Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství

ČSPH Chlebovice R48
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:
NEVI CZ s.r.o.

ČSPH Chlebovice R48
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:
Ing. Alexandr MERTL
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994
platnost autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006

M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy
tel.+fax: 461 634 530, 777 903 767, e-mail: mertl@iol.cz

Datum zpracování oznámení:

10.7.2010

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Jméno a příjmení

Bydliště

Telefon

Ing. Alexandr Mertl
Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Ing. Leoš Slabý

Trstěnice u Litomyšle
Brno
Holice

777 903 767

Spolupráce na oznámení:
TOP PROJEKT s.r.o.
Údolní 16, 602 00 Brno

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 1 z 68

ČSPH Chlebovice R48
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení .................................................................................................. 1
Obsah ...................................................................................................................................... 2
Úvod ........................................................................................................................................ 3
ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) ............................................................................................... 4

A.1. Obchodní firma .................................................................................................................
A.2. IČ ....................................................................................................................................
A.3. Sídlo ................................................................................................................................
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele .....................................................................................

4
4
4
4

ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ........................................................................................................... 5

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 5
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ....................................................................................................... 18
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ...................................................................................................... 20
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) ........................................ 32

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ... 32
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 34
ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ................... 46

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ......................................................................................... 46
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ......................................... 55
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE ............................................................................................................. 56
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ...................................................................................................... 56
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................... 57
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ......................................................................... 58

E.I. POPIS VARIANT ŘEŠENÍ .................................................................................................. 58
E.II. POROVNÁNÍ VARIANT ..................................................................................................... 58
ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) ...................................................................................................... 59

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ...................................................................................... 59
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ............................................................. 59
ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .......................... 60

G.I. INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ ..................................................................................... 60
G.II. INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU ......................................................................... 60
G.III. INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................. 64
ČÁST H (PŘÍLOHY) ..................................................................................................................... 67

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1
2
3
4
5

Základní obrazové, grafické a mapové přílohy
Situace záměru
Rozptylová studie
Hluková studie
Doklady

STRANA 2 z 68

ČSPH Chlebovice R48
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
ČSPH Chlebovice R48
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Jméno oznamovatele
NEVI CZ s.r.o.

A.2. IČ
253 93 251

A.3. Sídlo
1. máje 1838, 738 01 Frýdek - Místek

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Lukáš Vích - jednatel
tel: 558 431 765

A.5. Projektant
TOP PROJEKT s.r.o.
Údolní 16, 602 00 Brno
tel: 541 123 317-9
zastoupený:

Ing.arch. Ivo Balusek - jednatel
Ing. Leoš Šperl – hlavní inženýr projektu
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
ČSPH Chlebovice R48
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.4
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Záměr lze dále zařadit do bodu 10.6., kategorie II (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních

středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), u kterého však nedosahuje příslušných limitů. Zjišťovací řízení
tedy bude provedeno pro zařazené dle výše uvedeného bodu 10.4.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
10 527 m2

plocha areálu ČS
z toho:

zastavěná plocha (objekty)

590 m2

ostatní zpevněné plochy

9 937 m2

skladovací kapacita pohonných hmot

120 m3 (2x60 m3)
97 800 kg

počet parkovacích míst (celkem)

(2)

26 stání pro OA
10 státní pro NA
4 stání pro BUS

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

2

Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3
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B.I.3. Umístění záměru
Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Zájmové území se nachází v okrajové části Chlebovice, která je součástí města Frýdek-Místek, při nově
budované silnici R48 ve směru na Olomouc. Pozemek je v současné době bez zástavby.
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Frýdek - Místek

Katastrální území:

Chlebovice (613684)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1 : 50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je výstavba novostavby čerpací stanice pohonných hmot u nově budované silnice R48
západně od části Chlebovice. Navržený záměr bude mít charakter městské čerpací stanice PHM. Jedná se o
objekt veřejné čerpací stanice pohonných hmot.
V areálu je navrhováno jednak umístění vlastní čerpací stanice pohonných hmot, dále parkovací a odstavné
plochy, místa pro vysávání a dohušťování pneumatik. Součástí hlavního obslužného objektu ČS je kromě
obchodu a zázemí pro personál i požadované soc. zařízení pro veřejnost. Všechny prostory přístupné
veřejnosti jsou bezbariérové.
Zpracovatelům projektové dokumentace a oznámení není známo, že by v dotčeném území byly připravovány
záměry, které by svým charakterem mohly vést ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem. Významným
záměrem je výstavba nové komunikace R48 a dále rozšíření průmyslových a skladových ploch jižně od
plánované R48.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměrem investora je vybudovat v této lokalitě čerpací stanici s vazbou jak na nově budovanou komunikaci
R48, tak na město Frýdek – Místek, kterým silnice R48 prochází.
Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na dostupnost pozemků, dostatečné vzdálenosti od stávající
zástavby, relativní blízkost města a přístupné napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu.
Předkládaný záměr je v souladu s rozvojem dotčeného území. Podle platného územního plánu města Frýdek
– Místek (dále ÚPN SÚ) je plocha pro plánovanou výstavbu vyčleněna pro výstavbu jako plocha pro dopravu
(D8).
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o stavbě
Čerpací stanice je určena pro prodej tří druhů benzínu, nafty, olejů v originálním balení, autopotřeb a
poskytuje motoristům i možnost občerstvení. Provozní doba v ČS se uvažuje v nepřetržitém provozu.
Architektonické řešení je podřízeno zapracováním typických rysů čerpacích stanic: přestřešení výdejních
stojanů a výrazné barevné řešení. Obslužný objekt provozní budovy je jednoduchý, přízemní s plochou
střechou. Půdorysný tvar provozní budovy ČS je obdélníkový. Centrální místností je obchod s velkoplošnou
hliníkovou stěnou zasklenou izolačními dvojskly. Předpokladem kladného působení objektu je použití
kvalitních materiálů a kvalita zpracování.
Popis technického řešení stavby
Navrhovaná stavba sestává z 14 stavebních objektů (dále SO).
Provozní budova (SO 01)
Provozní objekt je určený k zabezpečení chodu čerpací stanice. Půdorysný tvar objektu je obdelníkový
s jednoduchým přístupem pro zásobování. Dispozičně je členěn na dvě hlavní části odpovídající
poskytovaným službám:
−

prodejna balených potřeb pro motoristy, suvenýrů a autopříslušenství s odpovídajícím skladovým
zázemím,

−

zázemí obsluhy čerpací stanice s kanceláří a příslušnými hygienickými prostory pro obsluhu a
hygienické prostory pro zákazníky.

Nosná konstrukce hlavního objektu je vytvořena z ocelové příhradové konstrukce. Sloupy jsou ocelové
kruhové, vazníky ocelové příhradové s povrchovou úpravou pozinkováním.
Objekt bude založen na železobetonových pasech a patkách v nezámrzné hloubce. Světlík bude čištěn dle
potřeby nejméně však jedenkrát za čtvrt roku pomocí manipulační zvedací plošiny. Přístup na střechu
provozní budovy bude zajištěn pomocí ocelového odnímatelného žebříku, který bude upevňován svou horní
částí ke kotevní konzole upevněné do atiky provozní budovy. Osvětlovací tělesa výdejní plochy jsou
výbojková, zavěšená pod podhledem. Případná výměna těchto těles bude prováděna pomocí manipulační
zvedací plošiny.
Provozní objekt ČS bude vytápěný vzduchotechnickým systémem v kombinaci s teplovodním topným
systémem. Jako zdroj tepla se uvažuje stacionární elektrický teplovodní kotel Wolf s výkonem 44 kW. Ohřev
TUV bude zajištěný zásobníkovým ohřívačem TUV Wolf o objemu 200 l, který bude napojený na rozvod
vytápění.
Maximální výpočtová hodinová spotřeba tepla je 26 kW, denní spotřeba činí 700 kWh a roční spotřeba tepla
představuje 50 MWh.
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Čerpací stanice PH s úložištěm (SO 02)
Uvedený objekt je z provozně technických důvodů členěn na následující části:
a) Zastřešení čerpacích stání
b) Úložiště nádrží
c) Technologické rozvody
a) Zastřešení čerpacích stání
Prostor čerpacích stání je chráněn před povětrností zastřešením na ocelových sloupech, založených na
železobetonových patkách. Zastřešení je provedeno ocelovou konstrukcí s konzolami. Před vstupem do
budovy je samostatně stojící plastový světlík. Ocelová střecha tvoří výraznou architektonickou dominantu
celé ČS. Doplňujícím technickým zařízením je v daném případě osvětlení a hromosvod.
b) Úložiště nádrží
Nádrže jsou umístěny v zelené pásu vedle komunikace. Jedná se o 2 podzemní dvouplášťové ocelové nádrže
s vnějším průměrem 2,5 m, objem samostatných nádrží je 60 m3, objemy dělených nádrží se dvěma
vstupními dómy jsou 20+40 m3. Meziprostor mezi vnější a vnitřní nádobou je monitorovaný přetlakem plynu.
Případná netěsnost pláště nádoby je signalizovaná obsluze čerpací stanice. Konstrukce dvouplášťové nádrže
vyhovuje podmínkám skladování pohonných hmot i v ekologicky náročných oblastech. Instalace nádrží
nevyžaduje dodatečné stavební úpravy, protože vnější plášť tvoří rezervu vnitřního. Možnost poruchy vnější
nádrže a dalšího provozu vylučuje systém diagnostiky, který signalizuje netěsnost meziplášťového prostoru.
Dvouplášťové nádrže jsou dodávané s vnější hydroizolací pro zabudování do země s pískovým obsypem
zrnitosti 0 - 2 mm. Založení nádrží je na ŽB podkladní desce, ke které budou ukotveny pásy. Havarijním
bezpečnostním systémem zabezpečuje ochranu okolí před znečištěním ropnými produkty.
Nádrže jsou propojeny se stáčecím místem a s výdejními stojany.
c) Technologické rozvody
Jsou navrženy dvouplášťové ocelové trouby s periodickou automaticky vykonávanou diagnostikou systému
HECTRONIC. Potrubí je kladené přímo do pískového lože. Diagnostika potrubního systému je rovněž
kontrolována neustálým přetlakem inertního plynu. Rovněž šachty pod výdejními stojany jsou zasypány
pískem. Signalizační zařízení ohlašující příp. poruchu je v kiosku u pokladny.
Komunikace a zpevněné plochy (SO 03)
SO 3a

