatření v kapitole „D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost“ str. 91, pro podporu zmírnění negativního vlivu 
na tyto ohrožené druhy. 

Náhradní výsadba by měla zahrnovat keřové porosty šípkových růží, hlohů a další přirozeně se vyskytující 
keřových porostů na podporu biotopu ohroženého slavíka obecného a silně ohroženého rákosníka velkého. 
Ve stromovém patře by v navrhovaných výsadbách ze stejného důvodu neměl chybět topol bílý. Dále by 
bylo vhodné zachovat alespoň část lokality lokálně podmáčenou s výskytem rákosu či vytvořit tůňku či 
jezírko pro podporu rákosníka velkého. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Jedná se o souhlasné vyjádření, tedy není třeba ze strany zpracovatele posudku žádný komentář. 
Požadavek na opatření je převzat do návrhu stanoviska ve znění: 

V rámci zpracování projektu zeleně bude navrženo zachovat alespoň částečně současné poměry stanoviště 
pro ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohroženého rákosníka velkého 
(Acrocephalus arundinaceus) včetně vhodné výsadby a vytvoření podobného stanoviště v areálu záměru. 

Navrhovaná výsadba by tedy měla zahrnovat keřové porosty s druhy rostlin, které budou alespoň 
rozumným kompromisem mezi nároky daných druhů a možnostmi údržby.  

Doporučujeme vysazení hlohů, růží šípkových a jiných přirozeně se vyskytujících druhů pro podporu 
biotopu ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohroženého rákosníka velkého 
(Acrocephalus arundinaceus). Ve stromovém patře by v navrhovaných výsadbách ze stejného důvodu 
neměl chybět topol bílý. Dále je třeba zachovat alespoň část lokality lokálně podmáčenou s výskytem 
rákosu či vytvořit tůňku či jezírko pro podporu rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus). 
Navrhované řešení bude konzultováno s orgánem ochrany přírody. 

3. KÚSK, OŽPaZ  

18.01.2022 č.j. 008826/2022/KUSK, 

Odbor se v samostatných odstavcích vyjádřil z hlediska zákona o ovzduší (201/2012 Sb), zákona o ochraně 
přírody a krajiny (114/1992 Sb.), zákona o odpadech (5412020 Sb.), zákona o vodách (254/2001 Sb.) a 
zákona o ochraně ZPF (334/1992 Sb.) – v těchto vyjádřeních rekapituluje zákonné povinnosti a uvádí, že 
nemá připomínky nebo námitky. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Jedná se o souhlasné vyjádření, tedy není třeba ze strany zpracovatele posudku žádný komentář.  

 

4. Středočeský kraj  

ze dne 20.01.2022, č.j. 010204/2022/KUSK, 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Jedná se o nesouhlasné vyjádření, respektive požadavek na dopracování dokumentace z důvodu ochrany 
ZPF a řešení odvodu srážkových vod. 

Zábor ZPF je na této ploše předpokládán územním plánem a tedy v souladu s § 4, odstavcem 5 zákona 
č. 334/1992 Sb. je zástavba této plochy možná. Odnímání půdy vyšší kvality považuje zpracovatel posudku 
jako méně vhodné, nicméně v tomto případě se jedná o plochy, které již nejsou jako zemědělská půda 
využívány a jsou s ohledem na svou velikost a okolní zástavbu pro další zemědělské využití nevhodné. 
Další dopracování dokumentace by nepřineslo žádná nová zjištění a nevedlo by k jiným závěrům. 

Řešení nakládání se srážkovými vodami bylo připomínkováno také jinými respondenty a bylo upozorňováno 
na rizika vyplývající z možnosti „bleskové povodně“ v tomto území. Zpracovatel posudku tedy požádal 
zpracovatelku dokumentace o upřesnění technického řešení retence srážkových vod z plochy záměru a ve 
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spolupráci s projektantem bylo navrženo technické řešení, které je schopno zajistit, že i v případě 
přívalových srážek plocha záměru nebude ohrožovat okolní pozemky. V rámci návrhu stanoviska je 
formulována příslušná podmínka. 

 

5. Vyjádření fyzické osoby (1),  

doručeno na KÚ pod č.j.011041/2022/KUSK dne 22.01.2022, 

Jedná se o nesouhlasné vyjádření odůvodněné celkem 17 body: 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Soulad s územním plánem je nutné prokázat v rámci územního řízení a příslušným orgánem je příslušný 
stavební úřad, respektive odbor územního plánu. V rámci procesu EIA lze posuzovat i záměry u nichž není 
soulad s územním plánem, proto zpracovatel posudku tuto připomínku nehodnotí, ovšem připomíná, že 
součástí dokumentace je vyjádření z hlediska územního plánu ze kterého nesoulad záměru s územním 
plánem nevyplývá. 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Vyjádření z hlediska územního plánu je nutnou přílohou Oznámení záměru (ve smyslu §6 zákona 100/2001 
Sb.) i Dokumentace (ve smyslu §8 zákona 100/2001 Sb.), je tedy logické, že toto vyjádření musí být 
vydáno dříve než jsou Oznámení i Dokumentace předloženy. 

 

(text dále pokračuje podrobnějším zdůvodněním připomínky, s ohledem na přehlednost tohoto textu již 
zbytek připomínky doslovně necitujeme – je v plném rozsahu obsažena v příloze tohoto posudku). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Problematika přívalové povodně byla řešena také v rámci veřejného projednání a zpracovatel posudku 
v rámci vyhodnocení této připomínky požádal zpracovatelku Dokumentace o upřesnění technického řešení 
odvodnění plochy záměru. Požadováno bylo doložení takového technického řešení, které zajistí, že ani 
v případě přívalových srážek nebude plocha záměru produkovat vody nad rámec v dokumentaci 
garantovaného maximálního odtokového množství (5,41 l/s). Zaslané technické řešení je zahrnuto do 
podmínek stanoviska. 

V rámci této připomínky je zmíněna retenční funkce plochy budoucí výstavby při přívalových povodních. 
Požadavek na to, aby plocha záměru sloužila jako poldr pro zachycení srážkových vod z cizích pozemků 
však pokládáme minimálně za neetický, neboť není možné po vlastníkovi nemovitosti požadovat aby 
nahrazoval funkci, kterou má zajišťovat veřejná správa. 
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(text dále pokračuje podrobnějším zdůvodněním připomínky, s ohledem na přehlednost tohoto textu již 
zbytek připomínky doslovně necitujeme – je v plném rozsahu obsažena v příloze tohoto posudku). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Problematika přívalových povodní je v tomto bodě dále rozvedena a je zřejmé, že bude zapotřebí navržení 
celkového řešení zabezpečení této části městyse. To však není možné provést v rámci soukromého 
investičního záměru, který je vzhledem k území kterého se přívalové povodně týkají plošně téměř 
zanedbatelný. 

V rámci návrhu stanoviska tedy navrhujeme podmínky, které zajistí, že hodnocený záměr nebude zdrojem 
odtoku srážkových vod, které by stávající situaci dále zhoršily. 

 

(text dále pokračuje podrobnějším zdůvodněním připomínky, s ohledem na přehlednost tohoto textu již 
zbytek připomínky doslovně necitujeme – je v plném rozsahu obsažena v příloze tohoto posudku). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Soulad s územním plánem je nutné prokázat v rámci územního řízení a příslušným orgánem je příslušný 
stavební úřad, respektive odbor územního plánu. V rámci procesu EIA lze posuzovat i záměry u nichž není 
soulad s územním plánem, proto zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli 
rozhodovat. 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se podrobnosti regulativů územního plánu 
nepřezkoumávají a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se podrobnosti regulativů územního plánu 
nepřezkoumávají a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat.  

Tato problematika bude řešena v rámci územního řízení a v případě nesouladu nemůže být souhlas vydán. 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se podrobnosti regulativů územního plánu 
nepřezkoumávají a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat.  

Tato problematika bude řešena v rámci územního řízení a v případě nesouladu nemůže být souhlas vydán. 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Zde se připomínka opět týká širších souvislostí řešení této části městyse, nikoli jen areálu záměru, který je 
předmětem procesu EIA. Je tedy zřejmé, že oznamovatel nemůže být investorem dopravní infrastruktury 
v rámci městyse. Za správné pokládá zpracovatel posudku to, že zpracovatelka Dokumentace vyhodnotila 
reálné technické řešení záměru (nikoli varianty jejichž realizace není jistá). 

Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se vyplývající z územního plánu nepřezkoumávají 
a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat.  
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Tato problematika bude řešena v rámci územního řízení a v případě nesouladu nemůže být souhlas vydán. 

 

 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zábor ZPF je na této ploše předpokládán územním plánem a tedy v souladu s § 4, odstavcem 5 zákona 
č. 334/1992 Sb. je zástavba této plochy možná, neboť respondentem citovaný odstavec 3 se v tomto 
případě neuplatňuje.  

Odnímání půdy vyšší kvality považuje zpracovatel posudku obecně za málo vhodné, nicméně v tomto 
případě se jedná o plochy, které již nejsou jako zemědělská půda využívány a jsou s ohledem na svou 
velikost a okolní zástavbu pro další zemědělské využití nevhodné.  

