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1. CO SE DĚLO V MINULÝCH TÝDNECH: 

 Dne 6.12.2017 byla na portále Cenia zveřejněna „přepracovaná“ Dokumentace 
(cca 1 000 stran) k záměru výstavby logistických a výrobních hal Goodman 
v obci Zdiby na portále Cenia a je třeba do 11.1.2018 podat k této „přepracované“ 
Dokumentaci vyjádření. 

2. REALITA „PŘEPRACOVANÉ“ DOKUMENTACE 

 „Přepracovaná“ Dokumentace je počtem stránek opět výživná. Po detailním 
nastudování a srovnání původní a „přepracované“ Dokumentace je nasnadě 
konstatovat, že „přepracovaná“ Dokumentace je přepracována jen formalisticky 
dle lidového přísloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Závěr z tohoto přístupu 
je jasný. Náš zdravý životní prostor si musíme uchránit sami, investor to za nás 
rozhodně neudělá. Zátěž zůstane zátěží a formální „přepracování“ hromady 
papírů to nemůže změnit!  

3. AKTUÁLNÍ STAV ke dni 3.1.2018: 
V tuto chvíli máme lhůtu do 11.1.2018 na to, abychom se k „přepracované“ 
Dokumentaci vyjádřili. Věřte, že na tom pracujeme. Spolupracujeme 
s odborníky, hydrogeology, geodety, krajináři, odborníky na hluk i škodlivé látky, 
jakož i dopravu a samozřejmě vše konzultujeme s právníky.  
Prosíme ale o pomoc i vás občany, lidi z okolí, lidi, kteří nesouhlasí se 
záměrem Goodman v obci Zdiby!! To, že jste např. už podepisovali petici, není 
rozhodné. Toto řízení má své zákonné postupy a ideálně je třeba se vyjadřovat ve 
všech jeho stupních. Najděte si proto i vy chvíli a podepište nesouhlasné vyjádření 
k „přepracované“ Dokumentaci na našich podpisových místech, o kterých jste 
byli již informováni. Podepisování veřejnosti ukončíme dne 10.1.2018.  

4. CO BUDE NÁSLEDOVAT: 
 Následně bude Krajský úřad Středočeského kraje na podkladě našich vyjádření, 

vyjádření veřejnosti, spolků, obcí, vyjádření obce Zdiby, ale i Středočeského kraje 
rozhodovat o našem území, o našem životním prostředí a o uvedené 
minimalisticky „přepracované“ Dokumentaci. Dokumentaci, která nic nezměnila 
na tom, že záměr výrazně negativně ovlivní naše území. Přinese nám další 
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dopravu, další navýšení karcinogenních látek do ovzduší a prachu, který 
způsobuje nám i našim dětem dýchací potíže, další zdroje hluku, který ruší náš 
klidný spánek a nezvratně zdevastuje krajinu obce Zdiby a naše kulturní památky.  
 

 Dokumentace může být z důvodu svého formalistického zpracování vrácena 
k dalšímu přepracování. Je ale otázkou, zda se dá v dalším zpracování zhojit, 
výrazně negativní vliv na krajinu, harmonické měřítko v naší obci (tj. obvyklá 
velikost staveb v obci) a výrazně negativní vliv na kulturní památky. Podle 
našeho názoru jednoznačně žádné další a další přepracování toto odstranit 
nemůže a záměr by měl být jednoznačně Krajským úřadem Středočeského 
kraje 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 30 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, jako dotčená veřejnost, a my velmi spoléháme na 
vaší hojnou účast při této přímé konfrontaci s investorem!!! 
 

 Následně přijde rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Věříme 
v moudrost krajských úředníků a v jejich odpovědné rozhodování, které si tento 
záměr rozhodně zaslouží, neboť se nejedná o běžnou výstavbu logistického areálu 
v neobydleném území, ale přímo v obci s přímými výrazně negativními účinky na 
její obyvatele. Jsme přesvědčeni o tom, že ZÁMĚR GOODMAN SI 
ZASLOUŽÍ NESOUHLASNÉ STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU!! 

5. JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? 
 Sledujte nás na našich stránkách www.stophaly.nazory.cz a na facebooku 

„Zastavme výstavbu obřích průmyslových hal ve Zdibech“. Sdílejte nás! 
 Chtěli byste pomoci, ale nemáte dostatek času věnovat se kauze Goodman 

osobně? Pak prosím přispějte alespoň finančně. Potřebujeme pomoc odborníků! 
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!  
 

DĚKUJEME!!! 