Komunikace a zpevněné plochy

SO 3b

R48 – napojení ČSPH Chlebovice

Plochy ČSPH jsou navrženy tak, aby umožňovaly čerpání pohonných hmot vozidel a dalších s tím
souvisejících aktivit. Na vjezdu do ČSPH se komunikační zpevnění připojovací rampy rozšiřuje do prostoru
čerpací stanice. Vozidla jsou navedena k samoobslužným čerpacím stojanům ve výdejním místě o rozměrech
36 m x 10 m.
Stáčecí místo je umístěno před pravým výdejním stojanem a od ostatních povrchů odděleno jednak odlišnou
konstrukcí pojížděné plochy a jednak výškovým snížením plochy o 0,03 m vzhledem k okolnímu navrženému
komunikačnímu zpevnění. Stáčecí místo a výdejní plocha je na delších stranách lemováno betonovým
obrubníkem "DYWIDAG" 50/30/23(20) s náběhem proti směru jízdy. Na kratší straně tvoří zábranu proti
úniku nebezpečných látek betonový obrubník ABO 100/15/25.
V rámci čerpací stanice bude vybudováno 10 parkovací stání pro kamiony, každé v délce 18 m a šířce 3,5 m.
Tato stání jsou situována při východním okraji ČSPH. Parkovací stání budou z západní strany od kiosku. Dále
bude na při severním okraji ČSPH v zálivu vybudováno 26 kolmých parkovacích stání na asfaltovém povrchu
včetně dvou stání pro vozidlo ZP (toto je situováno nejblíže vstupu do kiosku) a 4 stání po autobusy (18 x
3,5 m) při severním okraji ČS.
Plochy komunikačních zpevnění a chodníků jsou lemovány betonovými obrubníky ABO 100/15/25. V místě
vstupu do kiosku je obrubník snížen na 2 cm. Kiosek je ze západní, jižní, severní a východní strany lemován
chodníkem šířky 1,0 m. Sklon chodníku je min. 0,5% od kiosku. Chodník umožňující přístup pěších od
parkovišť na ČSPH je na straně přilehlé k zemnímu tělesu lemován obrubníkem 100/10/25 výšky 7 cm.
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Napojení výjezdu z ČSPH na silnici R48 bude zrealizováno na již vybudovaný připojovací pruh a bude
respektovat jeho šířkové uspořádání i sklony svahů. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno
postupným napojením konstrukčních vrstev vozovky.
Odvodnění prostoru ČSPH je navrženo příčným a podélným spádováním do uličních vpustí. Odvodnění
stáčecího místa je navrženo do havarijní jímky o objemu 10 m3. Prostor mezi ČSPH a silnicí R48 bude
odvodněn rigolem.
Výstavba napojení ČSPH Chlebovice má dopad na výstavbu dvou stavebních objektů (SO) stavby Silnice R48
Rychaltice – Frýdek-Místek v rozsahu staničení od km 17,280 20 do km 18,029 37:
SO 101 Silnice I/48
Rozšíření zemního tělesa o 1 m. Jedná se o úsek délky cca 750 m, kde je trasa převážně v zářezu. Tento
úsek zemního tělesa bude zbudován v roce 2010 a lze jej dodatečně rozšířit v roce 2011 (před
budováním vozovky).
Rozšíření vozovky o 1 m. Jedná se úsek délky cca 750 m, kde je navržena betonová vozovka. Tento úsek
vozovky bude zbudován v roce 2011, lze jej budovat jako rozšířený v roce 2011 (po rozšíření zemního
tělesa).
Prodloužení propustku v km 17,48. Jedná se o prodloužení propustku o cca 1,0 m. Tento ŽB rámový
propustek (světlá šířka 2,0 m; výška 1,5 m) bude zbudován v roce 2010. Před budováním rozšířeného
zemního tělesa v roce 2011 bude nutné na jeho severní straně ubourat ŽB čelo a zbudovat nové nad
prodlouženou odtokovou částí.
Úprava propustku v km 17,908. Tento plastový propustek (DN 1200) bude zbudován v roce 2010. Při
budování rozšířeného zemního tělesa v roce 2011 bude nutné na jeho severní straně vybudovat obklad
z lomového kamene (do betonu), osadit geomříž pro provedení nastrmení svahu a provést nový obklad
čela (jedná se o úsek se svodidlem a nastrmení svahu je tedy možné).
Úprava dopravního značení. Provedení vodorovného dopravního značení připojovacího a odbočovacího
pruhu včetně vyšrafování zpevněné krajnice v mezilehlém prostoru. Doplnění svislého dopravního o 4
velkoplošné značky umístěné na příhradových sloupcích.
Úprava pozice hlásky SOS. Připojovací pruh byl v kolizi s hláskou SOS navrženou v dokumentaci pro
stavební povolení. V realizační dokumentaci stavby byla již tato úprava provedena – hláska byla
posunuta směrem na F-M (nepřekročení trvalého záboru je dosaženo pomocí gabionové zídky pod
hláskou).
SO 312 Přeložka vodovodu DN 200 v km 17,573
Úprava trasy formou prodloužení kolmé větve pod SO 101 o cca 1 m. Tato úprava byla již provedena
v realizační dokumentaci stavby v rámci stávajícího geometrického plánu pro věcné břemeno vodovodu
bez nutnosti dodatečné úpravy.
Technické řešení napojení
Přídatné pruhy - Připojení odpočívky na R 48 je realizováno doplněním odbočovacího a připojovacího pruhu.
Odbočovací pruh: celková délka odbočovacího pruhu Lpo=269 m je rovna součtu délek vyřazovacího Lv=100
m a zpomalovacího Ld = 169 m.
Připojovací pruh Lpp= 295 m se skládá z oddělovacího úseku Lod=30 m, manévrovacího úseku Lm = 175 m a
zařazovacího úseku Lz=90 m.
Odbočovací větev navazuje na odbočovací pruh. Směrové vedení větve, kružnicový oblouk o poloměru R=
95 m s přechodnicí délky L=50 m, a příčný sklon větve p=2,5% vyhovuje návrhové rychlosti v=50 km/hod.
Připojovací větev navazuje na připojovací pruh. Směrové vedení větve, kružnicový oblouk o poloměru R=45
m s přechodnicí délky L=40 m, a příčný sklon větve p=5% vyhovuje návrhové rychlosti v=40 km/hod.
Větve napojení jsou navrženy jako jednopruhové jednosměrné, umožňující objetí odstaveného vozidla.
Vozovka je tedy navržena v šířce 5,5 m + rozšíření v oblouku. Základní šířka jízdních pruhů je 3,50 m. Na
obou stranách větve jsou navrženy vodicí proužky v šířce 0,25 m lemované 0,25 m širokou zpevněnou
krajnicí. Nezpevněná krajnice lemující zpevněnou krajnici má šířku 0,75 m.

