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VLASTNÍK A INVESTOR
ing. Jiří Tomeš, Csc
s podnikáním začal ještě před rokem 2000
hlavní podnikatelská činnost je zaměřena na zahraniční obchod
vlastnické portfolio tvoří několik firem s odlišným zaměřením
Projekt průmyslové zóny Soběslav je připravován prostřednictvím dvou k tomuto účelu
založených společností:
PZ Soběslav 1 s.r.o. - severní část od ulice Petra Bezruče
PZ Soběslav 2 s.r.o. - jižní část od ulice Petra Bezruče
Veškeré informace jsou veřejně dostupné a dohledatelné např. na ww.justice.cz
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Projektový management
EXPRIN Property s.r.o.
-

Společnost byla založena před pěti lety a jejím jednatelem je Petr Prokop, hlavním spolupracujícím partnerem pak Pavel Zubatý, který je evidován jako OSVČ od 1998. Oba
máme zkušenosti s inženýrskou činností a výstavbou především komerčních nemovitostí a to nejen v České Republice ale i v zahraničí. V tomto oboru pracujeme déle než 15let
a za tu dobu jsme úspěšně dokončili desítky projektů po celé ČR. Projekty především se zaměření na výstavbu komerčních objektů potravinových řetězců (např. Tesco Říčany u
Prahy, Tesco Horní Slavkov, Tesco Osek u Duchcova, Billa Tachov, Lidl Prostějov atd…..).

-

Již pod hlavičkou Exprin Property s.r.o., jsme dokončili projekt BILLA Milovice a BILLA Mělník. Obě pobočky jsou otevřené.

-

Nyní připravujeme několik dalších projektů. Výstavbu prodejny potravin v Odolene Vodě, prodejny potravin v Bakově nad Jizerou, nebo supermarketu v Unhošti (záměrně
neuvádíme názvy jednotlivých potravinových řetězců, protože jsme vázání smluvním závazkem mlčenlivosti).

-

Naše činnost začínám vytipováním vhodné lokality pro realizaci záměru, zajištěním majetkoprávních vztahů s následným vyřízením správních rozhodnutí nutných k povolení
patřičné stavby, což znamená získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. V některých případech touto fází naše práce končí. Jindy pak pokračujeme
výběrem dodavatele a zajištěním samotné stavby – stavebního dozoru, až do kolaudace předmětné nemovitosti. V případech, kdy se jedná o nájemní objekt je součástí naší
činnosti i zajištění a výběr jednotlivých nájemců, včetně dojednání a zasmluvnění nájemních podmínek.

-

Z výše uvedených důvodů, na základě našich zkušeností, nám byla vlastníkem a investorem panem Ing. Jiřím Tomešem Csc., projevena důvěra a svěřena i příprava projektu
průmyslové zóny Soběslavi.
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PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
-

Primárním zájmem investora bylo scelení celého rozsáhlého území, s následným získáním pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu komerčních nemovitostí, s využitím
horní hranice všech limitů dané lokality. Před zahájením projekční činnosti a samotného výkupu pozemků, jsme podrobně zmapovali možnosti a limity výstavby komerčních a
průmyslových hal. Byla nám poskytnuta souhlasná územně plánovací informace, v místě byla zjištěna dostatečná kapacita inženýrských sítí s možností jejich napojení „v
dosahu“ , podstatným bodem se stalo potvrzení dopravního napojení přímo z dálnice bez zásadního vlivu na dopravu ve městě, záměru byla předběžně vyslovena podpora
Města. Všechny tyto faktory zásadně ovlivňují rozhodnutí investora, zda-li do území investičně vstoupit. V tomto případě jsou veškeré ukazatele pozitivní a proto došlo k
vykoupení a scelení průmyslové zóny s celkovou plochou přesahující 200.000m2.

-

Investor je, po získání patřičných povolení, připraven k výstavbě komerčních prostor v tak zvané variantě „na klíč“, kdy dále zůstane vlastníkem a prostory bude pronajímat. Nebo
k prodeji jednotlivých územních celků, dle poptávky. Existuje i varianta prodeje celého projektu, ať již jako pozemku s povolením, nebo postaveného areálu. Nevylučujeme ani
kombinaci výše uvedeného, to znamená část pozemků bude prodána jiným zájemcům, jiná část zůstane ve vlastnictví investora, dojde k výstavbě nájemních prostor, které budou
Investorem následně dlouhodobě provozovány.

