AKTUÁLNÍ INFO KE KAUZE GOODMAN
OBČANSKÁ INICITATIVA
„STOP HALY GOODMAN ZDIBY“
1. CO SE DĚLO V MINULÝCH TÝDNECH:
 Dne 6.12.2017, dárek pro nás v období svátků, byla zveřejněna „přepracovaná“

Dokumentace EIA (cca 1 000 stran) k záměru výstavby logistických a výrobních
hal Goodman. Připomínky je možné podat do 11.1.2018.
2. REALITA „PŘEPRACOVANÉ“ DOKUMENTACE
 „Přepracovaná“ dokumentace je počtem stránek opět výživná (víc než 1000
stran). Po detailním nastudování a srovnání je jasné, že dokumentace je
„přepracovaná“ jen formálně, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.
 „Přepracovaná“ dokumentace nic nezměnila na tom, že záměr výrazně negativně
ovlivní území naší obce, naruší její historické centrum. Do kostela, na zámek
nebo na hřbitov budeme chodit před valy kamionů, bezpečí a průjezdnost silnic
v obci se zhroutí, na okrajích silnic kolem budou stát odstavené kamiony. Dojde
k dalšímu navýšení karcinogenních látek a prachu, zvýší se hluk a území obce
Zdiby bude nezvratně zdevastováno.
 Závěr je jasný: Náš zdravý životní prostor si musíme uchránit sami, investor to
za nás rozhodně neudělá a hodlá trvat na svém šíleném projektu bez jakýchkoliv
změn.
 V tuto chvíli teda máme lhůtu do 11.1.2018 na to, abychom se k
„přepracované“ Dokumentaci vyjádřili. Věřte, že na tom pracujeme usilovně a
denně, pořádáme schůzky, vysvětlujeme, pilujeme argumenty, píšeme maily.
Opět spolupracujeme s hydrogeology, geodety, krajináři, právníky, odborníky na
hluk i škodliviny v ovzduší. Chceme, aby naše vyjádření bylo objektivní,
pravdivé a odborně zpracované. A věřte, že proto, že projekt Goodman je
skutečně již na první pohled monstrózní, daří se nám nadchnout pro spolupráci i
hodně nezávislých odborníků, kteří s naší obci nemají nic společného, ale přesto
nám mnozí zdarma poskytují odborné posouzení. Moc si toho vážíme.
 Prosíme proto o pomoc i vás!!! Jde přece o území naší obce, o náš budoucí
život, o hodnotu námi vlastněných nemovitostí v obci. Najděte si chvíli a
podepište nesouhlasné vyjádření k „přepracované“ Dokumentaci na našich
podpisových místech, o kterých jste byli informováni (seznam podpisových míst
naleznete i na našem dále uvedeném facebooku).
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3. CO BUDE NÁSLEDOVAT:
 Po předložení připomínek Krajský úřad Středočeského kraje na podkladě našich

vyjádření, vyjádření veřejnosti, spolků, obcí i vlastního studia „přepracované“
Dokumentace rozhodovat o tom, zda záměr posune do dalšího kola řízení, zda
jej vrátí k přepracování nebo jej přímo zamítne. Podle našeho názoru
jednoznačně žádné další a další přepracování toto odstranit nemůže a záměr by
měl být jednoznačně krajským úřadem odmítnut.
 Jsme přesvědčeni o tom, že zrůdnost tohoto záměru musí být zřejmá i

investorovi. Ten je ale bohužel veden nejen selským rozumem, ale i snahou
generovat maximální zisky. Proto také investor v dokumentaci na straně jedné
píše, že stávající větší stavby (rozuměj kancelářské prostory Outlý či Celnice –
výměra budov do 4 tis. m2) významně poznamenaly obec Zdiby, ale současně
na straně druhé uvádí, že záměr Goodman (haly 40 tis. a 32 tis. m2) neznamená
nepříznivý zásah a díky zdi před areálem a páru stromům se harmonicky začlení
do této lokality. Může to myslet někdo vážně nebo už je Apríl?? 
 Další významná etapa, která nás v procesu EIA (tj. řízení o posuzování vlivu

záměru Goodman na životní prostředí) čeká, je VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ,
kde budete hrát klíčovou roli vy, my všichni, jako dotčená veřejnost, a my
velmi spoléháme na vaší hojnou účast při této přímé konfrontaci
s investorem!!!
 Následně přijde rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru

posuzování vlivů na životní prostředí. Věříme v moudrost našich úředníků a ve
skutečně odpovědné rozhodování, které si tento záměr zaslouží již proto, že se
nejedná jen o jednu z dalších logistických příšer u dálnice, ale jedná se o
průmyslový gigant, vsazený přímo do naší obce, což by byla republiková a
možná i evropská rarita a ostuda. Jsme přesvědčeni o tom, že si ZÁMĚR
GOODMAN ZASLOUŽÍ NESOUHLASNÉ STANOVISKO KRAJSKÉHO
ÚŘADU!!
4. JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?
 Sledujte

nás! Veškeré informace k dalšímu postupu najdete na
www.stophaly.nazory.cz, kde naleznete také odkaz na náš facebook „Zastavme
výstavbu obřích průmyslových hal ve Zdibech“.

 Chtěli byste pomoci, ale nemáte dostatek času věnovat se kauze Goodman

osobně? Pak můžete přispět alespoň finančně. Veškeré informace k možné
finanční podpoře najdete opět na www.stophaly.nazory.cz v sekci „Podpořte
nás“. Zde budeme také zveřejňovat, na co byly finanční prostředky vynaloženy.
ZAHOĎME PASIVITU, SPOJME SE, SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!
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DĚKUJEME!!!

3