STRANA 9 z 68

ČSPH Chlebovice R48
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Základní příčný sklon je 2,5 %. Klopení vozovky ze základního příčného sklonu do sklonu ve směrovém
oblouku je realizováno na délku přechodnice.
Kolize uvažovaného napojení ČSPH s budovaným otevřeným příkopem R48 řešena pomocí horské vpusti
napojené do kanalizace ČS (příkop spádovaný ze západní strany směrem k ČS).
Zásobování vodou (SO 04)
Budovaná vodovodní přípojka DN 100 bude napojena na stávající vodovod DN 200 v areálu f. Blanco.
Výpočet potřeby vody
Obsluha ČSPH

12 zaměstnanců

Zákazníci

300 zákazníků

60 l/os./den
10 l/os./den

Celkem potřeba vody

720 l/den
3 000 l/den
3 720 l/den

Splašková kanalizace (SO 05)
Výpočet množství odpadních vod
Obsluha ČSPH

12 zaměstnanců

Zákazníci

300 zákazníků

60 l/os./den
10 l/os./den

Celkem množství odpadních vod

720 l/den
3 000 l/den
3 720 l/den

Roční směrné číslo množství splaškových vod dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.:
12

zaměstnanců

300 návštěvníků

20 m3 /os./rok

240 m3/rok

2 m3 /os./rok

600 m3/rok

Celkem

840 m3/rok

Q

3,72 m3/den

prům. denní

3

0,043 l/s

Q

max

3,72 . 1,25 =

4,65 m /den

0,054 l/s

Q

h max

4,65 : 24 . 1,8 =

0,35 m3/hod

0,097 l/s

Splaškové vody z objektu budou vyčištěny v domovní čistírně ČOV BMTO CNP 5.
Celoplastová domovní čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) s anaerobní aerobní částí čištění odpadních vod
patří svým principem, konstrukcí a velikostí do kategorie malých, tzv. balených, mechanicko - biologických
domovních ČOV. Tato zařízení slouží k anaerobně - aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které nelze či
je problematické pro svoji polohu připojit na kanalizační systém.
ČOV slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, rekreačních zařízení,
hotelů, autokempinků atd. s počtem 5 až 50 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou
BSK5 60 g/den, množstvím odpadních vod 150 l/den).
Mezi hlavní přednosti ČOV patří možnost jejich umístění k obytnému zařízení, kde není zajištěn rovnoměrný
nátok. ČOV je vhodné umístit např. k chatám a chalupám, které jsou obydleny jen v sezónním období.
Technologie čištění odpadních vod je navržena tak, aby produkce přebytečného kalu byla co nejmenší a
s tím spojený odvoz kalu byl v co největších intervalech. Čistírna je schválena hlavním hygienikem ČR.
ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je
umístěno dmychadlo včetně provzdušňovacích elementů, rozvodu vzduchu a nosiče biomasy. Anaerobní část
ČOV je zakryta odklopným pachotěsným víkem, celá nádrž pak odnímatelným víkem s tepelnou izolací.
Nádrž ČOV je vyrobena z integrálních a vytlačovaných desek z polypropylenu, jejichž díly jsou svařovány.
Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku
zeminy po zasypání.
Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, která soustřeďuje usazovací prostor, biologické čištění,
dosazovací prostor.
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Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru. Usazovací prostor je rozdělen přepážkou na vstupní část,
která slouží na zachycení plovoucích nečistot a na část pro anaerobní vyhnívání zachyceného kalu. V této
části probíhá mechanické předčištění odpadní vody a současně se suspendované látky anaerobně stabilizují.
Dále je odpadní voda dopravována působením přetlaku vzduchu v usazovací části ČOV, který je vytvářen
dmychadlem, do biologické části ČOV. Biologická část ČOV je rozdělena na anaerobní a aerobní část ČOV.
Anaerobní část představuje anaerobní reaktor s vysokou koncentrací biomasy na nosiči. Odpadní voda je
pomocí rozdělovacího systému rovnoměrně rozdělena na dno reaktoru a protéká přes sekce anaerobního
reaktoru střídavě shora dolů a zespodu nahoru. Reaktor pracuje v oblasti 8 - 20°C. Z tohoto důvodu není
nutné dodávat do systému žádné teplo. V anaerobní sekci dochází k 40 - 70 % eliminaci organického
znečištění a k částečnému rozložení těžko rozložitelných látek.
Odpadní voda z anaerobní části ČOV natéká gravitačně do aerobní části ČOV. Aerobní část ČOV představuje
nízkozatížená aktivace s nosičem biomasy a vertikálně průtočnou dosazovací nádrží. V aktivační nádrži
dochází k odstranění zbytkového organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Aktivační nádrž
je provzdušňovaná tlakovým vzduchem. Zdrojem tlakového vzduchu je dmychadlo. Tlakový vzduch je do
aktivace vháněn přes jemnobublinné aerační elementy.
Směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody gravitačně natéká do vertikální dosazovací nádrže. Zde dochází
k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Kal je ze dna dosazovací nádrže mamutkovým čerpadlem
recirkulován zpět do anaerobní části ČOV. Vyčištěná voda z dosazovací nádrže odtéká z hladiny nádrže
odtokovým žlabem do odtoku z ČOV.
Nádrž biologické části ČOV je zakryta pachotěsným a tepelně izolovaným víkem, které zamezuje úniku
případného zápachu a aerosolů, a současně udržuje teplotu uvnitř aktivního prostoru především v zimním
období provozu.
Strojně technologické zařízení ČOV se skládá z dmychadla a aeračního jemnobublinného provzdušňovacího
systému, který vhání vzduch do aerobní části ČOV. Dmychadlo současně zajišťuje dodávku vzduchu do
mamutkového čerpadla na odtah kalu z dosazovací části ČOV do anaerobní části ČOV. Pomocí přetlaku
vzduchu, který je vháněn do usazovací části ČOV, je zabezpečen kontinuální nátok předčištěné odpadní vody
do anaerobní části ČOV.
Elektrické části ČOV tvoří dmychadlo, které je zapojeno přímo originál elektrickým kabelem (opatřeným
originál koncovkou - vidlicí) do zásuvkového obvodu elektrické sítě. Dmychadlo je nutno umístit mimo nádrž
ČOV do suchého a bezprašného prostředí.
Kapacita ČOV BMTO CNP 5 je navržena na 35 EO.
Garantované parametry vyčištěné vody ČOV
ČOV dosahuje na odtoku těchto průměrných hodnot:
BSK5

18 mg/l

CHSK

80 mg/l

NL

18 mg/l

N - NH4

8 mg/l

Dno šachty za ČOV bude přizpůsobeno pro odběr vzorků.
Dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., příloha č. 4, bude odebírán vzorek typu A. Četnost odběru vzorků stanoví
vodoprávní úřad. Vzorek typu A je získáván po dobu dvou hodin sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků
v intervalu 15 minut.
Navrhované limity na odtoku z ČOV

průměr

maximum

BSK5

20 mg/l

25 mg/l

CHSKcr

85 mg/l

90 mg/l

NL

20 mg/l

25 mg/l

Vyčištěná vody z ČOV bude společně s dešťovými vodami zaústěna do místní vodoteče. Zaústění je navrženo
pomocí typového výustního objektu.
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Orientační celkové znečištění splaškových vod dle ČSN 75 6101 pro BSK5 = 400 mg/l
3 720 x 400 = 1 488 000 mg/den = 1 488 g/den
1 488 : 60 = 25 EO
Kapacitně je ČOV je navržena na 35 EO > 25 EO, což garantuje dostatečnou kapacitu a kvalitu
čištění.
Dešťové vody (SO 06)
Bilance dešťových vod dle ČSN 73 6701
Q= ψ.S .q
Komunikace