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Požadavek na prokázání dostatečného počtu parkovacích stání není v rámci procesu EIA na místě, toto 
bude muset investor prokázat v rámci řízení podle stavebního zákona. Pokud by však návrh počtu 
parkovacích stání v této etapě podcenil, vystavuje se riziku, že v rámci tzv. „coherence stampu“ (dle §9a, 
odst. 6 zákona 100/2001 Sb.) bude nucen s touto změnou projít novým procesem posuzování. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Problematika přívalových povodní je v tomto bodě dále rozvedena a je zřejmé, že bude zapotřebí navržení 
celkového řešení zabezpečení této části městyse. To však není možné provést v rámci soukromého 
investičního záměru, který je vzhledem k území kterého se přívalové povodně týkají plošně téměř 
zanedbatelný. 

V rámci návrhu stanoviska tedy navrhujeme podmínky, které zajistí, že hodnocený záměr nebude zdrojem 
odtoku srážkových vod, které by stávající situaci dále zhoršily. 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

V rámci zpracování posudku byl oznamovatel požádán o sdělení jak bude technicky zabezpečeno, aby 
uvedené maximální odtokové množství (5,41 l/s) bylo dodrženo také při přívalových srážkách víc jak 
60 mm za 8 h.  

Technické řešení spočívá v tom, že parkovací plochy a komunikace budou spádovány a ohrazeny tak, aby 
všechny srážkové vody z nich mohly odtékat pouze přes regulovaný odtok (regulace na max. 5,41 l/s) a 
pokud tento odtok nebude dostatečný tak na těchto plochách dojde k rozlivu a zadržení srážkových vod. 
Zákres technického řešení je uveden v příloze tohoto posudku. Dle výpočtů by výše vodního sloupce na 
těchto plochách byla v řádu desítek milimetrů (cca 5 cm), pochopitelně v závislosti na době odtoku a 
intenzitě srážek.  

V rámci návrhu stanoviska tedy navrhujeme podmínky, které zajistí, že hodnocený záměr nebude zdrojem 
odtoku srážkových vod, které by stávající situaci dále zhoršily. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Požadovaná analýza vodotečí a kanalizační infrastruktury a požadavky na jejich údržbu by měla být 
směřována především na jejich správce. V rámci posudku požadujeme předevší zajištění takového 
technického řešení, které stávající situaci nezhorší. 

 

 

Komentář zpracovatele posudku: 

K požadavku na eliminaci světelného smogu se připojujeme a zahrnujeme jej do podmínek stanoviska. 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

K požadavku na eliminaci světelného smogu se připojujeme a zahrnujeme jej do podmínek stanoviska 
(ostatně již v rámci dokumentace jsou navržena opatření pro jeho eliminaci), nicméně již nyní v tomto 
prostoru existuje absence tmy jednak díky osvětlení areálů, komunikací i objektů, ale taky světly 
projíždějících vozidel. 

Dosah vlivů předmětného záměru na Doubravský potok či mokřad Žabák je nepravděpodobný jak 
s ohledem na skutečnost, že tok nebude záměrem dotčen a nebude ani recipientem srážkových vod 
z areálu (ty jsou přes bezejmenou vodoteč svedeny do Litolské svodnice a přes ni do Labe). Stejně tak 
pokládáme za vyloučený možný vliv na zmíněné ochranné pásmo vodního zdroje či zdroj samozný. 

Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo bylo provedeno na základě hlukové a rozptylové studie. Tyto studie byly 
zpracovány jednak pro vybrané výpočtové body, ale také jejich výsledky byly presentovány plošně, 
zákresem isoplet do mapy z obou studií je zřejmé, že vlivy jsou nejvýznamnější především v okolí řešených 
areálů, s rostoucí vzdáleností pak vlivy výrazně slábnou, stejně tak podél dopravních tras. 

V souvislosti se sídlištěm PMS připomínám, že limitní hodnoty se nemění podle toho kolik osob daný vliv 
zasáhne, je tedy nevýznamné jestli jde o 1 byt či 144 bytů. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

V dokumentaci je z hlediska klimatických vlivů konstatován vliv malý a trvalý, s touto charakteristikou 
zpracovatel posudku souhlasí. Podrobnější kvantifikace není s ohledem na stupeň poznání a dostupné 
metody vyhodnocování ani možná. 

Nicméně s ohledem na tuto připomínku doplňuji do návrhu stanoviska podmínku následujícího textu: 

V rámci návrhu sadových úprav znovu prověřit možnost navýšit počet stromů v prostoru parkoviště tak, 
aby se zvětšila jimi zastiňovaná plocha. 

Toto řešení povede jak ke snížení lokálního oteplení tak i ke zvýšení komfortu návštěvníků, kteří v letních 
měsících budou moci parkovat ve stínu. 

6. Vyjádření fyzické osoby (2),  

doručeno na KÚ pod č.j. 011906/2022/KUSK dne 24.01.2022, 

 

(text dále pokračuje podrobnějším zdůvodněním připomínky, s ohledem na přehlednost tohoto textu již 
zbytek připomínky doslovně necitujeme – je v plném rozsahu obsažena v příloze tohoto posudku). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Jak již bylo uvedeno u předchozích připomínek posouzení souladu s územním plánem je v kompetenci 
příslušného stavebního úřadu, proto není ze strany zpracovatele posudku hodnoceno. 

Co se týče izolační zeleně tak je třeba připomenout, že hlavní barierou proti šíření hluku a částečně i 
světelného smogu směrem k obytné zástavbě bude objekt prodejny a betonový plot při západním okraji 
parkoviště. Izolační zeleň podél něj bude zajišťovat estetickou funkci a v případě prachu bude také plnit 
funkci záchytu prachových částic. Významnější funkci pro snížení hluku však má vždy pevná bariera. 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
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Zde se připomínka týká širších souvislostí řešení této části městyse, nikoli jen areálu záměru, který je 
předmětem procesu EIA. Je tedy zřejmé, že oznamovatel nemůže být investorem dopravní infrastruktury 
v rámci městyse. Za správné pokládá zpracovatel posudku to, že zpracovatelka Dokumentace vyhodnotila 
reálné technické řešení záměru (nikoli varianty jejichž realizace není jistá). 

Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se vyplývající z územního plánu nepřezkoumávají 
a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat.  

Tato problematika bude řešena v rámci územního řízení a v případě nesouladu nemůže být souhlas vydán. 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se podrobnosti regulativů územního plánu 
nepřezkoumávají a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat.  

Tato problematika bude řešena v rámci územního řízení a v případě nesouladu nemůže být souhlas vydán. 

Otázka kapacity inženýrských sítí je především záležitostí jejich správce, který musí rozhodnout, zda 
připojení dalších subjektů na tuto síť je možné, případně je jeho úkolem zajistit zvýšení kapacity sítě před 
připojením dalších odběratelů. 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se podrobnosti regulativů územního plánu 
nepřezkoumávají a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat.  

Tato problematika bude řešena v rámci územního řízení a v případě nesouladu nemůže být souhlas vydán. 

 

 

(text dále pokračuje podrobnějším zdůvodněním připomínky, s ohledem na přehlednost tohoto textu již 
zbytek připomínky doslovně necitujeme – je v plném rozsahu obsažena v příloze tohoto posudku). 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se podrobnosti regulativů územního plánu 
nepřezkoumávají a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat. 
Nicméně k této problematice se vyjadřuje Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního 
prostředí, ve svém vyjádření ze dne 24.01.2022, č.j. MULNL-OVŽP/106201/2021/Ště (viz následující text). 

Tato problematika bude podrobně řešena v rámci územního řízení a v případě nesouladu nemůže být 
souhlas vydán. 

 

 

(text dále pokračuje podrobnějším zdůvodněním připomínky, s ohledem na přehlednost tohoto textu již 
zbytek připomínky doslovně necitujeme – je v plném rozsahu obsažena v příloze tohoto posudku). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zábor ZPF je na této ploše předpokládán územním plánem a tedy v souladu s § 4, odstavcem 5 zákona 
č. 334/1992 Sb. je zástavba této plochy možná, neboť respondentem citovaný odstavec 3 se v tomto 
případě neuplatňuje.  

Odnímání půdy vyšší kvality považuje zpracovatel posudku obecně za málo vhodné, nicméně v tomto 
případě se jedná o plochy, které již nejsou jako zemědělská půda využívány a jsou s ohledem na svou 
velikost a okolní zástavbu pro další zemědělské využití nevhodné.  

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
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Jak již bylo výše několikrát uvedeno v rámci procesu EIA se podrobnosti regulativů územního plánu 
nepřezkoumávají a zpracovatel posudku není oprávněn ve věci souladu či nesouladu jakkoli rozhodovat.  

U tohoto bodu se jedná v zásadě o rekapitulaci připomínek uplatněných v rámci bodů b), c) a a), v dalších 
podrobnostech se tedy odkazuji na svůj komentář u těchto bodů (tedy viz výše).  

