
Město Poděbrady 

 

Do zastupitelstva města dne 10.9.2014 

 

N á v r h 

Vyjádření k dokumentaci záměru „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN ul. Bílkova, 
Poděbrady“ v procesu EIA 

Návrh předkládá: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota 

Zpracoval: Jan Jirka 

Důvodová zpráva: 

Dne 22.8.2014 bylo na úřední desce Středočeského kraje vyvěšeno oznámení o 
zveřejnění dokumentace v procesu EIA k záměru „Bezobslužná ČS  PHM expres/FIN 
ul. Bílkova, Poděbrady.“ Krajský úřad v oznámení vyzývá Město Poděbrady, aby se 
k dokumentaci vyjádřilo ve lhůtě 30 dnů od jejího zveřejnění (do 21. září 2014). 

Místní výbor MČ Poděbrady-Přední Lhota záležitost projednal na jednání 1. září 2014 
a schválil vyjádření k dokumentaci, které předkládá ke schválení také zastupitelstvu 
města. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání 

schvaluje 

vyjádření k dokumentaci v procesu EIA k záměru „Bezobslužná ČS  PHM expres/FIN 
ul. Bílkova, Poděbrady“ předložené Místním výborem MČ Poděbrady-Přední Lhota a  

pověřuje starostu města 

doručením vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Středočeského kraje do 21. září 2014. 



Vyjádření k dokumentaci záměru 
v procesu EIA 
 
Podatel:  
Město Poděbrady 
Jiřího náměstí 20/I, 290 01 Poděbrady 
IČ: 00239640 
 
 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Odbor životní prostředí a zemědělství 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 
 

V Poděbradech dne 10.9.2014 
 
 
Vyjádření k dokumentaci záměru „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN ul. Bílkova, 
Poděbrady.“ 
Dne 22.8.2014 byla na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje zveřejněna 
dokumentace k záměru „Bezobslužná ČS  PHM expres/FIN ul. Bílkova, Poděbrady“. 
Na základě ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), podáváme tímto 
v zákonné lhůtě k dokumentaci „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN ul. Bílkova, 
Poděbrady“ (dále jen „záměr“) následující  
 

nesouhlasné vyjádření 
 
Dokumentace má následující nedostatky: 
 
1. Příloha č. 5 dokumentace (Protokol o měření hluku) nám nebyla poskytnuta, proto 
se nemůžeme vyjádřit k jejímu obsahu. 
2. Příloha č. 7 dokumentace (Osvětlení ČS PHM) nám nebyla poskytnuta, proto se 
nemůžeme vyjádřit k jejímu obsahu. 



3. Příloha č. 8 dokumentace (Zajištění stavební jámy) nám nebyla poskytnuta, proto 
se nemůžeme vyjádřit k jejímu obsahu. 
4. Hydrogeologický posudek uvádí chybný sklon území od západu k východu, ve 
skutečnosti je sklon od jihu k severu, což vede k hromadění vody před OD Tesco a 
již 4 krát od června 2013 byly povolány jednotky hasičů k odčerpání vody. V takovém 
případě odčerpaná voda odtéká do Obory, včetně případný rozpuštěných ropných 
látek z parkoviště. 
5. Dokumentace uvádí rozporuplné údaje: na straně 47 a 77 uvádí, že zájmové 
území se nachází v záplavovém území Q100, na straně 43 je naopak uvedeno, že 
„záměr je situován mimo kótu stoleté vody.“ Zpracovatel dokumentace neuvádí, že 
území se nachází v záplavovém území dvacetileté vody. 
6. Dokumentace chybně uvádí, že na zájmovém území se nenacházejí studny pro 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Studny u okolních rodinných domů jsou 
používány také jako zdroj pitné vody a jsou ve vzdálenosti do 100 metrů od místa 
realizace stavby. 
7. Dokumentace na straně 61 chybně uvádí, že „posuzovaný záměr je realizován 
mimo souvislou obytnou zástavbu.“ Jde o tvrzení neodpovídající realitě, plánovaná 
ČS PHM se nachází v intravilánu obce, je ze dvou stran obklopena rodinnými domy a 
z jedné strany zahradou rodinného domu a lesoparkem. 
8. Dokumentace dále na straně 61 uvádí, že „posuzovaný záměr v podstatě nemá 
vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu.“ S tímto závěrem nesouhlasíme, 
realizace záměru povede k poklesu hodnoty okolních nemovitostí a snížení kvality 
života obyvatel. Dopad lze předpokládat také v podobě úbytku pracovních sil na dvou 
existujících ČS PHM ve vzdálenosti do jednoho kilometru. 
9. Dokumentace předpokládá, že „čerpací stanice bude sloužit pouze pro 
návštěvníky nákupního centra.“ Z tohoto předpokladu se také odvíjejí předpokládané 
počty denních a nočních odběrů. Tento předpoklad ignoruje fakt, že plánovaná ČS 
PHM se nachází v bezprostředním sousedství silnice první třídy č. 38, která slouží 
zejména dálkové a mezistátní přepravě, a také 2 km od dálnice D11. Lze proto 
předpokládat, že záměr nebude sloužit pouze stávajícím zákazníků obchodního 
centra, ale přiláká zvýšené množství automobilů z uvedených komunikací. 
10. Z dokumentace není jasné, jak dojde k naplnění podmínky Městského úřadu 
Poděbrady, odboru územního plánování, aby parkovací místa zrušená v souvislosti 
s výstavbou záměru byla nahrazena. Již v současnosti parkují zákazníci obchodního 
centra v okolních ulicích a často blokují provoz místní dopravy. 
11. Dokumentace neřeší fakt, že nádrže na ropné látky budou uloženy pod hladinou 
podzemní vody a při jejím vzedmutí budou vystaveny extrémním tlakům. 
12. Rozptylová studie pracuje s chybnými výškovým členěním terénu: území Obory 
se podle ní nachází ve výšce 198-200 m.n.m, území záměru až o 14 metrů níže 
(186-188 m.n.m.). Toto neodpovídá skutečnosti a tento chybný předpoklad ovlivňuje 
také výsledky rozptylové studie. 
13. V dotčené lokalitě jsou dle rozptylové studie překračovány imisní limity 
benzo(a)pyrenu a jeho imisní koncentrace postupně vzrůstají. Příspěvky záměru k 
imisní zátěži ve výši 0,9 % jsou na úrovni téměř 1% úrovně imisního limitu roční 
průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, tedy na úrovni hodnoty, pro kterou platná 



legislativa ochrany ovzduší již neumožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší 
do území, kde dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek. 
14. Dokumentace vychází z neaktuálních dat, zejména hydrogeologický posudek, 
protože vzhledem k výstavbě protipovodňových opatření v MČ Polabec i není 
v současnosti známé chování povrchové, podpovrchové ani podzemní vody zejména 
v extrémních situacích (při povodni či přívalovém dešti). 
 
Závěr: 
Žádáme přepracování dokumentace, nesouhlasíme se záměrem obecně. 
V případě realizace záměru žádáme omezení provozní doby čerpací stanice 
v souladu s provozní dobou OD Tesca, tj. od 7:00 do 22:00 hodin (včetně zhasínání 
osvětlení, poutačů a cenového totemu). Žádáme také omezení doby závozu ČS PHM 
pohonnými hmotami na denní dobu. 
 
PhDr. Ladislav Langr 
starosta města 
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