- s možným znečištěním ropnými látkami

0,4537 x 0,8 x 157,0

56,98 l/s

- bez znečištění ropnými látkami

0,5400 x 0,8 x 157,0

64,80 l/s

0,0590 x 0,9 x 157,0

8,34 l/s

Střechy
Dešťové vody celkem

133,12 l/s

Areálová dešťová kanalizace bude zaústěna typovým výústním objektem do místní vodoteče. Svahy koryta
budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Zpevnění je navrženo o šířce 3,0 m na
každou stranu od výústního objektu. Potrubí kanalizace bude seříznuto dle svahu a obetonováno.
Dešťové vody bez možnosti znečištění NEL (chodníky, střechy) budou do vodoteče zaústěny přímo.
Dešťové vody s možným znečištěním ropnými látkami (parkovací stání, manipulační plocha a stáčení PHM)
budou před zaústěním předčištěny v odlučovači ropných látek Dywidag KA - I 65 pro průtok max. 65 l/s.
Odlučovač je doplněn sorpčním filtrem SAR 40. Výrobce garantuje na odtoku hodnotu NEL max. 0,2 mg/l.
Čerpací a stáčecí plocha PHM bude řešena samostatným systémem sestavy ORL. Odlučovač je navržen od f.
Dywidag KA I-3. Na výtoku z odlučovače je osazen plovákový uzávěr, který v případě havárie uzavře
odtok. ORL je opatřen havarijním přepadem, který je zaústěn do záchytné jímky Dywidag SFH 10,0 m3.
V případě havárie a uzavření výtoku z ORL budou ropné látky jímány v záchytné jímce. Vody z těchto ploch
budou před zaústěním do vodoteče vyčištěny ještě v celkovém systému se sorbcí.
Pro zabezpečení řádné funkce kanalizace jsou navrženy do stokové sítě revizní šachty. Jsou umístěny na
všech půdorysných a výškových směrových změnách potrubí, v místech spojení dvou nebo více stok a v
přímých úsecích tak, aby vzdálenost sousedních šachet nebyla větší jak 50 m. Na systému kanalizace budou
osazeny revizní šachty, které budou přizpůsobeny k odběru kontrolních vzorků odpadních vod.
Návrh odlučovače olejů
U zpevněných ploch v prostoru parkovišť a výdejních stojanů a současně i stáčecího místa, kde nelze
vyloučit kontaminaci dešťových vod ropnými látkami budou tyto vody svedeny přes typový odlučovač
ropných látek Dywidag KA I 65 s kapacitou 65 l/s. Odlučovač je doplněn sorpčním filtrem SAR 40.
Výrobcem je garantována výstupní úroveň v hodnotách max. 0,2 mg NEL/l.
Množství znečištěných dešťových vod
Bilance dešťových vod dle ČSN 73 6701
Q= ψ.S .q
Množství dešťových vod s možným znečištěním NEL je dle výpočtu 56,98 l/s.
Princip odlučování je založen na využití rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých komponentů znečištěné
odpadní vody. V zásadě je odlučovač rozdělen na kalovou jímku a vlastní odlučovač. Do kalové jímky přitéká
znečištěná voda přes regulátor přítoku. V kalové jímce dochází k usazování kalových a zaolejovaných
hrubších částic. Zabudovaná koagulační šikana pomáhá také klesání jemných kalů a hrubých nečistot.
Z kalové jímky odchází voda do jemného odlučovače. Tam je minerální olej odlučován průběžně,
v koalescenčním filtru pak nastává odlučování jemných kapiček oleje. Odebírání vzorků vyčištěné vody je
možné v připojené revizní šachtě, nebo přímo v odpadní rouře odlučovače.
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Při havárii a hromadném úniku ropných látek dojde k zahlcení odlučovače, kde se samočinně plovákem
uzavře odtok a ropné látky odtékají přepadovým potrubím do bezodtokové havarijní jímky.
Pronikání odloučených ropných látek do kanalizace zabraňuje samočinný protihavarijní uzávěr opatřený
plovákovým tělesem. Dosáhne-li vrstva odloučených ropných látek tloušťku 150-250 mm, ropné látky
natečou do plovákového tělesa. Tím, že se zmenší měrná hustota kapaliny, se plovák ponoří a uzavře tak
odtokové potrubí.
Při uzavření havarijního uzávěru bude hladina ropných látek stoupat a následně ropné látky budou volně
odtékat do havarijní bezodtokové jímky. Před znovuuvedením odlučovače do provozu je nutné vyčerpat
vlastní prostor odlučovače (odstranit ropné látky). Následně je zapotřebí vytáhnout těleso plováku, odstranit
z něj vodu a osadit jej zpět do odtokového potrubí.
Přípojka slaboproudu (SO 07)
Bude řešena v návaznosti na podmínky a možnosti místního operátora dané lokality.
Přípojka VN a NN (SO 08)
Napěťová soustava VN: 3x22kV ~ 50 Hz, IT
Napěťová soustava NN:
P-inst:

125,0 kW

P-p:

100,0 kW

před RH:

3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C

za RH:

3NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Připojení objektu bude provedeno ze stávajícího venkovního vedení VN 22kV, a to ze stávajícího podpěrného
bodu. Odtud se napojí nová trafostanice TS v areálu jako typová kiosková, kabelovým vedením ve výkopu.
Ukončení se provede v rozvaděči VN v trafostanici.
V areálu je osazena typová kiosková trafostanice, která je složena z místnosti VN včetně rozvaděče VN,
místnosti s transformátorem a rozvaděčem NN. Pod trafostanicí se vybuduje zemnící soustava pro připojení
technologie stanice a také bleskosvodné soustavy. Měření el. energie je provedeno v rozvaděči ER na
trafostanici.
El. připojení NN bude provedeno kabelem na novou kioskovou trafostanici, ze které se napojí přípojková
skříň SP, která bude umístěna na objektu. Z této skříně se samostatným kabelovým vedením napojí hlavní
rozvaděč objektu RH.
Sadové úpravy (SO 09)
V rámci tohoto objektu bude řešeno zatravnění na nezpevněných plochách areálu ČS a zajištění nové
výsadby v návaznosti na okolní zeleň. S ohledem na bezpečnostní předpisy provozu na pozemních
komunikacích bude rozsah zeleně v prostoru areálu ČS PHM omezen na nezbytně nutnou míru. Bude
provedeno pouze zatravnění nezpevněných ploch.
Reklamní prvky a drobné objekty (SO 10)
Je navrženo osazení těchto reklamních prvků a drobných objektů :
−

cenový totem - 1 ks

−

aktivity - 1 ks

−

vlajky provozovatele - 3 ks

−

směrové šipky - 2 ks

−

přístřešek na kontejnery - 1 ks.

Venkovní silové rozvody a veřejné osvětlení (SO 11)
P-inst:

35,0 kW

P-p:

28,0 kW
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Připojení bude provedeno na hlavní skříňový rozvaděč RH v objektu. Z tohoto rozvaděče se samostatnými
kabely napojí nová zařízení na venkovních plochách.
V rámci technologické časti je řešeno napojení vlastní technologie čerpací stanice. Součástí technologické
části je i uložení kabelů pro poloautomatický výdej PH a elektronického řídícího systému výdejních stojanů.
Dále se připojí VO, informační systém, cenová tabule a reklamní pilon.
Napojení VO na parkovišti a obslužných komunikacích se provede na rozvaděč RH v objektu. Napojení
nového osvětlení se provede kabelem.
Osvětlení příjezdové komunikace musí odpovídat ČSN 36 04 00 a ČSN 36 04 10.
U obslužné komunikace C3 je požadován stupeň osvětlení IV, pro který je:
Intenzita osvětlení Epk

4 lx

celková rovnoměrnost Lmin/Lp

1:5

svítidla ve stupni oslnění

2

Osvětlení parkovacích ploch musí odpovídat ČSN 36 04 00 a ČSN 36 04 10.
Pro parkovací plochy jsou doporučené hodnoty:
osvětlenost parkoviště Epk

2-4 lx

rovnoměrnost Emin:Ep

1:5

svítidla ve stupni oslnění

2

Veřejné osvětlení je navrženo jako celonoční s rovnoměrným zatížením všech tří fází. Připojení se provede
z rozvaděče RH. Svítidla jsou navržena 1x70 W SON s výložníkem a na stožárech LPH 5 m.
Katodická ochrana ocelových nádrží (SO 12)
Aktivní katodická ochrana bude navržena na základě měření dané lokality. Systém aktivní protikorozní
ochrany bude pak připojen prostřednictvím uzemnění na všechna kovová zařízení.
Obrázek: Situace stavby
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Technický popis technologických objektů
PS 1 - Čerpací stanice
Veřejná čerpací stanice bude sloužit pro příjem a výdej motorové nafty, jednotlivých druhů benzínu a
skladování olejů. Je uvažováno s měsíčním výkonem 300 000 l PHM (100 000 l benzín, 200 000 l diesel), což
představuje denní výtoč 10 000 l pohonných hmot.
Je řešena jako samostatný technologický celek, který je členěn na samostatné části.
PS 1 - Čerpací stanice
PJ 1.1 - Technologická část
PJ 1.2 - Provozní rozvod silnoproudu
PJ 1.3 - Měření a regulace
Technologická část sestává ze 2 ks podzemních nádrží dvouplášťových o obsahu 2 x 60 m3 při dělení
20+40 m3 uložených v pískovém zásypu. Úložiště je zasypáno a je nad ním roznášecí zatěžovací
železobetonová deska a nad ní komunikace. Přivzdušnění nádrží je provedeno samostatným potrubím, které
je vyústěno 3 m nad terénem a opatřeno koncovou neprůbojnou pojistkou. Nádrž je opatřena jedním
vstupním otvorem. V úrovni komunikace je vyústěna jedna ocelová šachta nad každou nádrží o rozměrech
100 x 100 cm pro přístup k armaturám osazených na jednotlivých nádržích. Plnění 60 m3 nádrží je přes
stáčecí šachtu ocelovou, do které je vyústěno plnící potrubí a potrubí pro odvzdušňování nádrží. Veškeré
zásypy technologie jsou provedeny pískem frakce 0 - 2 mm.
Dále je čerpací stanice vybavena 3 ks výdejních stojanů - čtyřproduktový se současným oboustranným
výdejem, 2x 50 l/min vybavenými dvoustupňovou rekuperací benzinových par :
−