 

 

(text dále pokračuje podrobnějším zdůvodněním připomínky, s ohledem na přehlednost tohoto textu již 
zbytek připomínky doslovně necitujeme – je v plném rozsahu obsažena v příloze tohoto posudku). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dostatečná kapacita vodotečí a kanalizační infrastruktury a požadavky na jejich údržbu by měla být 
směřována především na jejich správce. V rámci posudku požadujeme především zajištění takového 
technického řešení, které stávající situaci nezhorší. Respektive pokládáme za nutné, aby se investor 
záměru vyrovnal se stávajícím nepříznivým stavem a jeho záměr minimálně nezpůsoboval zhoršení 
stávající situace. 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Problematika přívalových povodní musí být řešena komplexně. Je tedy zřejmé, že bude zapotřebí navržení 
celkového řešení zabezpečení této části městyse. To však není možné provést v rámci soukromého 
investičního záměru, který je vzhledem k území kterého se přívalové povodně týkají plošně téměř 
zanedbatelný. 

V rámci zpracování posudku byl oznamovatel požádán o sdělení jak bude technicky zabezpečeno, aby 
uvedené maximální odtokové množství (5,41 l/s) bylo dodrženo také při přívalových srážkách víc jak 
60 mm za 8 h.  

Technické řešení spočívá v tom, že parkovací plochy a komunikace budou spádovány a ohrazeny tak, aby 
všechny srážkové vody z nich mohly odtékat pouze přes regulovaný odtok (regulace na max. 5,41 l/s) a 
pokud tento odtok nebude dostatečný tak na těchto plochách dojde k rozlivu a zadržení srážkových vod. 
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Zákres technického řešení je uveden v příloze tohoto posudku. Dle výpočtů by výše vodního sloupce na 
těchto plochách byla v řádu desítek milimetrů (cca 5 cm), pochopitelně v závislosti na době odtoku a 
intenzitě srážek.  

V rámci návrhu stanoviska tedy navrhujeme podmínky, které zajistí, že hodnocený záměr nebude zdrojem 
odtoku srážkových vod, které by stávající situaci dále zhoršily. 

V rámci podmínek stanoviska je tedy navržena následující podmínka: 

V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude navrženo a technicky dořešeno navýšení retenční kapacity 
areálu tak, aby maximální odtokové množství (5,41 l/s) bylo dodrženo také při přívalových srážkách víc jak 
60 mm za 8 h. Předpokládané řešení bude vycházet z již navrženého technického řešení spočívajícího ve 
vytvoření další retenční kapacity tak, že k rozlivu bude docházet na plochách parkovišť a odtok srážkových 
vod z nich bude umožněn pouze přes společný regulovaný odtok s maximálním odtokovým množstvím 
(5,41 l/s). 

Pro tyto účely je možné využít pouze areál záměru, vhodným technickým opatřením bude zajištěno, že 
nedojde k přetoku zadržené vody na jiné pozemky. 

  

7. Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí,  

ze dne 24.01.2022, č.j. MULNL-OVŽP/106201/2021/Ště 

 
Komentář zpracovatele posudku: 

Jedná se o souhlasné stanovisko s vysvětlením, komentář zpracovatele posudku tedy není třeba. 
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ČÁST VI. 
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU) 

Posuzovaný záměr „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ spočívá ve vybudování nového areálu maloobchodní 
prodejny potravin včetně doplňkového nepotravinového zboží, případně služeb. Bude se jednat o přízemní 
stavbu s administrativní nadstavbou. V přízemí bude prodejní a skladovací část včetně technického zázemí, 
v prvním patře sociální zázemí zaměstnanců a kanceláře vedení obchodu. V rámci záměru bude 
vybudováno prodejní centrum s veškerým potřebným zázemím (technickým, skladovým, sociálním apod.), 
včetně potřebných parkovacích míst pro zákazníky a pracovníky. 

Areál je navržený s hlavní budovou a vedlejšími objekty, které vždy podporují nebo doplňují funkci objektu 
hlavního. Objekt prodejny Kaufland má půdorysně tvar písmene L, o rozměrech ~98,9 x 48,9 m, s hlavní 
částí obdélníkového tvaru, který je rozdělen na část prodejní v přední části (kde se dále nachází hlavní 
vstup, prostor pro koncesionáře, vstup do administrativního vestavku a zázemí pro návštěvníky a obsluhu) 
a skladovací s 2 můstky v zadní části s technickým vestavkem. Objekt prodejny je osazený tak, aby byl 
dobře přístupný a obslužný. Kolem něj jsou dle svého účelu rozmístěny doplňující objekty (nádrž SHZ, 
požární nádrž, trafostanice, reklamní pylon a reklamní poutač Kaufland/vlajkosláva). 

Uvnitř objektu bude samoobslužná prodejna, která zabezpečí prodej potravinářského zboží, včetně 
obslužných úseků, a dále široký sortiment průmyslového zboží. V rámci objektu obchodního domu budou 
provozovány obslužné úseky lahůdek a sýrů a porcovaného masa. Doplňující odborné prodejny 
koncesionářů v objektu pak řeší prodej dalšího potravinářského a nepotravinářského zboží včetně 
případných služeb. 

Napojení prodejny Kaufland je navrženo prostřednictvím nově plánované komunikace, která bude 
vybudována v rámci plánovaného sousedního areálu, který je navržen za ulicí Na Mlíčníku jihozápadně od 
řešeného záměru. Tato komunikace propojí navrženou okružní křižovatku s ulicí Smetanova a povede mezi 
sportovním hřištěm a závodem H.A.N.S. Prefa, a.s. 

Areál bude volně přístupný z ul. Na Mlíčníku, provoz bude v maximálním stavu od 7-22 h denně, 7 dní v 
týdnu. Objekt je navržen jako přízemní, s částečně vestavěným podlažím ve 2.NP (nadstavby v prvním 
patře). 

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí akceptujeme konstatování uvedená v dokumentaci že: 

Dojde k záboru ZPF I. a II. třídy ochrany, jedná se však o zábor předpokládaný územním plánem neboť se 
jedná o pozemky určené k zástavbě. 

Nedojde k záboru ani dotčení LPF ani vlivu na hmotný majetek a kulturní památky. 

Provedení záměru neovlivní územní systém ekologické stability ani zvláště chráněná území nebo významné 
krajinné prvky. Vliv na biotu je hodnocen jako akceptovatelný. 

Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody byly posouzeny jako málo významné. Vlivy na horninové 
prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné. Vliv na krajinu a krajinný ráz byl hodnocen jako 
akceptovatelný. 

Vliv dopravy generované záměrem (externí i uvnitř areálu) byl vyhodnocen z hlediska emisí do ovzduší i s 
ohledem na hluk. Tyto vlivy byly následně hodnoceny z pohledu zdravotních rizik a byly stanoveny jako 
akceptovatelné. 

Nejvýznamnější vlivy záměru se projeví změnou emisí do ovzduší vlivem nárůstu dopravy (hodnocena je 
situace při kumulaci vlivů s okolními záměry). S ohledem na předpokládáné reálné emise jednotlivých 
zdrojů lze i v tomto případě vliv hodnotit za akceptovatelný. 
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Z hlediska hlukové situace byly vyhodnoceny stacionární zdroje hluku i na záměr vázaná automobilová 
doprava. Na základě hlukové studie bylo konstatováno, že provoz nezhorší stávající akustickou situaci v 
území. Akustická změna hlučnosti se pohybuje pouze v desetinách dB. 

V rámci vyhodnocení vlivu automobilové dopravy byl vyhodncen souběh se sousedním připravovaným 
areálem prodejny TESCO. 

Rizika spojená s provozem záměru z hlediska bezpečnosti jsou nevýznamná nebo akceptovatelná. 

Z uvedených důvodů je výsledné hodnocení posuzovaného záměru pozitivní. Předložený záměr 
nepředstavuje neúnosné zhoršení žádné ze složek životního prostředí a nepředstavuje riziko pro dotčenou 
populaci. 

Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studií a na základě vlastního šetření 
pokládáme za realizovatelnou navrženou variantu OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM v rozsahu 
popsaném v předmětné dokumentaci za přípustnou.  

Podmínky pro prevenci, vyloučení snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedené v 
dokumentaci byly v převážné míře akceptovány a doplněny o další podmínky navržené zpracovatelem 
posudku. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně životního prostředí a 
veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na ŽP v platném znění lze konstatovat, že záměr je akceptovatelný.  

Posuzovaný záměr nebude mít nepřípustné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní 
prostředí jako celek tedy nebude ovlivněno nad únosnou míru. 

 



 

OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM 
POSUDEK NA DOKUMENTACI 
 

 

STRANA 39 z 55 
 

ČÁST VII. 
(NÁVRH STANOVISKA) 

Krajský úřad Středočeského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

Č.j.:  
Vyřizuje:      
tel.:  
fax:  
e-mail:  
datum:  

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je výstavba maloobchodní prodejny potravin včetně doplňkového nepotravinového 
zboží, případně služeb. Bude se jednat o přízemní stavbu s administrativní nadstavbou. V přízemí bude 
prodejní a skladovací část včetně technického zázemí, v prvním patře sociální zázemí zaměstnanců a 
kanceláře vedení obchodu. V rámci záměru bude vybudováno prodejní centrum s veškerým potřebným 
zázemím (technickým, skladovým, sociálním apod.), včetně potřebných parkovacích míst pro zákazníky a 
pracovníky. 

