
 

1 
 

 

1. CO SE DĚLO V MINULÝCH TÝDNECH: 

 Dne 20.3.2017 byla zveřejněna Dokumentace (cca 1000 stran) k záměru 

výstavby logistických a výrobních hal Goodman v obci Zdiby a bylo třeba do 

19.4.2017 podat k této  Dokumentaci vyjádření.  

2. AKTUÁLNÍ STAV ke dni 6.5.2017: 

 Momentálně čekáme na verdikt Krajského úřadu Středočeského kraje. 

3. CO BUDE NÁSLEDOVAT: 

 Bude-li Dokumentace vrácena k přepracování, což avizoval Středočeský kraj 

v médiích, budeme se k nově přepracované Dokumentaci opět vyjadřovat! 

 Dokumentace by měla být ještě posuzována autorizovanou osobou, kterou 

vybere Středočeský kraj. K posouzení je dána lhůta 60 dní. K závěru posudku 

této autorizované osoby se budeme moci opět vyjadřovat, a to ve lhůtě 30 dní.  

 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, jako dotčená veřejnost, a my velmi 

spoléháme na vaší hojnou účast při této přímé konfrontaci s investorem!!! 

4. JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? 

 Připojte se k nám! Nabídku pomoci, informace, podněty piště na 

stophaly@seznam.cz. 

 Sledujte nás! Veškeré informace k dalšímu postupu najdete na 

www.stophaly.nazory.cz, kde naleznete také odkaz na náš facebook.  

 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. 

 Připojte se také k elektronické petici, kterou pro vás nově připravujeme na 

http://e-petice.cz/petitions/stop-halam-goodman-ve-zdibech.html 

 

AKTUÁLNÍ INFO KE KAUZE GOODMAN 

OBČANSKÁ INICIATIVA „STOP HALY GOODMAN ZDIBY“ 
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5. CO JSME ZA OBČANSKOU INICIATIVU V RÁMCI POSLEDNÍCH 

UVEDENÝCH UDÁLOSTÍ UDĚLALI: 

 Vyhledali jsme odborníky, poskytovali jim součinnost a zadali ke zpracování 

tyto odborné posudky a analýzy:  

– Hydrogeologický posudek - vybetonovaných 120.000 m² rozhodně změní 

schopnost vsakování, což v případě přívalových dešťů, může mít velmi 

negativní důsledky pro níže položenou obec Zdiby.   

– Posudek na vliv záměru Goodman na krajinný ráz - obrovské haly 

versus památkově chráněný kostel a zámek, obytná zástavba v sousedství, 

zastavěný horizont naší obce; Dokumentace investora celkově 

bagatelizovala vliv záměru Goodman na krajinný ráz a zcela ignorovala 

rozpor s mnoha požadavky a podmínkami našeho platného územního 

plánu!  

– Posudek metodiky investorem předložené rozptylové studie - sám 

investor potvrzuje, že už dnes je u nás překročen limit u karcinogenního 

benzo(a)pyrenu, přesto je prezentováno, že navýšení dopravy a provozu 

areálu Goodman není problém.  

– Kritické vyjádření k negativním dopadům navýšení intenzity silniční 

dopravy - dlouhodobý pobyt v blízkosti takto zatížených silnic má dle 

posouzení negativní vliv na lidské zdraví, dalších 1600 jízd denně, z toho 

400 jízd kamiony, studené starty kamionů v areálu nelze v těsné blízkosti 

rodinných domů bagatelizovat.  

– Analýza dopravních intenzit – dokumentace investora nesprávně 

nakládala se vstupními daty a vycházela z chybných podkladů, pracovala 

tedy s nesprávnou dopravní zátěží, což se samozřejmě nutně promítlo také 

do souvisejícího hlukového posouzení a posouzení zátěže škodlivými 

látkami.  

 Vyhotovili jsme reálné vizualizace pro lepší představu obyvatel o záměru 

Goodman a jeho vizuálnímu vlivu na okolí. 

 Pomohli jsme místním spolkům na ochranu přírody a krajiny připravit vyjádření 

k EIA, zpracovávali jsme podklady pro advokátní kancelář Frank Bold, která 

podávala vyjádření za dva místní spolky.   

 Spolupracovali jsme při tvorbě vyjádření pro obec Zdiby s odbornou 

autorizovanou osobou Ing. Blažíčkovou. 

 Podíleli jsme se na přípravě usnesení zastupitelstva, svolaného občany  

a opozičními zastupiteli ke kauze Goodman. Z opozičních zastupitelů, kteří naší 

občanské iniciativě v kauze Goodman intenzivněji pomáhají, bychom chtěli 
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poděkovat především Ing. Zbyňkovi Smetanovi a Ing. Jakubovi Krejcarovi. 

Děkujeme také občanům, kteří nespoléhají jen na nás a přišli na jednání 

zastupitelstva!  

 Připravili a podali jsme za vás, veřejnost, vyjádření k záměru Goodman, které 

podepsalo 760 z vás. Děkujeme!!!  

 Připravili a podali jsme petici na Středočeský kraj, kterou podepsalo 1256 z vás 

a petici na Ministerstvo životního prostředí ČR, kterou podepsalo 1226 z vás. 

Děkujeme!!!  

 Připravili jsme ve spolupráci s Občanským sdružením Klecansko, Větrušicko a 

okolí elektronické vyjádření, kde jste mohli vygenerovat a poslat tak vaše vlastní 

individuální vyjádření k EIA. Děkujeme!!!  

 Komunikovali jsme s médii –  Česká televize, MF DNES, Novinky.cz, Pražský 

deník.cz.  

 Informovali jsme o situaci okolní obce, města a městské části hl. m. Prahy, 

podíleli jsme se na zveřejnění informací v místních zpravodajích. 

 Podali jsme žádost o grant na akci „STOP HALY GOODMAN ZDIBY“  

u nadace VIA – rychlé granty a žádost o dotaci na některá okolní města, městské 

části hl. m. Prahy a obce, včetně obce Zdiby a finanční pomoc jsme také získali, 

a to dotaci od obce Postřižín - 20.000 Kč, dotaci od obce Klíčany - 2.000 Kč 

a dotaci od Nadace VIA 22.500 Kč. Děkujeme!!!  

DĚKUJEME VŠEM ZA POSUDKY A STANOVISKA! 

DĚKUJEME ZA POSKYTNUTOU FINANČNÍ POMOC A DOTACE! 

ČEKÁME NA VAŠE PODNĚTY, POSTŘEHY, POMOC  

A ÚČAST NA VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ! 

DĚKUJEME ZA PODPORU! 

OBČANSKÁ INICIATIVA „STOP HALY GOODMAN ZDIBY“ 

 