pro benzin 96 B-Super

−

pro benzin 90 B-Special

−

pro benzin 91 B-Natural

−

pro motorovou naftu

a 2 ks pro výdej nafty, s oboustranným výdejem 2x 100 l/s pro nákladní automobily.
Technologické rozvody jsou realizovány dvouplášťovými troubami s odsáváním výparů z nádrží automobilů
přes stojan do nádrží. Pro dohušťování pneumatik je uvažován u vysavačů přenosný tlakoměr vzduchu.
Trubní rozvody pohonných hmot jsou provedeny z dvojpláštových trub. Taktéž podzemní nádrže jsou
ocelové, dvojpláštové. Mezipláštový prostor je vyplněn přetlakem dusíku. Stav mezipláštového prostoru je
trvale signalizován na místě přístupném obsluze čerpací stanice elektronickým systémem HECTRONIC AG,
Brug, Swiss. Jakákoliv porucha vnitřního či vnějšího pláště je ihned zjištěna. Signalizace je přenášena
světelně a zvukově na elektrickém principu. Při stáčení pohonných hmot z cisterny je prováděno odsávání
benzínových par z nádrží do autocisterny. Taktéž při plnění automobilových nádrží dochází k odsávání par z
nádrží automobilů do podzemních nádrží. Tímto zařízením je zajištěn uzavřený okruh toku benzínových par
mezi autocisternou, podzemními nádržemi, výdejními stojany a nádržemi automobilů tzv. dvoustupňová
rekuperace benzínových par. Nádrže budou pouze přivzdušněny.
Na technologických rozvodech pohonných hmot je instalována ochrana proti prošlehnutí plamenem. Každá
podzemní nádrž je opatřena mechanickým plovákovým uzávěrem proti přeplnění a je na ni instalována
taktéž ochrana proti prošlehnutí plamenem. Měření množství paliv v nádržích se provádí pomocí pevně
instalovaného měřícího zařízení typu Universal. Toto měřící zařízení je pevnou součástí nádrže a prostor
vnitřku nádrže je plynotěsně oddělen od prostoru šachty nádrže. V této šachtě je tedy prostředí bez
nebezpečí výbuchu. Při stáčení pohonných hmot bude provoz vozidel usměrněn obsluhou čerpací stanice tak,
aby projíždějící vozidla projížděla mimo ochranná pásma s nebezpečím výbuchu. Tato opatření budou
podrobně popsána v Provozním řádu čerpací stanice pohonných hmot. Poklopy na šachtách nádrží jsou
pojízdné, vodotěsné, vzduchotěsné a zabezpečené proti otevření nepovolanými osobami. Při uzavření
spolehlivě oddělují prostor šachet nádrží od venkovního prostoru. Nad poklopy je prostředí bez nebezpečí
výbuchu. Vstup do šachty je zajištěn pomocí přenosného žebříku. Plocha stáčecího místa a výdejního místa
je tvořena drátkobetonem.
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Provozní rozvod silnoproudu
Instalovaný výkon: 17,50 kW
Výpočtové zatížení: 14,00 kW
Čerpadla stojanů jsou ovládána od výdejních pistolí jednotlivých stojanů, chod je blokován při minimální
hladině v příslušné nádrži. Výšky hladin v ukládacích nádržích jsou snímány pomocí plovákových ovladačů E
218.2, hladiny jsou signalizovány opticky (hlav. max. hladina, max. hladina, min. hladina), havarijní hladiny
signalizovány navíc akusticky houkačkou.
Měření a regulace
Instalovaný výkon: 0,6 kW
Výdejní stojany budou osazeny elektronickým řídícím systémem fy Scheid und Bachmann pro
poloautomatický výdej PHM. V kiosku je osazena řídící jednotka PUMA HOST. Spojení zajišťují komunikační
vodiče.
Možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na elektrickou energii - areál bude napojený ze vzdušného vedení VN v blízkosti staveniště
novou kabelovou VN přípojkou zakončenou v nově budované kioskové trafostanici v prostoru ČS. Z této
trafostanice bude napojena přípojka NN do objektů ČS.
Napojení na vodovod - areál bude napojený na stávající vodovodní rozvod D 200 IPE v areálu f. Blanco.
Vlastní přípojka je navržena DN 100, na níž bude v prostoru ČS osazen podzemní hydrant.
Dešťové vody budou svedeny areálovou kanalizací a po vyčištění odvedeny do místní vodoteče Vodičná.
Splaškové odpadní vody budou svedeny na vlastní ČOV a po vyčištění odváděny rovněž do místní
vodoteče Vodičná.
Odpadní vody z parkovišť a komunikací jsou vedeny přes odlučovač ropných látek, odpadní splaškové vody
přes vlastní biologickou ČOV.
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)
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Popis technologie a výrobního programu
Navrhovaný objekt má nevýrobní charakter.
Záměrem investora je vybudovat čerpací stanici PHM se základním sortimentem zboží a služeb.
Předpokládaný počet zaměstnanců je 12 osob (4 osoby ve 3 směnách).
Provozní doba je plánována nepřetržitá: pondělí až neděle od 0,00 do 24,00 hodin.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

v průběhu roku 2010

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

v průběhu roku 2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava

město:

Frýdek - Místek

Magistrát města Frýdku – Místku
Radniční 1148, 738 22 Frýdek – Místek

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MM Frýdek - Místek, Stavební úřad

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MM Frýdek - Místek, Stavební úřad

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MM Frýdek - Místek, OŽP

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MM Frýdek - Místek, Stavební úřad

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MM Frýdek - Místek, OŽP (Vodoprávní
úřad)

Souhlas s trvalým záborem ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za
dočasné trvalé odnětí půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

MM Frýdek – Místek, OŽP

Souhlas k dotčení lesních pozemků
a pozemků ve vzdálenosti do 50 m
od lesa podle §14 odst. 2 zákona

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

MM Frýdek – Místek, OŽP

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
podle § 8 odst. 1 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MM Frýdek – Místek, OŽP

Závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody k zásahu do VKP podle §4
odst. 2 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MM Frýdek - Místek, OŽP

Povolení stavby středního zdroje
znečišťování ovzduší podle §17
odst. 1, písm. c

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší

KÚ Moravskoslezského kraje, OŽP

Kolaudační rozhodnutí

MM Frýdek - Místek, OŽP
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Celková plocha záměru je cca 10 435 m2, plocha souvisejících komunikací činí 1 817 m2 (odbočovací a
připojovací pruhy).
Pozemky dotčené stavbou jsou v evidenci ZPF, záměr vyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF
v malém rozsahu (cca 1 215 m2), všechny pozemky náleží do k.ú. Chlebovice.
Přehled pozemků, na kterých je záměr situován, je uveden v přílohách oznámení (2.1. Situace stavby). Výčet
dotčených pozemků je uveden v následující tabulce.
V malém rozsahu 57 m2 dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o pozemek, který
zasahuje připojovací rampa od ČS PHM ke komunikaci R48.
Tabulka: Přehled chráněných pozemků

parcelní číslo

druh pozemku

využití

868

parcela zjednodušené evidence

způsob
ochrany
---

874

parcela zjednodušené evidence

---

1546

parcela zjednodušené evidence

---

výměra

zábor

9 573 m2

4 250 m2

2

5 490 m2

399 m2

390 m2

2

305 m2

11 842 m

815/25

orná půda

zemědělská půda

ZPF

772 m

815/26

orná půda

zemědělská půda

ZPF

2 626 m2

670 m2

877

ostatní plocha

ostatní komunikace

---

530 m2

255 m2

2

65 m2

821

parcela zjednodušené evidence

---

11 721 m

819

parcela zjednodušené evidence

---

907 m2

105 m2

2

816/2

jiná plocha

ostatní plocha

---

99 m

17 m2

820/13

orná půda

zemědělská půda

ZPF

575 m2

240 m2

2

814/1

lesní pozemek

---

2 258 m

57 m2

901/2

parcela zjednodušené evidence

---

4 290 m2

380 m2

---

2

85 m2

902

parcela zjednodušené evidence

784 m

Ochranná pásma
Na pozemku se nenachází žádné pásmo hygienické či vodohospodářské ochrany.
Západně od areálu ČS se vymezeno ochranné pásmo lesa (ve vzdálenosti 50 m od hranice lesních porostů ploch PUPFL), areál do tohoto pásma nezasahuje. V ochranném pásmu lesa se nachází připojovací rampa na
komunikaci R48.
Část areálu ČS se nachází v bezpečnostním (ochranném) pásmu VVTL plynovodu DN 500, PN 63, který je
veden severně od areálu. Dále se zde nacházejí ochranná pásma ostatních inženýrských sítí: komunikace, el.
vedení, vodovod.

