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• 3 města (největší 6200)

• 22 obcí (nejmenší 236)
• 8 spolků

➢ Založen 2017
➢ Exit -1.km až 45 km
➢ dálnice D8, II/608 a trať 090





106 107

Výstavba 
skladových 
komplexů s 

celkovou 
zastavěnou 
plochou od 

stanoveného 
limitu

Průmyslové zóny a 
záměry rozvoje 
průmyslových 

oblastí s rozlohou 
od stanoveného 

limitu

10 tis. m2 20 ha

od roku 2018
84 záměrů

od roku 2018 
3 záměry



Negativní vlivy

Hluk
Emise
Indukovaná doprava
Změna mikroklima
Rizika povodní
Vyčerpané zdroje pitné vody
Světelný smog
Větrné eroze

Zhoršená prostupnost území
Změna krajinného rázu
Úbytek fauny a flory
Změny vodních poměrů v krajině
Zábor zemědělského půdního fondu
Agenturní zaměstnanci 
Zvýšení kriminality
Odpad



Budoucnost

Dálnice D8
exit 9. km

aglomerační okruh

Vysokorychlostní trať 
Praha - Drážďany

rozšíření dálnice 
na 3 + 3 pruhy



Z mnoha různých 
míst svážíme naše 
zaměstnance 
svozovými 
autobusy do 
Kozomína, kde na 
ně čeká příjemné 
čisté prostředí a 
firemní benefity.

https://www.makro.cz/kariera/distribucni-
centrum?itm_pm=cookie_consent_accept_butt
on



Praktiky investorů

» termín předložení

» tajemné názvy

» salámová metoda (změny velikosti)

» plané sliby

» nepravdivé informace

» verze dokumentace

» změny BPEJ



Průmyslová zóna 
Kozomín – Úžice
- Chvatěruby

2017



Hala 23 ha
Celková rozloha areálu 44 ha







Okolí dálnice D8
• DÁLNICE D8

➢ plán rozšíření na 3+3 pruhy (0 – 18 km)
➢ chybějící protihluková ochrana
➢ chybějící zelené pásy k zachytávání škodlivin
➢ dálniční odpočívky

• AGLOMERAČNÍ OKRUH
➢ spojka D7 – D8 (Exit 9 Úžice)

• ŽELEZNICE
➢ připravovaná VRT Podřipsko a VRT Poohří
➢ zkapacitnění tratě 092 (Kralupy – Neratovice)

• LOGISTICKÉ AREÁLY
➢ přímé ovlivnění v místě stavby
➢ výrazné zvýšení kamionové přepravy po celé

dálnici D8 (zvýšení emisí a hluku) 
https://www.koridord8.cz/zamery/zamer-d8-zdiby-nova-ves-zkapacitneni/
https://www.koridord8.cz/zamery/ii-240-a-ii-101-prelozka-silnic-v-useku-d7-d8/
https://www.koridord8.cz/zamery/vysokorychlostni-trat-praha-drazdany/
https://www.koridord8.cz/zamery/logisticke-arealy/







• DÁLNICE D8
➢ chybějící protihluková ochrana
➢ chybějící zelené pásy k zachytávání škodlivin
➢ plán rozšíření na 3+3 pruhy (0 – 18 km)
➢ dálniční odpočívky

• ŽELEZNICE
➢ připravovaná VRT Podřipsko a VRT Poohří
➢ při nedostatečném posouzení může ještě 

více zvýraznit negativa dálnice D8 

• LOGISTICKÉ AREÁLY
➢ přímé ovlivnění v místě stavby
➢ výrazné zvýšení kamionové přepravy po celé

dálnici D8 (zvýšení emisí a hluku) 

• PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
➢ obrovské půdní bloky - nutná adaptace na 

změnu klimatu
➢ pro lidi vytváří neprostupnou krajinu
➢ pro investory vytváří minimální omezení v 

necitlivém umisťování záměrů



https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-
se/421235100161003/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-
se/221562248430037/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-
se/422235100161003/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/421235100161003/


Děkujeme 

za pozornost!

www.koridorD8.cz

koridorD8@gmail.com

www.facebook.com/koridorD8
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