-

Domníváme se, že realizace celého záměru od vydání stavebního povolení, až po zahájení provozu jednotlivých prostor, bude probíhat v několika etapách a v časovém horizontu
minimálně 5ti let.

-

Určit v současné době účel a způsob využití jednotlivých hal nelze. V první fázi musíme vědět, jaká výstavba nám bude umožněna. Podstatnou informací jsou velikosti
jednotlivých hal a jejich výšky, vedlejší vyvolané náklady atd.. Až poté můžeme navázat smluvní vztah s konečným nájemcem/uživatelem/výrobcem a zavázat se tak k plnění
termínů a jiných smluvních závazků.

| Velvarská 3/1951, PSČ 160 00 PRAHA 6 - Dejvice|
| +420 608 310 936 | +420 775 385 562 |
| pavel.zubaty@exprin.cz | petr.prokop@exprin.cz |

EXPRIN
PROPERTY
s.r.o.

| Velvarská 3/1951, PSČ 160 00 PRAHA 6 - Dejvice|
| +420 608 310 936 | +420 775 385 562 |
| pavel.zubaty@exprin.cz | petr.prokop@exprin.cz |

EXPRIN
PROPERTY
s.r.o.

Základní popis navrhovaného projektu průmyslové zóny Soběslav
Zastavěnost: Celková plocha dotčených pozemků je větší než 200.000m2. Silnicí jsou pozemky rozděleny na dva územní celky, severní a jižní o přibližně stejné velikosti. Zástavba
je limitována zejména vysokotlakým vodovodem a dálnicí (stávající vedení VN bude v budoucnu přeloženo). Obě tyto stavby mají rozsáhlé ochranné pásmo, ve kterém nelze
umisťovat stavby. Dále jsme, z hlediska územního plánu, limitováni koeficientem zeleně, který požaduje zachování 40% zelených ploch.
Při dodržení všech těchto limitů, není příliš možností jak území smysluplně a funkčně zastavět. Vznikla proto základní zastavovací situace, která umisťuje dvě haly v severní části a
dvě haly v jižní části. Celková zastavěná plocha je cca 70.000m2. Projekt je do krajiny zasazen tak, aby nepůsobil rušivě, zachoval pohled na město a zároveň pracoval s vyrovnanou
bilancí zemin. Tím pádem garantujeme, že většina zeminy bude umístěna zpět v této lokalitě, s minimálním odvozem a skládkováním.
Doprava: Sjezdem od dálnice D3 je veškerá doprava vedena místní komunikací, která vede paralelně s dálnicí a je primárně určena pro obslužnost průmyslové zóny. Dopravní
napojení z ulice Petra Bezruče je zpracováno dopravním specialistou, který pro tento případ navrhl kruhový objezd, který zajišťuje příjezd k oběma částem navrhované průmyslové
zóny a s tímto dopravním řešením souhlasila i Policie ČR. Jelikož budovaným železničním koridorem dojde ke zrušení stávajícího přejezdu na ulici Petra Bezruče, nebude nadále tato
ulice, respektivě navrhovaná průmyslová zóna přímo propojena se samotným městem Soběslav. Předpokládáme, že i tato skutečnost zcela eliminuje vjezd automobilové dopravy od
průmyslové zóny směrem do města. Samotná obslužnost jednotlivých hal je tvořena páteřní komunikací, s následným napojením na areálové komunikace a parkoviště. Součástí
projektu bude i nový přístup pro pěší s cyklostezkou s následnou návazností na příjezd do obce Chlebov. Dopravní projekt pracuje s počtem osobních a nákladních automobilů které
určuje norma, i když naše představy a požadavky, vycházející z běžných čísel areálů v praxi provozovaných, jsou násobně nižší. Pro tyto počty je také navržena doprava v klidu,
kterou je nutno celou vypořádat v našich areálech proto, aby nedoházelo k zácpám na veřejných komunikacích.
Zeleň: většina zeleně je záměrně koncentrována do dvou lokalit. V Severní části je navržen lesopark, v jižní části pak zeleň doplňuje nově vzniklé zádržné poldry-rybníčky. Takové
řešení se jeví jako optimální, zejména z důvodů využitelnosti zeleně veřejností (předpokládá se zejména využití zelených ploch zaměstnanci areálu, díky poloze projektu nepočítáme
s pohybem běžných obyvatel). Pokud umístíme zeleň do areálu v podobě stromů v parkovišti přímo do areálu, bude sice zastavovací situace vypadat „zeleněji“, ale užitek pro