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Objekt bude zásobován pitnou a provozní vodou z nově budované vodovodní přípojky napojené na stávající
rozvod pitné vody DN 200 v areálu fy Blanco.
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Potřeba pitné vody ve fázi provozu bude dle projektové dokumentace činit:
- zaměstnanci:
- zákazníci:

12 osob
300 osob

60 l/osoba/den
10 l/osoba/den

0,72 m3/den
3,00 m3/den

Qd = 3,720 m3/den
Qdmax. = 4,65 m3/den
Qhmax = 0,35 m3/h
Qr = 840 m3/rok

0,043 l.s-1
0,054 l.s-1
0,097 l.s-1

Souhrnná potřeba:
-

průměrná denní potřeba
maximální denní potřeba
maximální hodinová potřeba
roční potřeba

Fáze výstavby – potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude zajištěna dovozem balené vody nebo vodovodní
přípojkou vybudovanou v předstihu.
Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro:
−

výrobu betonové případně maltové směsi,

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní sítě.
Ve fázi provozu není potřeba technologické vody uvažována.
Požární voda
Potřeba požární vody není v rámci záměru uvažována. Protipožární ochrana bude zajištěna instalací
vhodných protipožárních prostředků.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Přípojka VN bude nově napojena ze vzdušného vedení VN vedoucí v blízkosti staveniště. Přípojka VN bude
zakabelována a vedena v zemi až po novou distribuční trafostanici.
Přípojka NN bude napojena z nově budované distribuční kioskové trafostanice. Trafostanice bude ve správě
SME a bude umístěna v prostoru areálu ČS PHM.
Elektrická energie bude využívána pro technologii, veřejné osvětlení, osvětlení interiérů, vzduchotechniku,
vytápění a klimatizaci, a zásobování dalších spotřebičů podle provozních potřeb ČS.
Instalovaný výkon - celkem:

125 kW

Roční spotřeba:

100 MWh

Zemní plyn
Záměr nevyžaduje ve fázi výstavby ani provozu odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Provozní objekt ČS PHM bude vytápěný vzduchotechnickým systémem v kombinaci s teplovodním topným
systémem. Jako elektrický spotřebič se uvažuje stacionární elektrický teplovodní kotel Wolf s výkonem 44
kW. Ohřev TUV bude zajištěný zásobníkovým ohřívačem TUV Wolf o objemu 200 l, který bude napojený na
rozvod vytápění.
Výpočtová potřeba tepla:

Qvýp. = 26 kW

Roční potřeba tepla:

Qor,c = 50 MWh
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Vstupní suroviny
Hlavními vstupy budou pohonné hmoty, doplňujícími pak další sortiment zboží v prodejně ČS, zajištění
hygienického zázemí a údržby objektu. Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství, bez
významných přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je výstavba čerpací stanice PHM ve vazbě na novou komunikaci R48 v k.ú. Chlebovice,
na západním okraji Frýdku – Místku.
Záměr je umístěn v severně od navržené komunikace R48, tj. ve směru na Nový Jičín (Olomouc). V současné
době je plocha záměru nezastavěná, jižně od plánované komunikace se nachází průmyslové objekty. Příjezd
k záměru bude po budované silnici R48, dopravní obsluha záměru má charakter osobní a nákladní dopravy
(zákaznická doprava, zásobování).
Dopravní nároky záměru jsou následující:
zákaznická doprava:
intenzita zákaznické dopravy:
přitížení silnice R48:

6 000 osobních vozidel/měsíc, 600 nákladních vozidel/měsíc
200 OA/den, 20 NA/den
není očekáváno, veškerá doprava bude součástí projíždějících vozidel

zásobování:
intenzita zásobovací dopravy:
typ vozidel:

cca 4 vozidla/den
těžká a střední nákladní

Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat prakticky nepřetržitě vzhledem k provozní době ČS.
Záměr nebude cílem hromadné, pěší ani cyklistické dopravy.
Období výstavby
Příjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn po komunikacích s tvrdým povrchem, po budované komunikace
R48. Po dobu výstavby zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby). Jiná
mimořádná dopravní opatření během výstavby nejsou nutná.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově jednotky až desítky nákladních vozidel
denně. Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.

B. III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V etapě výstavby budou prováděny zásahy do terénu a další stavební práce, při nichž bude docházet k emisi
prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude
závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
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Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V rámci záměru nebude realizován žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště osobních vozidel. Znečištění
ovzduší může být dále způsobeno výfukovými plyny přijíždějících aut k čerpací stanici. K výfukovým plynům
se pak připojí aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní
sjízdnosti a v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem (otěr pneumatik
aj.). Povrch příjezdových komunikací a parkovacích stání v blízkosti čerpací stanice je pak, jako každá
zpevněná plocha, pouze druhotným zdrojem prašnosti.
Zdrojem emisí budou motory osobních automobilů využívajících ČS a přilehlé parkoviště. Množství emisí
z dopravního provozu v areálu ČS a parkoviště uvádí následující tabulky.
Parkoviště ČS:
NOx
parkoviště

Benzen

g/s

kg/km/den

t/km/r

g/s

kg/km/den

t/km/r

5.752E-05

0.0050

0.0018

1.110E-06

0.0001

0.00003

PM10
parkoviště

CO

g/s

kg/km/den

t/km/r

g/s

kg/km/den

t/km/r

3.362E-06

0.0003

0.0001

2.868E-05

0.0025

0.0009

Benzo(a)pyren
g/s

mg/km/den

g/km/r

7.332E-06

0.0006

0.0002

Doprava v rámci areálu ČS:
NOx
linie

Benzen

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

6.939E-07

0.0156

0.0056

5.436E-09

0.0001

0.00004

PM10
linie

CO

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

3.788E-08

0.0009

0.0003

3.460E-07

0.0078

0.0028

Benzo(a)pyren
g/m/s

mg/km/den

g/km/r

2.002E-11

0.4515

0.1625
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Dalším zdrojem mohou být výpary organickými ropnými látkami (benzen, alifatické uhlovodíky aj.) při stáčení
pohonných hmot.
Plnění zásobních nádrží: Zásobní nádrže jsou vybaveny I. stupněm odsávání par při stáčení PHM ze
zásobovací autocisterny. Při stáčení jsou páry odváděny přetlakem z nádrže (skladovací sekce) zpět do
autocisterny potrubím pro zpětné jímání par ze zásobních nádrží. Na „rekuperačním“ potrubí je ve stáčecí
šachtě osazena přímá protiexplozivní pojistná armatura v oboustranně detonačním provedení. Na víkách
nádrží (sekcí) jsou umístěny protiexplozivní rohové pojistky v jednostranně detonačním provedení, které
chrání nádrže proti přenesení výbuchu při rozvinuté detonaci v potrubí. Odvětrání skladovací komory bude ve
výšce 1,5 m nad přestřešením ukončeno protiexplozivní deflagrační koncovou pojistnou armaturou .
Nádrž na benzin je vybavena koncovou protiexplozivní pojistkou, zpětným odsáváním par BA II. stupně ( z
výdejního stojanu) a protidetonačními pojistkami, které zcela zamezují úniku benzínových par z odvětrání
zásobní nádrže do venkovního ovzduší.
Výdejní stojan: Stojan je vybaven koncovými protiexplozivními pojistkami. Výdejní pistole stáčení benzínu
jsou vybaveny II. stupněm zpětného odsáváním par z plněné automobilové nádrže do komory benzínu
skladovací nádrže. Pistole pro výdej motorové nafty nejsou, vzhledem malé těkavosti par, vybaveny zpětným
odsáváním par (na rozdíl od benzínů – viz vyhl. č. 355/2002 Sb., příloha č. 12).
Odvod par benzínu od výdejního stojanu (odsávání z pal. nádrží automobilů) je napojen na svodné potrubí
do komory pro skladování benzínu.
Vzhledem k použitému produktu - motorové naftě a benzinu – lze předpokládat, že jsou do ovzduší
emitovány benzen, aromáty frakce C7-C9 a alifatické uhlovodíky.
Imisní limit daný Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. je z uvedeného seznamu emitovaných látek stanoven
pouze pro benzen. Čerpací stanice pohonných hmot mají dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.
stanoven emisní faktor pro VOC. Výpočet emisí je tedy proveden pro benzen a VOC.
Výpočtové předpoklady:
−

účinnost zpětného odvodu par pro stáčení benzinu (BA) = 100 %,

−

měrné množství neodsátých par pro výdej BA - odsávací poměr 95 %,

−

množství odpadního plynu při stáčení a výdeji nafty (NM) je shodné s množstvím stočené či vydané
kapaliny,

−

pohonné hmoty jsou složením těkavé organické látky, jejichž koncentrace je závislá na jejich teplotě. Pro
výpočet maximálních hmotnostních toků byla uvažována maximální teplota okolí 35 ºC, pro výpočet
průměrných hm. toků průměrná roční teplota 10 °C,

−

rychlost stáčení PH do nádrže je 60 m3/hod, množství stočeného benzinu je 20 m3, nafty je 60 m3, rychlost výdeje benzinů i nafty je 50 l/min.

