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Posuzování vlivů na životní prostředí - zjišťovací řízení záměru - nové dopravní řešení
Obec Cítov jako dotčený územně samosprávný celek pro prostudování zaslaného materiálu souhrnně požaduje, aby
záměr byl dále posuzován dle zákona (č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí), neboť je toho názoru,
že rozsah záměru, jeho trasování, okolnosti výstavby a provozu a zásah do krajiny je navržen a řešen nevyhovujícím
způsobem. Obec Cítov z uvedeného důvodu požaduje zahájení posuzování dle zákona a zásadní přepracování
předloženého nekonzultovaného záměru.
ZEVO
Umístění a provozování ZEVO v našem regionu považujeme dlouhodobě za mimořádně nešťastný záměr (či rozhodnutí),
který bude mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva již tak emisně zatížené oblasti (stávající Elektrárna
Mělník (EMĚ), Spolana Neratovice, Synthos Kralupy, Mondi Štětí). Zásadně tak nemůžeme souhlasit s realizací záměru
ZEVO, neboť jeho provozování se nedotkne pouze emisní problematiky ZEVO, ale zásadním způsobem právě problematiky
dopravní a s tím spojené emise hluku, vibrací, plynných a prachových emisí či v neposledním případě zásadnímu zásahu do
krajinného rázu, zemědělského půdního fondu aj.
S ohledem na obecně známá fakta týkajících se nakládání s odpady je přinejmenším diskutabilní celý záměr realizace ZEVO
v lokalitě, ať už s ohledem na existenci obdobných zařízení ve svozově dostupném okolí, či zajištění dostatečného množství
odpadu pro zpracování ve vazbě na mezinárodní úmluvy a obecné trendy týkajících se snižování podílu netříděných
směrných odpadů.
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Zásadní negativní stanovisko k předloženému záměru spatřujeme právě v nekonzultované variantě trasování celého řešení,
zejména pak v k.ú. Cítov. Obdržený záměr přitom jasně deklaruje (viz ÚVOD, Návaznost na další záměry v území)
předpoklad dopravy do ZEVO železnicí. Tato varianta je nicméně v záměru zmíněna pouze okrajově, není podrobněji řešena
s ohledem na variantnost zamýšlené dopravy odpadů, či jakékoli porovnání a vyhodnocení. Je zcela neoddiskutovatelné, že
právě tato varianta dopravy odpadů (ale i zpětné dopravy vyhořelého odpadu) je v případě realizace ZEVO tou zcela
nejvýhodnější možnou variantou s ohledem na zbudovanou a využívanou kapacitní železniční infrastrukturu sloužící
k zajištění provozu EMĚ! Obec Cítov považuje právě tento způsob dopravy, v případě realizace a provozu ZEVO, jako za
jediný možný.
Záměr ve svém řešení využívá záměru platného územního plánu k odvedení silniční dopravy z obce Cítov, tj. realizace jižní a
východní části obchvatu obce. Toto dlouhodobé výhledové opatření obce bylo ukotveno s cílem odklonu tranzitní dopravy,
ovšem de facto v intencích stávajícího dopravního zatížení. Trasování obchvatu je proto v poměrně nevelkých odstupových
vzdálenostech vůči stávající výstavbě a v uzlovém místě propojení J a V části dokonce mezi současnou zástavbou. S ohledem
na předložený záměr, zamýšlenou intenzitu dopravy a s ní spojené vlivy, je toto řešení jako nepřípustné a obec Cítov je
nucena neprodleně zahájit změnu územního plánu s ohledem na přetrasování zamýšleného obchvatu. Jedná se v tomto
případě o zásadní praktický a negativní důsledek investorem prováděných tendenčních prací, kdy tyto jsou přezíravým
způsobem realizovány bez koordinace s dotčenými obcemi!
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ZÁVĚREM

1. Postrádáme variantní řešení silniční dopravy, ale i zapojení podílu dopravy železniční a ukotvení jejího
závazného podílu.
2. Navrhovaný železniční nadjezd nahrazující stávající úrovňové křížení se silnicí II/246 v k.ú. Cítov vytvoří
nové vlivy, které nebyly v hlukové studii brány v potaz.
3. Požadujeme přetrasování nejvytíženější části dopravního řešení v k.ú. Cítov (východní obchvat) dle
přiloženého schématu, který minimalizuje zábor cenného zemědělského půdního fondu (kat. 1.01.00) a
zajistí ochranu východní části obce před hlukem.
4. V návaznosti na bod 4. obec Cítov zahájila práce na změně stávajícího územního plánu obce, který by
výše uvedené reflektoval. Obchvat obce v záměru uvedený považujeme za nepřípustný.
5. Požadujeme projednání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
v řádném rozsahu (standardní „EIA“).

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Ing. David Rameš
starosta obce Cítov
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