Kapacita záměru: 

• Plochy dotčeny záměrem celkem  17 633 m2 

• Zastavěné plochy    5160,9 m2 

• Zpevněné plochy    8926,2 m2 

• Zeleň      3545,9 m2 

• Prodejní plocha:    2941,10 m² 

• Nájemní plocha / koncesionáři:   ~204,00 m² 

• Počet zaměstnanců max.   99 osob 

• Počet pracovních směn    2 směny, 

• Provoz pro zákazníky    Po – Ne 7:00 – 22:00 h, 

• Parkoviště pro osobní automobily  212 stání. 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

  kraj:      Středočeský 
  správní obec s rozšířenou působností:  Lysá nad Labem 
  obec:      Lysá nad Labem 
  katastrální území:    Lysá nad Labem [689505] 
  Parcela č.:     511/5, 511/60, 511/59 

4. Obchodní firma oznamovatele 

  Kaufland Česká republika v.o.s. 

5.  IČ oznamovatele  

  251 10 161 

6.  Sídlo (bydliště) oznamovatele  
Bělohorská 2428/203,  
169 00 Praha 6 Břevnov  

7.  Oprávněný zástupce oznamovatele 
DP Eco-Consult s.r.o. 
RNDr. D. Pačesná, Ph.D. 
V Lukách 446/12, Hradec Králové 
IČ: 28766300 
Telefon: +420 776 813 743 
E-mail: dpacesna@eco-consult.cz 
 
Oznamovatel je zastoupen na základě plné moci (viz. příloha č. 3 dokumentace záměru) 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Dokumentace 

 Zpracovatel: RNDr. D. Pačesná, Ph.D.,  

  DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, Hradec Králové 

 Číslo autorizace: držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona 
  č.100/2001 Sb., MŽP ČR - č.j. 38495/ENV/11.. 

 Datum předložení: 23.12.2021 

3. Posudek 

 Zpracovatel: Ing. Pavel Cetl,  

  Demlova 24, 613 00 Brno 

 Číslo autorizace: 46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97), poslední prodloužení  
  autorizace rozhodnutím MŽP ČR, č.j. MZP/2021/710/4153 ze dne 11.8.2021, 
  nabytí právní moci 2.9.2021) 

 Datum předložení: 5.4.2022 
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4. Veřejné projednání 

 Místo: prostřednictvím internetového přímého přenosu,  

 Datum: 17.02.2022 

 Čas: 15:30 hodin 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Předmětný záměr podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) na základě skutečnosti, že tak bylo rozhodnuto 
ve zjišťovacím řízení.  

Proces posuzování vlivu na životní prostředí ve věci záměru "OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM" byl zahájen 
po předložení příslušné dokumentace. Její zveřejnění bylo oznámeno dne 23.12.2021. 

Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Pavel Cetl, Demlova 24, 613 00 Brno. 

Dokumentace byla zveřejněna a předložena dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 
samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované subjekty a 
veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě. 

Vlivy záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných 
hledisek.  

 

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

Vyjádření k dokumentaci: 

1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze — územní pracoviště v 
 Nymburku, vyjádření k dokumentaci č.j. KHSSC 66738/2021 ze dne 29.12.2021, doručeno na KÚ 
 pod č.j. 160538/2021/KUSK ze dne 29.12.2021, 

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádření k dokumentaci
 č.j. ČIžP/41/2021/13374 ze dne 18.01.20202, doručeno na KÚ pod č.j. 008662/2022/KUSK 
 dne 18.01.2022, 

3. KÚSK, OŽPaZ, vyjádření k dokumentaci ze dne 18.01.2022 č.j. 008826/2022/KUSK, 

4. Středočeský kraj, vyjádření k dokumentaci ze dne 20.01.2022, č.j. 010204/2022/KUSK, 

5. Vyjádření fyzické osoby (1), doručeno na KÚ pod č.j.011041/2022/KUSK dne 22.01.2022, 

6. Vyjádření fyzické osoby (2), doručeno na KÚ pod č.j. 011906/2022/KUSK dne 24.01.2022, 

7. Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, ze dne 24.01.2022, 
 č.j. MULNL-OVŽP/106201/2021/Ště, doručeno na KÚ pod č.j. 011873/2022/KUSK dne 24.01.2022. 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

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

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů 
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu technologie do 
životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.  
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Vlivy na ovzduší byly posouzeny rozptylovou studii. Záměr se nachází v území, kde jsou dlouhodobě 
překračovány platné imisní limity pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Výsledky příspěvků imisní zátěže 
vyvolané provozem hodnoceného záměru a jím vyvolané automobilové dopravy dosahovaly nízkých 
hodnot, jejich vliv na kvalitu ovzduší je tedy velmi nízký a akceptovatelný a to i s ohledem na umístění v 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Vlivy na akustickou situaci byly posouzeny hlukovou studií. Posouzení bylo provedeno na základě údajů o 
stávajících zdrojů hluku se zohledněním nových zdrojů ze záměru, včetně v související dopravy jak ve 
vlastním areálu, tak na veřejných komunikacích.  

Hluková a rozptylová studie vyhodnocovala také kumulativní vliv dopravy do sousedního připravovaného 
areálu TESCO. 

Z výpočtu provedeného pro provoz zdrojů hluku v posuzované areálu je patrné, že v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro denní (LAeq,8h = 50 dB), resp. noční dobu (LAeq,1h = 40 dB) 
pro stacionární zdroje a hlukové limity pro silniční dopravu s uplatněním příslušné korekce. Změna hlukove 
imisní zátěže se pohybuje maximálně v řádu desetin dB.  

Přesto je zpracovatelem posudku navrženo - ve zkušebním provozu provést měření celkové akustické 
zátěže v nejbližším chráněném prostoru staveb v případě požadavku příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví. 

Vlivy na veřejné zdraví byly zpracovány oprávněnou osobou – příloha 10 dokumentace. V závěrech je 
konstatováno, že tato aktivita nebude představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele v 
okolí záměru. 

Z hlediska vlivu na vodu je v dokumentaci konstatováno, že při provozu dle záměru vzniknou v lokalitě 
splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení cca 5159 m3/rok. Splaškové vody budou svedeny kanalizací 
k likvidaci na ČOV. Srážkové vody budou retenovány v areálu a řízeně vpouštěny do bezejmené vodoteče 
při hranici areálu s maximálním odtokem 5,41 l/s. 

Z hlediska vlivů na floru, faunu a ekosystémy je podstatné, že záměr je umisťován na pozemek několik let 
nevyužívaný, s náletovými dřevinami s občasnými zálety ptactva. Záměr zasáhne do biotopu zvláště 
chráněných druhů (slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)), 
pro realizaci bude tedy nutná výjimka dle §56 ZOPK. 

Záměr není v přímém kontaktu s žádným prvkem regionálního a nadregionálního systému ÚSES, není v 
přímém kontaktu s žádnými prvky lokálního ÚSES. 

Vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ na lokality Natura vyloučen stanoviskem orgánu ochrany 
přírody  

Vlivy na půdy spočívají v záboru zemědělského půdního fondu s I. a II. třídou ochrany ZPF. Umístění 
obdobného záměru je v území předpokládáno územním plánem – jedná se o zastavitelné území obklopené 
jinými areály. Pozemky zahrnuté do PUPFL nejsou dotčeny. 

Záměrem dojde k nevýznamnému ovlivnění stávajících krajinných struktur. Realizace záměru představuje 
nový nevýrazný prvek v krajině v rámci stávající průmyslového zóny a je hodnocen jako únosný.  

Vlivy na horninové prostředí jsou nevýznamné, záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území ani 
nezasahuje jiné zdroje surovin.  

V ploše záměru a bezprostředním okolí se nenacházejí kulturní památky, archeologické lokality.  

Záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nemá přeshraniční vlivy. 

V rámci dokumentace byla navržena opatření pro snížení negativních vlivů. 

Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studií a na základě vlastního šetření 
pokládáme za realizovatelnou navrženou variantu zahrnující výstavbu a provoz OC KAUFLAND LYSÁ NAD 
LABEM v rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci za přípustnou.  
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2.  Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení odpovídá způsobu a postupům uplatňovaným při výrobě v obdobných provozech. 
Umístění záměru jednoznačně vyplývá z prostorových podmínek v areálu, vlastnických poměrů ve vztahu k 
pozemkům a návaznosti na stávající areály a infrastrukturu. 

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

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí pro fázi realizace a provozu záměru.  

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

V rámci dokumentace byla předložena pouze 1 aktivní varianta.  

Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí vyhodnocena jako přípustná, 
zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí, souhlas podmiňuje splněním dále uvedených podmínek. 

5.  Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ na životní prostředí, která jsou 
předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí a vyjádření k tomuto posudku 
jsou vypořádána v tomto stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.  

Všechna obdržená vyjádření jsou archivována na příslušném odboru KÚ Středočeského kraje. 