−

koncentrace znečišťujících látek byly stanoveny podle metodiky EPA AP-42,

−

obrat PHM bude 1200 m3/rok benzinů, 2400 m3/rok nafty.

Parametry čerpací stanice:
Produkt:

benziny
motorová nafta

Předpokládaný výdej:
1200

m3/r

2400

3

m /r

benzin

300

l/min

nafta

300

l/min

benzin
nafta

900

t/r

2028

t/r

Rychlost výdeje:
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Celková doba výdeje benzinu (300 l/min)

67

h/r

Celková doba výdeje nafty (300 l/min)

133

h/r

Celková doba stáčení benzinu (120 m3/h)

10

h/r

Celková doba stáčení nafty (120 m3/h)

20

h/r

Množství stočeného benzinu

23

m3/stáčení

Množství stočené nafty

46

m3/stáčení

60

m3

45.0

t/r

60

3

50.7

t/r

Skladování:
benzin
nafta

m

Emisní faktory ČS:
emisní faktor

g/m3 g/m3

BA bez a s odsáváním

1400 70

Nafta

20

emisní faktor

g/t

BA skladování

730

Nafta skladování

200

Emise ČS:
Emise VOC

Maximální hm. tok
g/h

Průměrné emise
g/h

Měrná emise
g/m3

stáčení BA

0.0

0

stáčení NM

1153.8

20.0

výdej BA

1260.0

315

70.0

výdej NM

360.0

180

20.0

skladování

g/h

benzinu

3.75

Nafty

2.82

Emise benzenu

Maximální hm. tok
g/h

Průměrné emise
g/h

Měrná emise
g/m3

stáčení BA

0.0

0

stáčení NM

15.4

0.3

výdej BA

15.4

3.85

0.86

výdej NM

4.8

2.41

0.27
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Poznámka: Měřením účinnosti rekuperace I. stupně bylo zjištěno, že u koncových protiexplozivních pojistek nedochází k
žádnému úniku par, a to jak při stáčení PHM do skladovacích nádrží, tak při výdeji ze stojanů. Instalací vhodné koncové
pojistky lze dosáhnout maximální účinnosti rekuperace I. stupně a zamezit tak zcela úniku benzínových par z odvětrání
zásobních nádrží do okolního ovzduší.

Příspěvek emisí znečišťujících látek z procesu stáčení a výdeje PHM ke znečištění ovzduší v zájmovém území
je hodnocen v rozptylové imisní studii (dále RS), která je přílohou tohoto oznámení (viz příloha č. 3).
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit motorová vozidla zákazníků (osobní a
nákladní automobily). S ohledem na předpokládané intenzity dopravy není tento zdroj znečištění ovzduší
významný a není dále hodnocen. Vozidla budou součástí dopravního proudu na komunikaci R48.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí areálu ČS.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat odběru pitné vody.
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH

průměrná denní produkce
3

3,72 m /den

denní maximum

roční produkce
3

3

4,65 m /den

840 m /rok

Splaškové odpadní vody budou odvedeny na vlastní biologickou čistírnu odpadních vod a po vyčištění budou
odvedeny do místní vodoteče. Technický popis navržené ČOV je uveden v kapitole B.I.6. Popis technického a
technologického řešení.
ČOV dosahuje na odtoku těchto průměrných hodnot:
BSK5

18 mg/l

CHSK

80 mg/l

NL

18 mg/l

N - NH4

8 mg/l

Dno šachty Š 9 bude přizpůsobeno pro odběr vzorků.
Dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., příloha č. 4, bude odebírán vzorek typu A. Četnost odběru vzorků stanoví
vodoprávní úřad. Vzorek typu A je získáván po dobu dvou hodin sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků
v intervalu 15 minut.
Navrhované limity na odtoku z ČOV

průměr

maximum

BSK5

20 mg/l

25 mg/l

CHSKcr

85 mg/l

90 mg/l

NL

20 mg/l

25 mg/l

Vyčištěná vody z ČOV bude společně s dešťovými vodami zaústěna do místní vodoteče. Zaústění je navrženo
pomocí typového výustního objektu.
Orientační celkové znečištění splaškových vod dle ČSN 75 6101 pro BSK5 = 400 mg/l
3 720 x 400 = 1 488 000 mg/den = 1 488 g/den
1 488 : 60 = 25 EO
Kapacitně je ČOV je navržena na 35 EO > 25 EO, což garantuje dostatečnou kapacitu a kvalitu čištění.
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Srážkové vody
Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na střechu budovy, parkovací plochy a
komunikace. Srážkové vody budou odváděny po vyčištění do místní vodoteče.
Základní bilance ploch podle projektové dokumentace je zhruba následující:
-

plochy střech:
areálové komunikace a parkovacích stání:

590 m2
9 937 m2

Celkový objem odtoku srážkových vod z areálu lze přiblížit pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde: F

je odvodňovaná plocha [m2]
F1 = 590 m2 (střechy)
F2 = 4 537 m2 (zpevněné plochy s možnou kontaminací NEL)
F3 = 5 400 m2 (zpevněné plochy bez možnosti kontaminace NEL)
h je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,702 m (dlouhodobý průměr, stanice Mošnov, 1961-1990)
ψ je odtokový koeficient
ψ1 = 1 (pro střechy)
ψ2 = 0,8 (pro plochy komunikací)
Q je celkový objem odtoku [m3/rok]

Objem srážek, odvedený ze zpevněných ploch, pak bude činit:
Q1 = 590 × 1 × 0,702 = 414,18 m3/rok
Q2 = 4 537 × 0,8 × 0,702 = 2 547,98 m3/rok
Q3 = 5 400 × 0,8 × 0,702 = 3 032,64 m3/rok
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 5 994,8 m3/rok
Průměrný odtok z území (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde: q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
je 1 rok [s], t = 31 536 000 s

q = 5 994 800 / 31 536 000 = 0,19 l.s-1
Odtok srážkových vod ze střech objektů a z komunikací lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve
výši cca 5 994,8 m3 (≈ 0,19 l.s1- průměrný odtok).
Podle projektové dokumentace budou srážkové vody zachycené na zpevněných a zastavěných plochách
odvedeny do vlastní dešťové kanalizace a vypouštěny do místní vodoteče. Část zpevněných ploch o rozloze
4 537 m2 bude odvodněna přes typový odlučovač ropných látek.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
V zimním období bývá významnou příčinou změny kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).
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Bilance dešťových vod dle ČSN 73 6701
Q= ψ.S .q
Komunikace

- s možným znečištěním ropnými látkami

0,4537 x 0,8 x 157,0

56,98 l/s

- bez znečištění ropnými látkami

0,5400 x 0,8 x 157,0

67,80 l/s

0,0590 x 0,9 x 157,0

8,34 l/s

Střechy
Dešťové vody celkem

133,12 l/s

Dešťové vody s možným znečištěním ropnými látkami (parkovací stání, manipulační plocha a stáčení PHM)
budou před zaústěním předčištěny v odlučovači ropných látek Dywidag KA - I 65 pro průtok max. 65 l/s.
Odlučovač je doplněn sorpčním filtrem SAR 40. Výrobce garantuje na odtoku hodnotu NEL max. 0,2 mg/l.
Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.
Čistící zařízení, recipient
Recipientem neznečistěných srážkových vod a srážkových vod přečištěných v zařízení ORL a odpadních vod
splaškových, vyčištěných v zařízení biologické ČOV, bude místní vodoteč (levostranný přítok Vodičné).
K čištění vod budou použity následující zařízení:
−

odlučovače ropných látek DYWIDAG (srážkové vody z odstavných ploch)

−

ČOV BMTO CNT5 (splaškové vody z areálu ČS).

V následující tabulce je uvedena účinnost zařízení v základních ukazatelích garantovaná výrobcem. Pro
srovnání jsou uvedeny imisní standardy dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č. 229/2007.
ÚČINNOST ČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Garantované hodnoty na výstupu [mg.l-1]
ORL DYWIDAG

ČOV BMTO CNP5

Imisní standardy dle
NV č. 61/2003 Sb.

