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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 26. 04. 2022 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Žádám o poskytnutí informací k invest. záměru společnosti HEDERA INVEST, a.s. v lokalitě
"Višňovka" (pozemek parc.č. 240/4 v k.ú. Horka u Bakova n.Jiz. a pozemky přilehlé), konkrétně: 

zda a kdy podal investor HEDERA INVEST, a.s. žádost o stanovisko Města Bakov n.Jiz. k
záměru průmyslových hal v lokalitě Višňovka včetně 3D modelu podle Zásad rozvoje území
města Bakov n.Jiz., schválených zastupitelstvem usnesením Z213/2021 dne 5.5.2021
jak Město zhodnotilo soulad invest. záměru se Zásadami rozvoje města Bakov n.Jiz. 
zda a jakým způsobem se k investičnímu záměru Višňovka dosud vyjádřila Rada města Bakov
n.Jiz. 
zda mezi investorem HEDERA INVEST, a.s. a Městem byla vyjma kupní smlouvy uzavřena
nějaká další smlouva týkající se invest. záměru Višňovka - smlouva o spolupráci, o finančním
příspěvku, o věcném plnění apod. 
zda ve věci invest. záměru Višňovka bylo Městu oznámeno zahájení řízení dle stavebního
zákona, resp. zda probíhá územní, popř. stavební řízení, v jaké je fázi. 

Současně žádám o zaslání kopií všech dokumentů, jichž se shora uvedené dotazy týkají, tj. předložení
těchto listin: 

žádám investora HEDERA INVEST, a.s. o stanoviska Města k záměru průmysl. hal v lokalitě
Višňovka 
stanovisko Města k inv. záměru Višňovka 
veškerá rozhodnutí a stanoviska, popř. jiná vyjádření Rady města Bakov n.Jiz. k invest. záměru
Višňovka 
veškeré smlouvy uzavřené mezi investorem HEDERA INVEST, a.s. a Městem Bakov n.J. v
souvislosti s invest. záměrem Višňovka včetně příloh (nikoliv smlouva kupní) 
oznámení o zahájení územního a stavebního řízení v souvislosti s invest. záměrem Višňovka a
veškerá stávající rozhodnutí v těchto řízeních včetně vyjádření dotčených orgánů 

Povinný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 04. 05. 2022.
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Investor HEDERA INVEST, a.s. nepodal žádost o stanovisko města Bakov nad Jizerou k záměru
průmyslových hal v lokalitě Višňovka podle Zásad rozvoje území města Bakov n.J. včetně 3D modelu. 

Město dosud nezhodnotilo soulad investičního záměru se Zásadami rozvoje území města Bakov n.J. 

Rada města  projednala na svém jednání dne 29.09.2021 předložený záměr "Průmyslový park Buda"
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v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou a uložila vedení města Bakov nad Jizerou zaslat vyjádření s
požadavkem směrování dopravy na D10. ( viz. příloha č. 2). 

Mezi Městem Bakov nad Jizerou a investorem HEDERA INVEST, a.s. byla uzavřena pouze Kupní
smlouva. 

Městu nebylo dosud oznámeno zahájení žádného stavebního řízení v souvislosti s investičního
záměrem Višňovka. 

Dostupné dokumenty k uvedeným dotazům jsou přiloženy (9 příloh). 

Na úřední desce Města Bakov nad Jizerou je vyvěšen dokument od Krajského úřadu Středočeského
kraje Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Průmyslový park
Buda" v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou.   

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 04. 05. 2022





























































 

 

8) Průmyslový park Buda 

Předkladatel: Mgr. Vlastimil Bártl, vedoucí Odboru správy majetku a investic 

 

Dne 15. 09. 2021 byl městu doručen datovou schránkou dopis Krajského úřadu Středočeského kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího 

řízení záměru "Průmyslový park Buda" v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou. 

Oznamovatelem záměru je HEDERA INVEST, a.s., předmětem záměru je novostavba dvou hal pro 

drobnou nerušící výrobu a skladování včetně souvisejícího zázemí. Skladovými objekty jsou dvě 

nepodsklepené haly obdélníkového tvaru s plochou střechou, výška hal po atiku je 15 m. Areál bude 

určen pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v ČR. Součástí záměru jsou také 

odstavná parkoviště pro osobní automobily (cca100 míst) a pro nákladní automobily (cca 15 míst). 

Dopravně bude areál napojen přes místní krajskou komunikaci II/276, ze které povede veškerá 

vyvolaná nákladní doprava a většina vyvolané osobní dopravy na dálnici D10. Malá část osobní dopravy 

bude směřovat prostřednictvím silnic II/276 a II/610 do okolních obcí. Záměr bude podroben 

zjišťovacímu řízení, a to podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.   

Dále příslušný úřad žádá město o vyjádření k výše uvedenému do 30 dnů od doručení resp. zveřejnění. 

 V předmětném záměru, v části provoz záměru doprava a vyjmenované zdroje je mimo jiné uvedeno, 

že veškerá vyvolaná nákladní a osobní doprava povede směrem na D10, nicméně malá část osobní 

dopravy bude prostřednictvím silnic II/276 a II/610 směřovat do okolních obcí Buda a Veselá. S ohledem 

na výše uvedené se doporučuje soustředit veškerou dopravu na D10. Místní část Buda je v této chvíli 

zatížena velkou frekvencí osobních i nákladních aut, která směřují do Kněžmosta a dále na Jičín. 

Plánovaným záměrem jsou na místě obavy z dalšího zvýšení dopravy a s tím spojené zvýšení hlukové 

zátěže.    

Cílem zjišťovacího řízení je posouzení, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní 

prostředí, zda podléhá nebo nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle příslušného 

zákona (proces EIA). 

Projednáno s odborem stavebním a ŽP.  

Radní diskutovali o předložených podkladech. V otázce vlivu na životní prostředí je dle předložených 

podkladů vše v zákonných limitech. Nejvyšší zatížení ŽP by mělo být v průběhu výstavby areálu. Dále 

radní diskutovali problematiku logistiky dopravy a s tím související zatížení zmíněných komunikací 

II/276 a II/610, včetně přilehlých obcí. Ve vyjádření města proto bude kladen důraz na směrování 

dopravy primárně na D10. 

Usnesení č. R1189/18-2021 

Rada města  



 

p r o j e d n a l a  

předložený záměr "Průmyslový park Buda" v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 

 

u k l á d á  

vedení Města Bakov nad Jizeru zaslat vyjádření s požadavkem směrování dopravy na D10 

 

Termín: 14. 10. 2021 

Zodpovídá: Jitka Šubrtová, referent správy pozemků a komunikací 

PŘIJATO, pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0, nehlasovalo: 0, nepřítomno: 1 
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