veřejnost bude minimální. Počítáme s tím, že jednotlivé areály budou oploceny a pod trvalým dozorem.
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Odpovědi na nejčastější otázky
V jaké fázi přípravy se nyní nachází projekt výstavby průmyslových hal v Soběslavi?
V současné situaci jsme teprve na začátku. Probíhá zjišťovací řízení EIA, tedy posouzení vlivu plánované zástavby na životní prostředí. Usilujeme tedy o to, aby nám Krajský úřad v Českých Budějovicích, který to
má v kompetenci, řekl, v jaké podobě a rozsahu můžeme průmyslový areál v Soběslavi vybudovat. Předpokládáme, že proces EIA bude trvat zhruba rok. Předložili jsme podrobnou dokumentaci se všemi
povinnými náležitostmi, jako jsou například odborné posudky zabývající se problematikou dopravy, ochrany ovzduší, hluku a mnohé jiné. Při zpracování těchto podkladů, jsme se řídili také limity danými územním
plánem města, který stanovuje, co v dané lokalitě může být. Součástí dokumentace je například i vyjádření oddělení územního plánovaní soběslavského úřadu, ve kterém je uvedeno, že náš projekt splňuje limity
pro dané území s podmínkou, že v následném územním řízení se budou řešit výšky budov. S tím počítáme. Teprve ve chvíli, kdy krajský úřad vydá své rozhodnutí k vlivu zamýšlené stavby na životní prostředí a
stanoví případné podmínky, budeme moci plánovat skutečný rozsah a obsah areálu v průmyslové zóně. Nyní tedy potřebujeme vědět, co je reálně možné postavit.
Co říkáte na petici, která v Soběslavi vznikla?
Myslím, že na ní máme bohužel i trochu svůj podíl tím, že jsme v dostatečném předstihu a podrobně o projektu neinformovali veřejnost. Tím jsme vytvořili prostor k šíření různých spekulací a nepodložených
informací. Budiž nám alespoň částečnou omluvou, že plánované veřejné představení projektu nám na jaře zmařilo vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru. Chtěl bych ale zdůraznit, že od počátku
chceme postupovat v souladu s městem Soběslav. Projekt je plánovaný v území, které má město dlouhodobě připravené pro průmysl a počítá tam s takovýmto nebo obdobným projektem. Na jedné straně je
dálnice, na druhé je chystaný železniční koridor. Z našeho pohledu ideální situace. Nebudeme v obydlené části města, nebudeme muset řešit dopravu přes Soběslav, tedy problémy, které na mnoha jiných místech
v České republice rozvoj průmyslových zón, a v návaznosti na nich i přilehlých měst, limitují.
Jak se chcete vypořádat s připomínkami k Vašemu projektu, které se objevily?
Ve zjišťovacím řízení pro EIA se snažíme v území průmyslové zóny navrhovat stavby v maximálním možném rozsahu, který ale splňuje veškeré stanovené limity. Je to běžný postup. Poté ale bude následovat ta
nejdůležitější fáze, a tou je územní řízení, kdy stavby začneme umísťovat a k tomu se budou vyjadřovat všechny dotčené instituce včetně města. A tam pak bude možné prosazovat a zapracovávat i konkrétní
požadavky na jednotlivé změny projektu. Například i z hlediska řešení veřejné zeleně, výšky hal a podobně. Tedy i požadavky, které formulovali autoři petice. Nyní, kdy se komplexně posuzuje vliv na životní
prostředí, je na to ještě brzy.
Jaká pozitiva, či výhody, může Váš projekt obyvatelům Soběslavi přinést?
Váš dotaz zřejmě míří především na otázku zaměstnanosti. Jsem přesvědčený, že mít v lokalitě tak velkou aglomeraci potenciálních zaměstnavatelů s šancí pro mnoho lidí tam najít dobře placenou práci, je velké
plus. Kvůli tomu se také průmyslové zóny dělají. Je to strategická záležitost města. Přináší nové pracovní příležitosti pro své obyvatele v místě jejich bydliště. A Soběslav to obzvláště potřebuje, protože podle
objektivně zjištěných dat na tom není z hlediska možností nejen ekonomického rozvoje zrovna dobře. I náš projekt ji může výrazně pomoci, neboť s výstavbou průmyslové zóny dochází také k rozvoji služeb.

