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5. 5. 2016 Kozomín 

Vyjádření k oznámení záměru EIA STC1980 Goodman Zdiby Logistics Centre 

Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. §6 odstavec 6 se tímto vyjadřujeme k oznámení záměru STC1980 

GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. Na základě dále uvedených důvodů se domníváme, že záměr má 
významný vliv na životní prostředí, svou kapacitou dosahuje limitů v předmětném území, a proto požadujeme, 

aby bylo nařízeno podrobné posouzení záměru v procesu EIA v rámci shora uvedeného zákona. 

Záměr není vyhodnocen z hlediska všech kumulativních vlivů v blízkém okolí, do dokumentace nejsou zahrnuty 

tyto emisní a hlukové vlivy: 

- z provozu dálnice D8, 
- zúžení Ústecké ulice v Dolních Chabrech pouze do jednoho pruhu a tím navýšení a zpomalení dopravy ve 

Zdibech, 

- napojení obchvatu Líbeznic na sjezd dálnice D8 u Zdib, 
- provoz generovaný průmyslovým parkem P3 Park D8 Zdibsko, 

- budoucí možná realizace projektu Mezinárodní letiště Vodochody. 

Všechny tyto vlivy mají zásadní vliv na průjezd obcí Zdiby, kde se v ranních a dopoledních hodinách tvoří 

kolony vozidel na silnici II/608 již od sjezdu na Klecany a pomalu popojíždějí až do Prahy Kobylis. Linky 
příměstské hromadné dopravy nabývají 30 minutová zpoždění.  

Středočeský kraj by měl vypracovat strategický dokument zabývající se průmyslovými plochami v kraji se 

zvláštním ohledem na dopravní infrastrukturu obzvláště v oblastech napojujících se na dálnice. Na 1. sjezdu 

z dálnice D8 (1. km) je již v současné chvíli velmi silné dopravní zatížení a mohlo by přibýt další po realizaci 
výše posuzovaného záměru. Na 2. sjezdu z dálnice D8 (9. km) jsou realizovány logistické areály TESCO, 

PROLOGIS, CTP a další a začínají se projednávat realizace dalších logistických areálů, které by dle dostupné 
dokumentace navýšily denní průjezd v lokalitě o cca 2800 denně. Jejich provozem dojde následně i k navýšení 

průjezdu u Zdib. 

Ve smyslu výše uvedeného podáváme odůvodněné a včasné písemné vyjádření k oznámení EIA a 

požadujeme, aby proběhlo celé projednání vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
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