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

Na základě „dokumentace“, „posudku“, „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření k nim 
uplatněných a doplňujících informací vydává Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle § 
10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k záměru 

„OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ 

v rozsahu: 

Výstavba nové maloobchodní prodejny potravin včetně doplňkového nepotravinového zboží, případně 
služeb na dosud nezastavěné ploše. Bude se jednat o přízemní stavbu s administrativní nadstavbou. V 
přízemí bude prodejní a skladovací část včetně technického zázemí, v prvním patře sociální zázemí 
zaměstnanců a kanceláře vedení obchodu. V rámci záměru bude vybudováno prodejní centrum s veškerým 
potřebným zázemím (technickým, skladovým, sociálním apod.), včetně potřebných parkovacích míst pro 
zákazníky a pracovníky. 

Kapacita záměru: 
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• Plochy dotčeny záměrem celkem  17 633 m2 

• Zastavěné plochy    5160,9 m2 

• Zpevněné plochy    8926,2 m2 

• Zeleň      3545,9 m2 

• Prodejní plocha:    2941,10 m² 

• Nájemní plocha / koncesionáři:   ~204,00 m² 

• Počet zaměstnanců max.   99 osob 

• Počet pracovních směn    2 směny, 

• Provoz pro zákazníky    Po – Ne 7:00 – 22:00 h, 

• Parkoviště pro osobní automobily  212 stání. 
 

Podmínky souhlasného stanoviska:  

Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení uvedená v dokumentaci, doporučení vzešlá z 
vyhodnocení došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá z 
vyhodnocení průběhu veřejného projednání: 

Fáze přípravy záměru 

1. V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zpracován návrh opatření ke snížení 
negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu, zejména z hlediska minimalizace 
prašnosti a hluku, dále budou stanovena omezení pro případné činnosti v době od 22:00 do 6:00 
hodin. 

2. V dalších stupních projektové dokumentace bude zpracován plán ozelenění areálu, podle plánu 
proběhne výsadba rostlin a jejich následná péče. 

3. 3. V rámci zpracování projektu zeleně bude navrženo zachovat alespoň částečně současné 
poměry stanoviště pro ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohrožené 
druhy ptáků. Navrhovaná výsadba by tedy měla zahrnovat keřové porosty s druhy rostlin, které 
budou alespoň rozumným kompromisem mezi nároky daných druhů a možnostmi údržby. 
Doporučujeme vysazení hlohů, růží šípkových a jiných přirozeně se vyskytujících druhů pro 
podporu biotopu ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohroženého 
rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus). Ve stromovém patře by v navrhovaných 
výsadbách ze stejného důvodu neměl chybět topol bílý. Dále je třeba zachovat alespoň část 
lokality lokálně podmáčenou s výskytem rákosu či vytvořit tůňku či jezírko pro podporu rákosníka 
velkého (Acrocephalus arundinaceus). Navrhované řešení bude konzultováno s orgánem ochrany 
přírody. 

4. V rámci návrhu sadových úprav znovu prověřit možnost navýšit počet stromů v prostoru parkoviště 
tak, aby se zvětšila jimi zastiňovaná plocha. 

5. V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude navrženo a technicky dořešeno navýšení retenční 
kapacity areálu tak, aby maximální odtokové množství (5,41 l/s) bylo dodrženo také při přívalových 
srážkách víc jak 60 mm za 8 h. Předpokládané řešení bude vycházet z již navrženého technického 
řešení spočívajícího ve vytvoření další retenční kapacity tak, že k rozlivu bude docházet na 
plochách parkovišť a odtok srážkových vod z nich bude umožněn pouze přes společný regulovaný 
odtok s maximálním odtokovým množstvím (5,41 l/s). 

Pro tyto účely je možné využít pouze areál záměru, vhodným technickým opatřením bude 
 zajištěno, že nedojde k přetoku zadržené vody na jiné pozemky. 

6. Před zahájením prací bude proveden podrobný průzkum lokality a nezbytné vzorkování, na základě 
kterého se bude dále postupovat při nakládání s navážkami, asfaltem, případně dalšími objevenými 
druhy odpadů. 
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7. Před zahájením výstavby budou realizována technická opatření pro minimalizaci prašnosti a hluku 
v průběhu výstavby, která budou navržena v prováděcí projektové dokumentaci 

8. V průběhu výstavby bude zajištěno a prováděno zkrápění ploch a skladovaných sypkých materiálů 
z důvodu snížení prašnosti. Pro tyto účely bude zajištěn dostatečný zdroj vody. 

9. V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zpracován návrh opatření ke snížení 
negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu, zejména z hlediska minimalizace 
prašnosti a hluku, dále budou stanovena omezení pro případné činnosti v době od 22:00 do 6:00 
hodin. 

Fáze realizace záměru 

10. Na staveništi bude umístěno dostatečné množství chemických WC. 

11. V prostoru staveniště nebudou prováděny opravy a údržba stavebních strojů a dopravní techniky. 

12. Při provádění skrývky zemin bude minimalizován jejich rozsah, skrývány budou odděleně jednotlivé 
půdní horizonty a místa s uloženými zeminami budou zabezpečena proti zaplevelení a odplavování. 
Skrývky budou prováděny mimo vegetační období. 

13. V místě výstavby záměru budou umístěny v dostatečném množství sanační prostředky pro 
případnou likvidaci úniku ropných látek. 

Fáze provozu záměru:  

14. Podél západní strany areálu od jižní hranice parkoviště bude postaven betonový plot o délce 66 + 
15 m a výšky 3m, který bude mít vlastnosti protihlukové stěny. 

15. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku akreditovanou laboratoří a výsledky 
budou zaslány Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. Rozsah měření a umístění měřících 
bodů bude konzultováno s KHS. 

16. Záměr bude zprovozněn až po realizaci nového napojení z JZ strany na ulici Jedličkova. 

17. Ozelenění areálu bude provedeno již během výstavby objektů, před započetím provozu záměru 
budou veškeré zelené plochy minimálně osety travním semenem. Do jednoho roku od započetí 
provozu budou dokončeny veškeré výsadby. Bude smluvně zajištěna následná péče o zeleň. 

18. Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po zpevněných 
komunikacích. 

19. Bude vypracován a schválen provozní řád pro lapač ropných látek – technické zařízení pro případ 
havárie (vodní dílo). 

20. Po zavírací době bude areálové osvětlení včetně reklamního poutače tlumeno na minimum. Jeho 
intenzita bude po zavírací době tlumena na 10% normální intenzity (cca 2 lx). 

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka 
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní 
prostředí 

Ve zkušebním provozu provést měření celkové akustické zátěže v nejbližším chráněném prostoru staveb v 
případě požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.  
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II.  ODŮVODNĚNÍ 

1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení 
uvedených podmínek: 

Krajský úřad Středočeského kraje vycházel při formulování závazného stanoviska z následujících podkladů:  

• Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD 
LABEM“, kterou zpracoval RNDr. D. Pačesná, Ph.D., držitelka autorizace ke zpracování 
dokumentace a posudku dle § 19 zákona č.100/2001 Sb., MŽP ČR - č.j. 38495/ENV/11..  

• Vyjádření k dokumentaci záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “.  

• Posudek s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., „OC KAUFLAND LYSÁ 
NAD LABEM, “, který vypracoval Ing. Pavel Cetl, autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a 
posudku podle zákona č. 100/2001 Sb. osvědčení č. j. 1713/209/OPVŽP/97, ze dne 22.4. 1997, s 
posledním prodloužením autorizace pod č. j. MZP/2021/710/4153 ze dne 11.8.2021, nabytí právní 
moci 2.9.2021), s platností do 31. 12. 2026), zpracovaný v dubnu 2022 (dále jen „posudek“).  

 

Posuzovaný záměr „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ spočívá ve vybudování nového areálu maloobchodní 
prodejny potravin včetně doplňkového nepotravinového zboží, případně služeb. Bude se jednat o přízemní 
stavbu s administrativní nadstavbou. V přízemí bude prodejní a skladovací část včetně technického zázemí, 
v prvním patře sociální zázemí zaměstnanců a kanceláře vedení obchodu. V rámci záměru bude 
vybudováno prodejní centrum s veškerým potřebným zázemím (technickým, skladovým, sociálním apod.), 
včetně potřebných parkovacích míst pro zákazníky a pracovníky. 

Areál je navržený s hlavní budovou a vedlejšími objekty, které vždy podporují nebo doplňují funkci objektu 
hlavního. Objekt prodejny Kaufland má půdorysně tvar písmene L, o rozměrech ~98,9 x 48,9 m, s hlavní 
částí obdélníkového tvaru, který je rozdělen na část prodejní v přední části (kde se dále nachází hlavní 
vstup, prostor pro koncesionáře, vstup do administrativního vestavku a zázemí pro návštěvníky a obsluhu) 
a skladovací s 2 můstky v zadní části s technickým vestavkem. Objekt prodejny je osazený tak, aby byl 
dobře přístupný a obslužný. Kolem něj jsou dle svého účelu rozmístěny doplňující objekty (nádrž SHZ, 
požární nádrž, trafostanice, reklamní pylon a reklamní poutač Kaufland/vlajkosláva). 

Uvnitř objektu bude samoobslužná prodejna, která zabezpečí prodej potravinářského zboží, včetně 
obslužných úseků, a dále široký sortiment průmyslového zboží. V rámci objektu obchodního domu budou 
provozovány obslužné úseky lahůdek a sýrů a porcovaného masa. Doplňující odborné prodejny 
koncesionářů v objektu pak řeší prodej dalšího potravinářského a nepotravinářského zboží včetně 
případných služeb. 