| Velvarská 3/1951, PSČ 160 00 PRAHA 6 - Dejvice|
| +420 608 310 936 | +420 775 385 562 |
| pavel.zubaty@exprin.cz | petr.prokop@exprin.cz |

EXPRIN
PROPERTY
s.r.o.

| Velvarská 3/1951, PSČ 160 00 PRAHA 6 - Dejvice|
| +420 608 310 936 | +420 775 385 562 |
| pavel.zubaty@exprin.cz | petr.prokop@exprin.cz |

EXPRIN
PROPERTY
s.r.o.

A najdou v nových průmyslových halách místní obyvatelé skutečně novou práci?
My samozřejmě nedokážeme nyní říci, jací zaměstnavatelé v tom areálu budou, když ani nevíme, jaké objekty a s jakým termínem dokončení tam budeme mít povolené. To se dozvíme až ve chvíli vydání
územního rozhodnutí. Můžeme ale vycházet ze zkušeností, jak to chodí jinde. Noví zaměstnavatelé sebou přinášejí i šanci na lepší výdělky. Primárně hledají pracovníky v místě a okolí svého podnikání.
Vaši oponenti tvrdí, že v Soběslavi a okolí je nízká míra nezaměstnanosti, jaký je Váš názor?
A jak dlouho to bude trvat? Vstupujeme do hospodářské krize, která s trhem práce zřejmě výrazně zatřese. A proč by lidé nemohli jít za případně lepším výdělkem a více vydělaných peněz potom v Soběslavi i
utrácet? Průmyslová zóna je strategickým řešením. A u něj nemůže platit argument, že teď zrovna máme méně nezaměstnaných.
Jedna z výtek vůči vašemu projektu směřuje i na skutečnost, že v něm neuvádíte žádné budoucí uživatele budov…
Hledat nájemce budoucích prostor nyní je nesmysl, protože všichni po nás budou chtít vědět, kdy budou moci prostory začít využívat. A to my jim z výše uvedených objektivních důvodů nejsme schopni říct. To
bude možné až po schválení EIA a vydání územního rozhodnutí.
Proč kvůli uskutečnění projektu vznikly dvě společnosti, a to Průmyslová zóna Soběslav I a Průmyslová zóna Soběslav II?
Počítáme s tím, že projekt uskutečníme postupně. Proto jsme ho rozdělili na dvě části - severní a jižní. A pro jejich uskutečnění založil investor projektu, pan Jiří Tomeš, i dvě samostatné společnosti. Je to běžná
podmínka bank pro financování takovýchto projektů, tedy aby vznikly nové společnosti pouze za účelem výstavby a případného provozování jimi financovaných projektů. Aby nebyly zatížené nějakými problémy z
minulosti, jako jsou třeba dluhy.
Je opravdu nutný tak velký zábor kvalitní zemědělské půdy?
Je to v městem naplánované a schválené průmyslové zóně. Je tudíž logické, že se ta půda ze zemědělského půdního fondu vyjmout musí. A v územním plánu schválená průmyslová zóna je i nutná podmínka pro
vyjmutí půdy. Soběslav se v minulosti rozhodla, že se potřebuje rozvíjet, že potřebuje nové investory, zaměstnavatele a pracovní místa pro své obyvatele. Cestou k tomu je navržená a schválená průmyslová zóna.
A upřímně, moc jiných možností Soběslav nemá. Chtěl bych ale zdůraznit, že vyjmutá půda nezmizí. My ji opět musíme vrátit do přírody. Proto už nyní o tom úspěšně jednáme například se zemědělským
družstvem Reprogen. Část této půdy využijeme na ozelenění okolí objektů, které postavíme. Zbytek si převezme zemědělské družstvo a použije je na své polnosti.
A jak to bude s dopravou po dokončení vašeho projektu v průmyslové zóně?
Stejně jako rozsah staveb i související dopravu jsme dimenzovali pro posouzení vlivu na životní prostředí na maximální výši při dodržení všech limitů. I při ní ale odborníci pro tuto oblast vypočetli, že doprava
město nezatíží. Do Soběslavi vůbec nepojede, nebude pro to důvod. Při příjezdu do areálu průmyslové zóny se kolony vytvářet nebudou ani na dálnici ani na příjezdové komunikaci. Mimo jiné i proto, že projekt
počítá s adekvátním počtem stání přímo v areálu. Ke studiím se vyjádřila i Policie ČR a neshledala v naddimenzovaném rozsahu dopravy problém. A v cestování to neovlivní ani obyvatele Chlebova.
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Dojde k narušení propojení mezi Chlebovem a Soběslaví?
Ty obavy jsou zbytečné. V rámci územního řízení se k dopravní problematice budou vyjadřovat jak odbor dopravy městského úřadu, tak Policie ČR. Ty si pohlídají, aby výsledné řešení bylo pro obyvatele bezpečné
a nezpůsobovalo problémy v dopravě, jako je například vytváření kolon a podobně. Silnice z Chlebova zůstane určitě zachována, pokud bude potřeba, tak se třeba Oproti současnému stavu u ní přibydou chodníky
a plánuje se i cyklostezka. Propojení mezi Chlebovem a Soběslaví tak bude ještě komfortnější.
Co hodláte udělat pro lepší tok informací od vás směrem k veřejnosti?
Výrazně chceme tuto oblast zlepšit. Jakmile to epidemiologické podmínky dovolí, představíme náš projekt veřejnosti přímo v Soběslavi a budeme se těšit na diskusi k němu. Do konce července bychom rádi
zprovoznili webové stránky k projektu, kde lidé najdou všechny potřebné informace, a to včetně odpovědí na nejčastější otázky. Všichni, kdo budou cítit potřebu, se pak mohou už nyní obracet přímo na jednatele
společnosti Exprin Property s.r.o. pana Petra Prokopa (petr.prokop.@exprin.cz), který se jim bude snažit vyjít v maximální možné míře vyjít vstříc.
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SHRNUTÍ
-

