Logistické haly v Kosmonosech nebudou. Cenná půda zachráněna - Naše Kosmonosy
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Velký úspěch pro Kosmonosy, malý pro lidstvo. Tak by se dal v pár slovech shrnout výsledek
boje proti stavbě hal D+D Park Kosmonosy. ČSOP Klenice obdržel do krajského úřadu
informaci o ukončení řízení, protože firma žádost stáhla.
Krajský úřad Středočeského kraje uvedl, že na konci dubna nejprve obdržel žádost
oznamovatele o ukončení řízení o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Následně úřad
posuzování vlivů záměru D+D Park Kosmonosy II. etapa na základě výše uvedené žádosti
ukončil.
„Jsme rádi, že tahle kauza je u konce. Byla to velmi náročná kauza. Petici proti výstavbě hal
adresovanou vedení města Kosmonosy podepsalo 919 občanů města a celkově 1704 lidí,“
sdělila předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.
Již počátkem roku jsme vás informovali, že jsme uspěli u Ministerstva životního prostředí s
odvoláním proti rozhodnutí krajského úřadu. Ochránci přírody se odvolali proti rozhodnutí kraje,
který uvedl, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nemusí být tudíž posuzována
procesem EIA. ČSOP Klenice v odvolání namítal, že provoz bude mít vliv na obyvatele,
živočichy i nárůst hluku či světelného smogu. Plocha navíc nebyla vedena pro průmyslovou
výrobu a návrh stavby neřešil nakládání s vodou. Doložil také petici občanů Kosmonos.
Ministerstvo rozhodnutí kraje tehdy zrušilo a vrátilo k novému projednání. Odvolacímu orgánu
se především nelíbilo, že kraj neposoudil vliv stavby na zemědělskou půdu. „V případě
posuzovaného záměru, kdy má být odňato cca 10 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany ze
zemědělského půdního fondu, je toto hodnocení zásadní pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí,“ napsalo ministerstvo v odůvodnění.
Vliv na půdu ministerstvo označilo za velký a významný. Připomnělo, že zemědělská půda je
omezeným a neobnovitelným přírodním zdrojem. Půdu také dle ministerstva nelze vnímat jen v
ekonomických souvislostech. „Zemědělská půda neplní pouze produkční funkci jakožto výrobní
prostředek v zemědělství, ale zajišťuje i nenahraditelné mimoprodukční (ekologické) funkce,“
upozornil odvolací orgán.
V Kosmonosech se měly postavit čtyři logistické haly v celkové rozloze 23,7 ha, z toho 10,6 ha
je půda I. třídy a 13 ha půda III. třídy.
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