Napojení prodejny Kaufland je navrženo prostřednictvím nově plánované komunikace, která bude 
vybudována v rámci plánovaného sousedního areálu, který je navržen za ulicí Na Mlíčníku jihozápadně od 
řešeného záměru. Tato komunikace propojí navrženou okružní křižovatku s ulicí Smetanova a povede mezi 
sportovním hřištěm a závodem H.A.N.S. Prefa, a.s. 

Areál bude volně přístupný z ul. Na Mlíčníku, provoz bude v maximálním stavu od 7-22 h denně, 7 dní v 
týdnu. Objekt je navržen jako přízemní, s částečně vestavěným podlažím ve 2.NP (nadstavby v prvním 
patře). 
Z hlediska kapacit se jedná o následující plochy:  

• Plochy dotčeny záměrem celkem  17 633 m2 

• Zastavěné plochy    5160,9 m2 

• Zpevněné plochy    8926,2 m2 

• Zeleň      3545,9 m2 

• Prodejní plocha:    2941,10 m² 
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• Nájemní plocha / koncesionáři:   ~204,00 m² 

• Počet zaměstnanců max.   99 osob 

• Počet pracovních směn    2 směny, 

• Provoz pro zákazníky    Po – Ne 7:00 – 22:00 h, 

• Parkoviště pro osobní automobily  212 stání. 

V předložené dokumentaci je záměr posuzován v jedné variantě, která byla doporučena k realizaci v jedné 
etapě.  

Předložená dokumentace EIA byla posouzena v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 100/2001 Sb., v 
rozsahu stanoveném přílohou č. 5 citovaného zákona.  

Předložený záměr byl vyhodnocen ve všech aspektech životního prostředí a byl shledán jako přípustný, 
tedy splňuje všechny legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje veřejné zdraví a 
nepřináší zásadní negativní vlivy, které by byly v rozporu s požadavky trvale udržitelného rozvoje. 

Na základě vyhodnocení všech výše uvedených aspektů byla doporučena realizace aktivní varianty 

„OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “. 

K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 7 vyjádření samostatných územních celků, dotčených orgánů a 
obcí. Vyjádření orgánů státní zprávy jsou souhlasná a v některých případech obsahují podmínky nebo 
upřesnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Vyjádření veřejnosti jsou nesouhlasná. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze — územní pracoviště v Nymburku, (č.j. 
KHSSC 66738/2021 ze dne 29.12.2021), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se záměrem a uplatňuje 
požadavek na ověření výsledků akustické studie měřením po realizaci záměru. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, (č.j. ČIžP/41/2021/13374 ze dne 
18.01.20202), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se záměrem a uplatňuje požadavek na uplatnění 
opatření pro ochranu zvláště chráněných druhů ptáků (slavík obecný a rákosník velký).  

KÚSK, OŽPaZ, (ze dne 18.01.2022 č.j. 008826/2022/KUSK), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se 
záměrem, rekapituluje zákonné povinnosti a uplatňuje požadavek na uplatnění opatření navrhovaných 
v dokumentaci. 

Středočeský kraj, (ze dne 20.01.2022, č.j. 010204/2022/KUSK), ve svém vyjádření projevuje nesouhlas 
s odnětím ZPF v II. třídě ochrany a řešením nakládání s dešťovými vodami. 

Vyjádření fyzické osoby (1), (doručeno dne 22.01.2022), ve svém vyjádření projevuje nesouhlas, který 
odůvodňuje nesouladem s územním plánem a jím požadovaných investic v území týkajících se 
infrastruktury, obavou z přívalových povodní a obavou z nedostatečně dimenzovaného zařízení pro 
nakládání se srážkovými vodami, ochranou ZPF, nedostatečným rozsahem navržené zeleně, obavou ze 
světelného smogu, ochranou biotopů atd. 

Vyjádření fyzické osoby (2), (doručeno dne 24.01.2022), ve svém vyjádření projevuje nesouhlas, který 
odůvodňuje nesouladem s územním plánem a jím požadovaných investic v území týkajících se 
infrastruktury, obavou z přívalových povodní a obavou z nedostatečně dimenzovaného zařízení pro 
nakládání se srážkovými vodami, ochranou ZPF. 

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, (ze dne 24.01.2022, č.j. MULNL-
OVŽP/106201/2021/Ště), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se záměrem a uplatňuje požadavek na 
uplatnění opatření navrhovaných v dokumentaci. 

Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou komentována v části V. posudku. Všechny relevantní 
požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem převzaty do 
návrhu závazného stanoviska a jsou do tohoto závazného stanoviska zapracovány. 

Veřejné projednání se konaného dne 17.02.2022 od 15:30 hodin distanční formou prostřednictvím 
internetovéhopřímého přenosu . 

Dne 6.4. 2022 byl na příslušný úřad předložen posudek. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry 
dokumentace v tom smyslu, že posuzovaný záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný 
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při splnění podmínek navrženého souhlasného závazného stanoviska. Zpracovatel posudku doporučuje 
Krajskému úřadu Středočeského kraje vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., k 
záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného 
stanoviska, který je součástí posudku. 

Odůvodnění stanovených podmínek: 

V posudku je v návrhu závazného stanoviska uvedeno 24 podmínek. Do podmínek závazného stanoviska 
nebyly zahrnuty podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy, 
nebo ukládají povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru, naopak byla zahrnuta další podmínky, 
které vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v rámci dokumentace EIA a jsou stanoveny 
za účelem eliminace vlivů na konkrétní složky životního prostředí.  

Do podmínek tohoto závazného stanoviska bylo zahrnuto celkem 24 z celkových 24 podmínek, které byly 
navrženy zpracovatelem posudku v rámci konečného návrhu závazného stanoviska dle § 9 odst. 10 
zákona. Některé podmínky navržené zpracovatelem posudku byly formálně upraveny. 

I. Fáze přípravy záměru 

1. V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zpracován návrh opatření ke snížení 
negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu, zejména z hlediska minimalizace 
prašnosti a hluku, dále budou stanovena omezení pro případné činnosti v době od 22:00 do 6:00 
hodin. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů výstavby na obyvatelstvo. 

2. V dalších stupních projektové dokumentace bude zpracován plán ozelenění areálu, podle plánu 
proběhne výsadba rostlin a jejich následná péče. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je zvýšení biodiverzity a minimalizace vlivů na kvalitu ovzduší a klima. 

3. V rámci zpracování projektu zeleně bude navrženo zachovat alespoň částečně současné poměry 
stanoviště pro ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohrožené druhy 
ptáků. Navrhovaná výsadba by tedy měla zahrnovat keřové porosty s druhy rostlin, které budou 
alespoň rozumným kompromisem mezi nároky daných druhů a možnostmi údržby. Doporučujeme 
vysazení hlohů, růží šípkových a jiných přirozeně se vyskytujících druhů pro podporu biotopu 
ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a silně ohroženého rákosníka velkého 
(Acrocephalus arundinaceus). Ve stromovém patře by v navrhovaných výsadbách ze stejného 
důvodu neměl chybět topol bílý. Dále je třeba zachovat alespoň část lokality lokálně podmáčenou s 
výskytem rákosu či vytvořit tůňku či jezírko pro podporu rákosníka velkého (Acrocephalus 
arundinaceus). Navrhované řešení bude konzultováno s orgánem ochrany přírody. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů na chráněné živočichy, zvýšení biodiverzity a 
minimalizace vlivů na kvalitu ovzduší a klima. 

4. V rámci návrhu sadových úprav znovu prověřit možnost navýšit počet stromů v prostoru parkoviště 
tak, aby se zvětšila jimi zastiňovaná plocha. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem zpracovatelem posudku. Účelem podmínky zvýšení biodiverzity a 
minimalizace vlivů na kvalitu ovzduší a klima. 

5. V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude navrženo a technicky dořešeno navýšení retenční 
kapacity areálu tak, aby maximální odtokové množství (5,41 l/s) bylo dodrženo také při přívalových 
srážkách víc jak 60 mm za 8 h. Předpokládané řešení bude vycházet z již navrženého technického 
řešení spočívajícího ve vytvoření další retenční kapacity tak, že k rozlivu bude docházet na 
plochách parkovišť a odtok srážkových vod z nich bude umožněn pouze přes společný regulovaný 
odtok s maximálním odtokovým množstvím (5,41 l/s). 

Pro tyto účely je možné využít pouze areál záměru, vhodným technickým opatřením bude 
 zajištěno, že nedojde k přetoku zadržené vody na jiné pozemky. 
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Podmínka byla navržena zpracovatelem posudku. Účelem podmínky zvýšení ochrany okolních pozemků pro 
případ intenzivních srážek. 

6. Před zahájením prací bude proveden podrobný průzkum lokality a nezbytné vzorkování, na základě 
kterého se bude dále postupovat při nakládání s navážkami, asfaltem, případně dalšími objevenými 
druhy odpadů. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je správné nakládání s odpady vzniklými v průběhu výstavby a také prevence 
znečištění horninového prostředí a vod v případě výskytu kontaminovaných materiálů. 

