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Obec Panenské Břežany požaduje, aby záměr „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ v k.ú. Zdiby
byl posouzen v plném rozsahu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.

V současné době je MÚK Zdiby zatížena dopravou nad únosnou míru a v dopravních špičkách zde
pravidelně vznikají zácpy, které negativně ovlivňují dopravní zátěž v řadě okolních obcí. Naše obec je
„nedokončenou stavbou“ MÚK Zdiby také negativně ovlivněna, jelikož silnice II/608 i samotná D8
obec Panenské Břežany protínají. Ani tato stavba, ale nebude schopna zajistit v plném rozsahu
kapacitní potřeby tohoto dopravního uzlu. Jsme přesvědčení, že další navýšení dopravy v této lokalitě
prohloubí stávající dopravní problémy a povede k dalšímu nárůstu tranzitní dopravy v okolních
obcích. Požadujeme proto plné posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. s důrazem na
zhodnocení dopravní zátěže a nezbytného nového dopravního řešení, dále s důrazem na hlukovou
zátěž, a to zejména s ohledem na současné zatížení celého území.
Domníváme se, že výstavbou logistického centra GOODMAN by se zvýšila hluková zátěž, přibylo by
výfukových plynů a rozptylu těkavých aromatických látek do těsně sousedící obce Zdiby, potažmo do
dalších sousedících obcí, které by byly zasaženy dalším zesílením již tak intenzivního dopravního
provozu.
Záměr firmy GOODMAN je pochybný, v záměru není vůbec specifikováno, pro jaké účely budou haly
sloužit. V žádosti se uvádí, že „základním principem navrhovaného areálu „GOODMAN ZDIBY
LOGISTIC CENTER“ je vybudovat moderní skladový park s možností nerušící výroby“. Poloha
logistického centra určitě není s výbornou dopravní obslužností bez negativních vlivů na obec (poloha
v těsném sousedství dálnice D8). Nákladní doprava bude z dotčené lokality směřována od obce k
dálnici D8 po komunikaci č. II/608. Tím se katastroficky zvýší dopravní zátěž na této silnici. Již stávající
dopravní provoz svými exhalacemi silně znečišťuje životní prostředí dané lokality a vybudování
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takového komplexu, jako jsou výrobní haly GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTER toto prostředí ještě
významně zhorší.
Dokumentace obsahuje tvrzení, že logistická zóna schválená pro skladování - lehký průmysl
nezpůsobí zvýšení ekologické zátěže v území. Toto tvrzení je účelové, neboť není vůbec jasné, jaké
činnosti, jaký provoz by ve vystavěném logistickém centru byl, domníváme se, že by ve stavu
dokončeného logistického centra nebylo nadále ovlivnitelné, jaké výrobní závody, jaké činnosti by se
v halách provozovaly.
Dokumentace uvádí, že zátěž pro obyvatele podél silnice a dálnice určených pro přepravu materiálů
ke stavbě bude malá, přičemž přepravní trasa vede přes obslužnou komunikaci obce Zdiby a
samozřejmě se dotýká i ostatních sousedících obcí, tzn. i Panenských Břežan. Seriózní hodnocení
zátěže obyvatel podél přepravní trasy v dokumentaci chybí.
Není zpracována varianta jiné přístupové cesty a její vliv na životní prostředí k dané lokalitě
rezidenčního bydlení. Je uvedena pouze jako návrh, či doporučení, které nemá vypovídající hodnotu.
S ohledem na zmiňované dopravní vztahy a vliv zvažovaného projektu na životní podmínky
v blízkém okolí požadujeme zařazení obce Panenské Břežany mezi dotčené samosprávné územní
celky v rámci celého procesu posuzování vlivu záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na
životní prostředí a žádáme o informování ohledně všech záležitostí týkající se tohoto záměru.
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