Investor majetkoprávně zcelil rozsáhlé území části průmyslové zóny, všemi objektivními aspekty předurčené k výstavbě velkého areálu. V části obce, kde je taková výstavba
přípustná, v místě mezi dálnicí a železničním koridorem, kde je již v současné době výrobní a průmyslová oblast. Z našeho pohledu, pohledu Investora v podstatě ideální
umístění záměru, kdy budoucí doprava a chod samotné průmyslové zóny pouze minimálně naruší provoz a zvyklosti ve městě. Investor nyní, zejména na základě výše
uvedených skutečností, chce záměr naplnit na pozemcích v průmyslové zóně tomu určené a průmyslovou zónu realizovat.

-

K zamýšlené výstavbě máme k dispozici kladné vyjádření odboru územního plánování Města Soběslav, k dopravnímu řešení souhlasné stanovisko Policie, k intenzitě dopravy
patřičné posudky, další posudky ke všem ostatní posuzovaným faktorům odborné studie

-

Nyní se nacházíme teprve ve fázi posouzení vlivu stavby na životní prostředí tzv. řízení EIA, až následně a na základě výsledků které přinese toto zjišťovací řízení, bude probíhat
územní řízení o umístění stavby. Je to standardní postup opírající se o platné zákony.

-

Při přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí jsme připraveni implementovat připomínky města a veřejnosti v maximální možné míře. Spolupráci s městem Soběslav
vnímáme jako nevyhnutelnou a bez vzájemné spolupráce nemá projekt šanci na úspěch.

-

Město Soběslav je přímým účastníkem všech řízení souvisejících s povolovacím procesem a má jednoznačnou pozici vyjádřit svůj (ne)souhlas prostřednictví závazných
stanovisek jednotlivých městských odborů. Investor taková vyjádření musí respektovat, nelze postupovat jinak.

-

Jsme a budeme otevřeni k informování veřejnosti o vývoji projektu.
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kontaktní osoby

Petr Prokop

Pavel Zubatý

jednatel společnosti
petr.prokop@exprin.cz
+420 775 385 562

projektový manažer
pavel.zubaty@exprin.cz
+420 608 310 936

Naše kanceláře najdete na adrese:
Exprin Property s.r.o., Velvarská 3/1951, 160 00 Praha 6- Dejvice
PZ Soběslav 1 a 2 s.r.o., Pomezní 1389, 182 00 Praha 8 - Libeň
V Praze dne 29. června 2020