7. Před zahájením výstavby budou realizována technická opatření pro minimalizaci prašnosti a hluku 
v průběhu výstavby, která budou navržena v prováděcí projektové dokumentaci 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace vlivů na kvalitu ovzduší a klima. 

8. V průběhu výstavby bude zajištěno a prováděno zkrápění ploch a skladovaných sypkých materiálů 
z důvodu snížení prašnosti. Pro tyto účely bude zajištěn dostatečný zdroj vody. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace vlivů na kvalitu ovzduší a klima. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace, vychází z požadavku KHS uplatněného v rámci 
vyjádření k dokumentaci a byla následně převzata a upravena zpracovatelem posudku. Účelem podmínky 
je minimalizace negativních vlivů hluku na obyvatelstvo. 

9. V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zpracován návrh opatření ke snížení 
negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu, zejména z hlediska minimalizace 
prašnosti a hluku, dále budou stanovena omezení pro případné činnosti v době od 22:00 do 6:00 
hodin. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů výstavby na obyvatelstvo. 

II. Fáze realizace záměru 

10. Na staveništi bude umístěno dostatečné množství chemických WC. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata zpracovatelem posudku. 
Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů výstavby na povrchové a podzemní vody. 

11. V prostoru staveniště nebudou prováděny opravy a údržba stavebních strojů a dopravní techniky. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata zpracovatelem posudku. 
Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů výstavby na povrchové a podzemní vody. 

12. Při provádění skrývky zemin bude minimalizován jejich rozsah, skrývány budou odděleně jednotlivé 
půdní horizonty a místa s uloženými zeminami budou zabezpečena proti zaplevelení a odplavování. 
Skrývky budou prováděny mimo vegetační období. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů výstavby na půdy a faunu a flóru. 

13. V místě výstavby záměru budou umístěny v dostatečném množství sanační prostředky pro 
případnou likvidaci úniku ropných látek. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata zpracovatelem posudku. 
Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů v případě poruchy či havárie spojené s únikem 
kapalných znečišťujících látek. 

III. Fáze provozu záměru 

14. Podél západní strany areálu od jižní hranice parkoviště bude postaven betonový plot o délce 66 + 
15 m a výšky 3m, který bude mít vlastnosti protihlukové stěny. 
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Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů hluku a světelného smogu na blízkou 
obytnou zástavbu. 

15. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku akreditovanou laboratoří a výsledky 
budou zaslány Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. Rozsah měření a umístění měřících 
bodů bude konzultováno s KHS. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace, vychází z požadavku KHS uplatněného v rámci 
vyjádření k dokumentaci a byla následně převzata a upravena zpracovatelem posudku. Účelem podmínky 
je minimalizace negativních vlivů hluku na obyvatelstvo. 

16. Záměr bude zprovozněn až po realizaci nového napojení z JZ strany na ulici Jedličkova. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů dopravy. 

17. Ozelenění areálu bude provedeno již během výstavby objektů, před započetím provozu záměru 
budou veškeré zelené plochy minimálně osety travním semenem. Do jednoho roku od započetí 
provozu budou dokončeny veškeré výsadby. Bude smluvně zajištěna následná péče o zeleň. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata a upravena zpracovatelem 
posudku. Účelem podmínky zvýšení biodiverzity a minimalizace negativních vlivů na chráněné živočichy, ale 
taky zamezení zvyšování prašnosti vlivem větrné eroze. 

18. Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po zpevněných 
komunikacích. 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata zpracovatelem posudku. 
Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů dopravy. 

19. Bude vypracován a schválen provozní řád pro lapač ropných látek – technické zařízení pro případ 
havárie (vodní dílo). 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata zpracovatelem posudku. 
Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů na povrchové vody. 

20. Po zavírací době bude areálové osvětlení včetně reklamního poutače tlumeno na minimum. Jeho 
intenzita bude po zavírací době tlumena na 10% normální intenzity (cca 2 lx). 

Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata zpracovatelem posudku. 
Účelem podmínky je minimalizace negativních vlivů světelného smogu. 

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka 
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní 
prostředí 

Ve zkušebním provozu provést měření celkové akustické zátěže v nejbližším chráněném prostoru staveb v 
případě požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Podmínka byla navržena zpracovatelem posudku. Účelem podmínky je zajištění ochrany veřejného zdraví 
před účinky hluku v průběhu provozu a sleduje cíl ověřit predikované působení zdrojů hluku v areálu, 
minimalizovat jejich vliv a v případě potřeby navrhnout a provést dodatečná opatření ke snížení vlivu hluku 
na okolí záměru. 

Všechny ostatní připomínky a požadavky uplatněné v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 
které vyplývají ze zákonných požadavků, do podmínek tohoto závazného stanoviska zahrnuty nebyly, 
neboť povinnost splnit takové požadavky ukládají oznamovateli platné právní předpisy. Veškeré další 
připomínky byly v rámci procesu EIA vypořádány, případně jsou vypořádány v tomto závazném stanovisku. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu akceptovatelnosti z 
hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Z hlediska tohoto aspektu nebyl z pohledu 
příslušného úřadu nalezen natolik významný faktor, který by bránil realizaci předmětného záměru při 
akceptování podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a 
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zpracovatelem posudku. Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a 
vlastností prostředí, do kterého je umístěn. Důraz je kladen především na fázi přípravy a realizace záměru. 

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

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů 
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu technologie do 
životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.  
Realizace záměru se předpokládá v jedné etapě a není uvažována variantně.  

Vlivy na ovzduší 

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “ lze vyloučit. 

Vlivy na ovzduší byly posouzeny rozptylovou studii, a to včetně pachových látek. Záměr se nachází v 
území, kde jsou dlouhodobě překračovány platné imisní limity pro krátkodobé koncentrace PM10 a pro roční 
koncentrace PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Výsledky příspěvků imisní zátěže vyvolané provozem hodnoceného 
záměru a jím vyvolané automobilové dopravy dosahovaly nízkých hodnot, jejich vliv na kvalitu ovzduší je 
tedy velmi nízký a akceptovatelný a to i s ohledem na umístění v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Vlivy na klima 

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “ lze vyloučit. 

Vlivy na klima jsou řešeny jednak pro lokální vlivy tak i globální vlivy, v obou případech jsou vlivy 
vyhodnoceny jako malé a akceptovatelné. 

Vlivy na akustickou situaci 

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “ lze vyloučit. 

Vlivy na akustickou situaci byly posouzeny Hlukovou studií. Posouzení bylo provedeno na základě měření 
stávajících zdrojů hluku v provozovně se zohledněním nových zdrojů ze záměru, včetně v související 
dopravy jak ve vlastním areálu, tak na veřejných komunikacích. Zahrnuta byl i kumulativní vliv dopravy 
vyvolaný předpokládanými záměry v okolí (sousední areál TESCO).  

Provoz navrhovaného záměru OC Kaufland Lysá nad Labem nezhorší stávající akustickou situaci v území. 
Akustická změna hlučnosti se pohybuje pouze v desetinách dB. Pro další snížení hlukové zátěže (a 
světelného smogu) byla navržena stavba betonové zdi o výšce 3 m na západním okraji parkoviště. 

Přesto je zpracovatelem dokumentace navrženo - ve zkušebním provozu provést měření celkové akustické 
zátěže v nejbližším chráněném prostoru staveb v případě požadavku příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví. 

Vlivy na zdravotní rizika  

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “ lze vyloučit. 

Vlivy na veřejné zdraví byly zpracovány oprávněnou osobou toto posouzení tvoří samostatnou přílohu 
dokumentace. Vyhodnoceny jsou i vlivy „běžných“ škodlivin produkovaných dopravou.  

Realizace záměru stávající situaci významněji nezhorší, nedojde k významnému zvýšení zdravotních rizik 
oproti současnému stavu, nedojde ke zvýšení počtu obyvatel obtěžovaných hlukem. 

Hluk ze stacionárních zdrojů nebude překračovat prahové hodnoty hluku pro obtěžování nebo rušení 
hlukem ve spánku. 
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Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Z hlediska vlivu na vodu je v dokumentaci konstatováno, že při provozu nebudou vznikat technologické 
odpadní vody. Množství odpadní vody ze sociálního zařízení cca 5159 m3/rok.  

Tyto vody budou likvidovány na městské ČOV.  

V rámci ochrany záměru před záplavou je konstatováno, že areál neleží v prostoru záplavy (Q100).  

Dešťové vody ze střecha zpevněných ploch budou retenovány a vypouštěny do povrchové vodoteče. 
Plocha záměru spadá do území ohroženým přívalovými povodněmi, proto bylo v rámci podmínek 
stanoviska navrženo opatření zvyšující retenční schopnost areálu tak, aby odváděné množství dešťových 
vod nepřekročilo přirozený odtok z území (5,41 l/s) ani během takové srážkové události. 

Z hlediska ochrany kvality povrchových vod záměr obsahuje technická i provozní opatření pro vyloučení 
úniku případného znečištění do povrchových vod. Obdobná opatření jsou navržena i ve vztahu k ochraně 
podzemních vod.  

Vlivy na podzemní vody či vodní zdroje po realizaci záměru se nepředpokládají. 

