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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – vrácení dokumentace „Skladová zóna Brodce“ v k.ú. Brodce nad Jizerou,
zařazeného do kategorie II k doplnění
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad, v souladu s § 8 odst. 5 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí vrací oznamovateli k doplnění dokumentaci vlivů
záměru „Skladová zóna Brodce“ na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4
zákona (dále jen „dokumentace“) a to na základě vyhodnocení dosavadního průběhu procesu
EIA, dokumentace a vyjádření k nim uplatněných, následných jednání, doplňujících informací
a s přihlédnutím k novým poznatkům.
Rekapitulace procesu posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí
(dále jen „proces EIA“
Dne 09.11.2010 bylo příslušnému úřadu (krajskému úřadu) předloženo oznámení záměru
„Skladová zóna Brodce“ s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na
životní prostředí. Zpracovatelem oznámení byl Ing. Josef Talavašek, držitel autorizace EIA.
Dne 19.11.2010 bylo zjišťovací řízení zahájeno a oznámení záměru rozesláno dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům, byla zveřejněna informace na
úřední desce příslušného úřadu. Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle ust. § 7 a dle
zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení a vzájemného
posouzení a vyhodnocení všech obdržených vyjádření, dospěl příslušný úřad k závěru, že
záměr bude dále posuzován podle citovaného zákona. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne
20.12.2010, zveřejněn na portále CENIA byl 13.01.2011. K oznámení obdržel příslušný úřad
připomínky s požadavky na další projednávání záměru ve smyslu cit. zákona. Zpracovatel
dokumentace se při jejím koncipování měl řídit náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 cit.
zákona a především by měl mj. podrobným způsobem vyhodnotit ty relevantní připomínky a
problémové okruhy, které byly předmětem všech připomínek k oznámení, zejména vyjádření
ČIŽP (z hlediska ochrany vod a přírody), Středočeského kraje (požaduje doplnění předložené
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dokumentace o vypořádání připomínek uváděných ve zjišťovacím řízení včetně dodržení
zvýšení podílu zeleně nad 30% s využitím vertikální zeleně a ozelenění střech a navržení
kompenzačních opatření za překračování hluku).
Dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 zpracoval Ing. Josef Talavašek (oprávněná osoba
a držitel autorizace ve smyslu zákona) a příslušnému úřadu byla dokumentace předložena dne
08.03.2011. Příslušný úřad dokumentaci rozeslal dne 14.03.2011 a zveřejnil dle zákona dne
16.3.2011.
Dokumentace a doručená vyjádření byla předána zástupci oznamovatele Ing. Jandovi a
zpracovateli oznámení Ing. Josefu Talavaškovi dne 28.04.2011.

Na

základě

předložené

dokumentace,

doručených

vyjádření

dotčených

územně

samosprávných celků a dotčených správních úřadů je konstatováno, že dokumentaci
posuzovaného záměru je nutno doplnit o údaje, uvedené v požadavcích na doplnění
dokumentace (viz níže). Poznatky, připomínky a vyjádření ze strany dotčených
samosprávných celků a správních úřadů byly vzneseny v řádném termínu, proto je k nim
povinen příslušný úřad přihlížet.
Požadavky na doplnění dokumentace
Z výše uvedených důvodů krajský úřad vrací tímto dokumentaci záměru oznamovateli
k doplnění v následujících oblastech:
1. V rámci doplnění dokumentace vypořádat připomínky uváděné ve zjišťovacím řízení
včetně dodržení zvýšení podílu zeleně nad 30% s využitím vertikální zeleně a ozelenění
střech a navržení kompenzačních opatření za překračování hluku – viz data hlukové
studie.
Ochrana vod:
2. Specifikovat kapacit kapacitu ČOV, doplnit návrhové parametry ČOV i z hlediska
látkového zatížení a posoudit zda je uvažovaný typ dostatečně kapacitní (na výstupu z
ČOV musí být garantovány min. emisní hodnoty na úrovni BAT).
1. Specifikovat uvažovaný kanalizační řád, kterým mají být odváděny odpadní vody z
ČOV a dešťové vody.
2. Doplnit zákres umístění ČOV i vedení dešťových vod a předčištěných odpadních vod
k recipientu.
3. Doplnit zákres umístění dešťové nádrže.
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4. Doplnit vyřešení odvodu hasebních vod. Dešťová nádrž by mela zároveň plnit funkci
havarijní nádrže.
5. Objasnit (u nulové varianty) negativní vliv nerealizování záměru na vodní prostředí (v
dokumentaci je uveden mírný záporný vliv na vodu).
6. Doplnit podklady na základě kterých byl proveden výpočet odtoku srážkových vod
(velikost odvodňovaných ploch).
7. Zdůvodnit tvrzení, že záměr nemá vliv na charakter odvodnění oblasti a na změny
hydrologických charakteristik (s ohledem na rozsah záměru a podíl zpevněných ploch,
které ovlivní vsak srážkových vod).
Ochrana přírody:
8. Doplnit podmínky uvedené ve vyhodnocení SEA v kapitole 7 „Popis navrhovaných
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci záporných vlivu na životní prostředí
vyplývajících ze změny č.3 územního plánu obce Brodce“, doplnit ostatní údaje, týkající
se změny č. 3 územního plánu obce Brodce.
9. S ohledem na stanovisko OŽP rozpracovat hodnocení na floru a faunu, hodnocení
krajinného rázu, i funkci regionálního biocentra č. 23 Mladá a lokálního biocentra č. 313
Vzhledem k počtu dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
doporučuje krajský úřad předložit 8 výtisků doplnění dokumentace.
Veškerá podání k výše uvedenému záměru, která byla do dnešního dne příslušným úřadem
přijata jsou předána oznamovateli záměru a zpracovateli dokumentace k jejich vypořádání.

Doplněná dokumentace bude, v souladu s § 8 odst. 6 cit. zákona, zaslána k vyjádření a
zveřejnění dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům současně
s posudkem. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bude
vydáno po dokončení procesu EIA. Proces EIA je možno sledovat v informačním systému
EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí
http://www.cenia.cz/EIA, pod kódem záměru STC1336.

Dotčené územní samosprávné celky (Městys Brodce a obec Luštěnice) žádáme ve smyslu
ust. § 16 odst. 3 cit. zákona neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace
k doplnění na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (např. v místním tisku, rozhlase, apod.).

strana 4 / 4
Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů, zároveň v souladu tímto
ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí písemně nebo elektronicky
příslušný úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to
v nejkratším možném termínu.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivu na
životní prostředí
Rozdělovník k č.j. 078550/2011/KUSK OŽP/Ja:
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Úřad Městyse Brodce, Dobrovická 34, 294 73 Brodce
3/ Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
Dotčené správní úřady:
4/ KHS Sčk, ÚP Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 150, 293 34 Mladá Boleslav
5/ Městský úřad Mladá Boleslav, OŽP, Staroměstské nám. 69, 293 49 Mladá Boleslav
6/ ČIŽP OI Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6
7/ OBÚ Kladno, Kozí 4, P.O. BOX 31, 110 01 Praha 1
8/ Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP zde
Oznamovatel :
9/ THURAN CAPITAL, a.s., Zámecká 2, 250 90 Jirny u Prahy
Na vědomí :
10/ MŽP, Odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
11/ MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
12/ Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební,
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
13/ Ing. Josef Talavašek, Jungmannova 766/2, 415 01 Teplice