Vlivy na půdy 

Záměr bude pozemcích , které jsou zařazeny do ZPF, k jeho realizaci tedy bude nutné odnětí půd ze ZPF 
s I. a II. třídou ochrany. Záměr je navržen na plochy u nichž se v rámci územního plánu se záborem půd 
počítá. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “ lze vyloučit. 

Vliv na horninové prostředí se v podstatnější míře nepředpokládá. Záměr nezasahuje žádnou geologicky 
významnou oblast ani zdroje nerostných surovin či geologické ani paleontologické památky.  

Vlivy na biologickou rozmanitost 

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “ lze vyloučit. 

Z hlediska vlivů na floru, faunu a ekosystémy je podstatné, že záměr je umisťován z převážné části na 
zemědělsky intenzivně obdělávané pozemky. Část území tvoří ruderalizované plochy na nichž byl zjištěn 
výskyt zvláště chráněných druhů (2 ptáci) realizace je tedy podmíněna vydáním výjimky pro zásah do 
jejich biotopu. 

Záměrem nejsou dotčeny žádné vyhlášené památné stromy. 

Záměr není v přímém kontaktu s žádným prvkem regionálního a nadregionálního systému ÚSES, není v 
přímém kontaktu s žádnými prvky lokálního ÚSES. 

Vliv na zvláště chráněná území či přírodní parky je v důsledku jejich absence v území vyloučen. 

Vlivy na krajinný ráz 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz je vizuální projev vzhledem ke stávajícímu charakteru lokality hodnocen 
jako slabý a únosný. 

Vlivy na ZCHÚ a soustavu NATURA 

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM“ na zvláště chráněná území i prvky 
USES lze vyloučit. 

Lokality Natura 2000 nebudou realizací záměru negativně ovlivněny. 
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Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky, architektonické a archeologické aspekty 

Významný negativní vliv záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “ lze vyloučit. 

Hmotný majetek, kulturní či jiné památky nejsou stavbou zasaženy. Záměr se nachází v území kde není 
vyloučena možnost archeologických nálezů, ale není pravděpodobná, nicméně nelze ji zcela vyloučit a 
předpokládají se tedy běžná zákonná opatření. 

Vlivy na odpady 

Množství odpadů z výstavby a terénních úprav bude upřesněn v dalším stupni projektové přípravy kdy 
budou známy podrobné bilance. Odpady z provozu budou pouze shromažďovány a následně předávány 
oprávněným osobám k likvidaci prakticky stejným způsobem jako z jiných obdobných provozů. 

Přeshraniční vlivy 

Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví překračující hranice České republiky. 
Posuzovaný záměr nemá přeshraniční vlivy. 

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

Technické řešení odpovídá způsobu a postupům uplatňovaným ve stávajících obdobných provozech.  

Technické řešení je detailně popsáno v kapitole B.I.6 dokumentace. 

Z hlediska ochrany životního prostředí bude významné v průběhu provozu především dodržování všech 
podmínek a omezení daných legislativou i uložených v rámci procesu EIA.  

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

Záměr je z hlediska technického řešení předkládán v jedné variantě. Jako nulová varianta je uvažována 
nerealizace záměru. 

Přílohou dokumentace EIA jsou stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., která konstatují, že lze vyloučit významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. Dokumentace EIA rovněž vylučuje přeshraniční vlivy záměru. V případě uvedeného postupu 
nevyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb. povinnost předložit dokumentaci EIA ve variantách. 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí: 

Dne 23.12.2021 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje informaci o dokumentaci. 

Dne 6.2.2022 byly zpracovateli posudku předány podklady pro zpracování posudku 6.4.2022 byl předán 
zpracovaný posudek. 

Závěry zpracovatele posudku: 

Proces posuzování vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí posuzuje potenciální vlivy záměru na 
jednotlivé složky životního prostředí z hlediska akceptovatelnosti jejich velikosti a významu. Z uvedeného 
pohledu nebyl v předložené dokumentaci nalezen žádný natolik významný faktor, který by za předpokladu 
splnění podmínek souhlasného závazného stanoviska bránil realizaci posuzovaného záměru. Na základě 
údajů obsažených v předložené dokumentaci EIA s ohledem na obdržená vyjádření a při respektování 
podmínek závazného stanoviska lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí 
akceptovatelný.  
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Zpracovatel posudku doporučuje Krajskému úřadu Středočeského kraje vydat souhlasné závazné 
stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „OC KAUFLAND LYSÁ NAD LABEM, “, a to za 
podmínek specifikovaných v návrhu závazného stanoviska, který je součástí posudku.  

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v závazném stanovisku lze učinit 
závěr, že technickými opatřeními lze minimalizovat negativní vlivy záměru na životní prostředí. 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo 
zcela zahrnuta: 

1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze — územní 
 pracoviště v Nymburku, vyjádření k dokumentaci č.j. KHSSC 66738/2021 ze dne 
 29.12.2021, doručeno na KÚ pod č.j. 160538/2021/KUSK ze dne 29.12.2021, 

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádření k 
 dokumentaci č.j. ČIžP/41/2021/13374 ze dne 18.01.20202, doručeno na KÚ pod 
 č.j. 008662/2022/KUSK dne 18.01.2022, 

3. KÚSK, OŽPaZ, vyjádření k dokumentaci ze dne 18.01.2022   
 č.j. 008826/2022/KUSK, 

4. Středočeský kraj, vyjádření k dokumentaci ze dne 20.01.2022,   
 č.j. 010204/2022/KUSK, 

5. Vyjádření fyzické osoby (1), doručeno na KÚ pod č.j.011041/2022/KUSK 
 dne 22.01.2022, 

6. Vyjádření fyzické osoby (2), doručeno na KÚ pod č.j. 011906/2022/KUSK 
 dne 24.01.2022, 

7. Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, ze 
 dne 24.01.2022, č.j. MULNL-OVŽP/106201/2021/Ště, doručeno na KÚ pod 
 č.j. 011873/2022/KUSK dne 24.01.2022. 

7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 7 vyjádření samostatných územních celků, dotčených orgánů a 
obcí. Vyjádření orgánů státní zprávy jsou souhlasná a v některých případech obsahují podmínky nebo 
upřesnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Vyjádření veřejnosti jsou nesouhlasná. 

Všechny požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly detailně vypořádány v posudku v kapitole 
V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci. Posudek je zveřejněn v Informačním systému 
EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz), kód záměru  
STC2393, v části Posudek. 

Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy při formulování podmínek 
tohoto závazného stanoviska. 

Příslušný úřad se ztotožňuje se závěry zpracovatele posudku a níže uvádí všechna vyjádření k dokumentaci 
obdržená podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a jejich stručné vypořádání. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze — územní pracoviště v Nymburku, (č.j. 
KHSSC 66738/2021 ze dne 29.12.2021), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se záměrem a uplatňuje 
požadavek na ověření výsledků akustické studie měřením po realizaci záměru. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, (č.j. ČIžP/41/2021/13374 ze dne 
18.01.20202), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se záměrem a uplatňuje požadavek na uplatnění 
opatření pro ochranu zvláště chráněných druhů ptáků (slavík obecný a rákosník velký).  
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KÚSK, OŽPaZ, (ze dne 18.01.2022 č.j. 008826/2022/KUSK), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se 
záměrem, rekapituluje zákonné povinnosti a uplatňuje požadavek na uplatnění opatření navrhovaných 
v dokumentaci. 

Středočeský kraj, (ze dne 20.01.2022, č.j. 010204/2022/KUSK), ve svém vyjádření projevuje nesouhlas 
s odnětím ZPF v II. třídě ochrany a řešením nakládání s dešťovými vodami. 

Vyjádření fyzické osoby (1), (doručeno dne 22.01.2022), ve svém vyjádření projevuje nesouhlas, který 
odůvodňuje nesouladem s územním plánem a jím požadovaných investic v území týkajících se 
infrastruktury, obavou z přívalových povodní a obavou z nedostatečně dimenzovaného zařízení pro 
nakládání se srážkovými vodami, ochranou ZPF, nedostatečným rozsahem navržené zeleně, obavou ze 
světelného smogu, ochranou biotopů atd. 

Vyjádření fyzické osoby (2), (doručeno dne 24.01.2022), ve svém vyjádření projevuje nesouhlas, který 
odůvodňuje nesouladem s územním plánem a jím požadovaných investic v území týkajících se 
infrastruktury, obavou z přívalových povodní a obavou z nedostatečně dimenzovaného zařízení pro 
nakládání se srážkovými vodami, ochranou ZPF. 

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, (ze dne 24.01.2022, č.j. MULNL-
OVŽP/106201/2021/Ště), ve svém vyjádření konstatuje souhlas se záměrem a uplatňuje požadavek na 
uplatnění opatření navrhovaných v dokumentaci. 

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 
Sb. 

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

Poučení 

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu s 
ustanovením § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto 
závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím 
řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů.  

Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 

Datum zpracování posudku:  6.4.2022 

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

 Ing. Pavel Cetl,  
 Demlova 24, 613 00 Brno,  
 tel.: 608 968 368 

Číslo autorizace: 46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97) 

 

Podpis zpracovatele posudku:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Odborná spolupráce:  

     Ing. Václav Volejník 

     Mgr. Lubomír Dozbaba 