BSK5

-

18

6

CHSK

-

80

35

NL

-

18

30

N - NH4
NEL

-

8

0,5

0,2

-

0,1 (pro C10 – C40)

Ukazatel

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu,
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.
Období výstavby – odpad bude vznikat při přípravě území a ze stavebního materiálu při stavebních
pracích. S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v této posloupnosti:
-

materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány;

-

spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném;

-

nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku.
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Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

03 01 04

Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska

N

03 01 05

Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky

N

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 04

Kal ze septiků, žump a chemických toalet

O

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů).
Období provozu – očekává se produkce běžného komunálního odpadu.
Vlastní provoz technologie neprodukuje žádné odpady. Součástí provozního zázemí je prostor pro ukládání
odpadů v popelnicích 110 l a kontejnerech o obsahu 1100 l. Veškeré nebezpečné odpady a odpady
kontaminované ropnými produkty z provozu čerpací stanice budou likvidovány odbornou firmou s licencí na
uvedenou činnost v souladu se zákonem o odpadech. Na sběr nebezpečných odpadů budou vyčleněny
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zvláštní nádoby. Přesný rozpis nakládání s odpady a jejich odvážení autorizovanou firmou bude součástí
provozního řádu.
Předpokládaná struktura odpadů v období provozu je uvedena v následující tabulce.
Kategorie

Produkce

Kód

Druh odpadu

130501

Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů olejů

N

0,2

130502

Kal z odlučovače olejů

N

0,3

130503

Kal z lapáků nečistot

N

0,5

(t)

130508

Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje

N

0,5

150101

Papírový a/nebo lepenkový odpad

O

2

150102

Plastový obal

O

1

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy s NL

N

0,05

190805

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

O

5

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

50 ks

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

2

200301

Směsný komunální odpad

O

25

200303

Uliční smetky

O

0,5

Při provozování záměru musí být dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), v platném znění a
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Původce odpadů je povinen:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií;
b) zajistit přednostní využití odpadů;
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby;
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností;
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií;
f)

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním
předpisem; tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo prováděcím právním
předpisem;
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady;
i)

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními
právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Období provozu: Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro
výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z
dopravy. Průměrný počet do cca 200 osobních vozidel a 20 nákladních vozidel (v součtu příjezdů a odjezdů
za den) nepřesahuje limitní hodnotu dle uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním
prostředí je považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než
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30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise
jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu". Vzhledem k
tomu, že vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu, nejsou zde
uváděny hlukové emise jednotlivých vozidel.
Součástí záměru jsou běžná technická zařízení budov (vzduchotechnika) umístěná na střeše objektu. Emise
hluku nepřekročí tyto parametry:
akustický výkon:
soudobý počet:
umístění:
doba provozu:

do LW,A = 66,0 dB
1 zařízení
střecha objektu
nepřetržitá, v noční době omezená.

Jako další zdroje hluku jsou uvažovány výdejní stojany pohonných hmot s následujícími parametry:
akustický výkon:
soudobý počet:
umístění:
doba provozu:

do LW,A = 72,0 dB
3 jednotky
výdejní plocha
nepřetržitá, v noční době omezená.

Zdroje hluku umístěné uvnitř budov jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné. V
prostoru záměru nebude prováděna výrobní činnost nebo jiné aktivity, které by byly zdrojem významného
hluku do venkovního prostoru.
Období výstavby:
Hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojů a zařízení použitých při realizaci díla. Výstavba se bude
provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod., čímž se eliminuje hluk v noční době. Vzhledem k charakteru
stavby se nepředpokládá užití strojů nebo zařízení s výrazným akustickým výkonem. Po dobu výstavby bude
doprava na stavbu ze silnice I/48. V období výstavby je počítáno s cca 5 NA/den.
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby.
Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Práce na celé výstavbě lze
rozdělit zhruba do čtyř fází – přípravné a zemní práce, stavební práce, pokládka asfaltu a dokončovací práce.
1. fáze – přípravné a zemní práce
Typ stroje

Akustické parametry

Průměrná doba použití

LpA,400 m

LpA,450 m

LAeq,14 h

LAeq,14 h

LpA, 10 dB

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

Kolový nakládací stroj

70

8

38

37

35.5

34.5

Buldozer

79

8

47

46

44.5

43.5

Rypadlo

72

8

40

39

37.5

36.5

43.3

8

11

10

8.8

7.8

Nákladní automobil
LpAeq, 14 hod.

45.8

44.7

2. fáze – stavební práce
Typ stroje

Akustické parametry

Průměrná doba použití

LpA,400 m

LpA,450 m

LAeq,14 h

LAeq,14 h

LpA, 10 dB

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

Jeřáb

65

8

33

32

30.5

29.5

Nakladač

70

8

38

37

35.5

34.5

Čerpadlo směsi

80

8

48

47

45.5

44.5

43.3

8

11

10

8.8

7.8

46.1

45.0

Nákladní automobil
LpAeq, 14 hod.
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3. fáze – pokládka asfaltu
Typ stroje

Akustické parametry

Průměrná doba použití

LpA,400 m

LpA,450 m

LAeq,14 h

LAeq,14 h

LpA, 10 dB

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

Finišer

76

8

44

43

41.5

40.5

Silniční válec

72

8

40

39

37.5

36.5

43.3

8

11

10

8.8

7.8

43.0

42.0

Nákladní automobil
LpAeq, 14 hod.

4. Fáze – dokončovací práce
Typ stroje

Akustické parametry

Průměrná doba použití

LpA,400 m

LpA,450 m

LAeq,14 h

LAeq,14 h

LpA, 10 dB

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

Dokončovací stroj

75

8

43

42

40.5

39.5

Okružní pila

90

8

58

57

55.5

54.5

43.3

8

11

10

8.8

7.8

55.7

54.6

Nákladní automobil
LpAeq, 14 hod.

Další údaje o uvažovaných zdrojích hluku při výstavbě a výpočet imisních hladin hluku v okolí záměru jsou
uvedeny v příloze č. 4 tohoto oznámení (Hluková studie).
Vibrace a záření
Zdroje vibrací, ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou v rámci záměru uvažovány. Účinky vibrací
jak v průběhu výstavby vyvolané stavebními stroji, tak za provozu ČS vyvolané automobilovou dopravu, lze
očekávat ve vzdálenosti jednotek metrů od stavební plochy či zdroje vibrací.
Jiné fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna.
V objektech nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky. Záměr bude řešen v
souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Objekt ČS PHM Chlebovice
nebude zařazen do kategorie A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií).
Množství jednorázově uložených látek klasifikovaných jako hořlavé nedosahuje limitního množství uvedeného
v odstavci 6 sloupci I tabulky II přílohy 1 zákona č. 349/2004 Sb. (limitní množství je 5 000 t). Pohonné
hmoty jsou klasifikovány jako hořlavé kapaliny. Automobilové benziny jako I. třída, nafta motorová jako III.
třída.
Při normálním provozu pracovníci nepřijdou do styku s přečerpávanými látkami, při opravách musí být
dodržena ustanovení ČSN 65 0201. V okruhu 5 m od šachet nádrží je zakázáno kouření a manipulace s
otevřeným ohněm. Veškeré možné závady z požárního a ekologického hlediska jsou identifikovány a
signalizovány světelně a zvukově na místo obsluhy. Mimo to budou provozním řádem předepsány pravidelné
kontroly.
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Z hlediska zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny je provedeno uzemnění všech
technologických zařízení, přírubové potrubní spoje budou provedeny vodivé, pro připojení autocisterny je
zřízen na refýži se stáčecí šachtou uzemňovací bod.
Stáčet je možno pouze autocisterny vybavené zařízením pro zpětné jímání par stáčených pohonných hmot.
Do zóny stanovené pro stáčení autocisteren je stanoven zákaz vjezdu jiných motorových vozidel po dobu
stáčení. Pro stanovení prostředí bude odbornou komisí sestaven protokol o určení vnějších vlivů č. 21a/04
upravený dle novely EN 60079-10:2003.
Stáčení pohonných hmot
Pohonné hmoty jsou přiváženy autocisternami smluvních dopravců. Média z autoutocisterny jsou stáčeny do
nádrže zabezpečené proti havarijnímu úniku stáčených PHM. Před stáčením bude cisterna přistavena na
manipulační plochu, kde bude připojena na uzemňovací bod a připojena stáčecí a rekuperační hadicí na
příslušná hrdla. Manipulační plocha ČS je zastřešená a je odvodněna do havarijní jímky.
Rovněž zabránění havárií při stáčení pohonných hmot je řešeno tak, že úkapy ropných látek jsou směrovány
do havarijní bezodtoké jímky. Proti přeplnění, při dosažení max. hladiny, jsou ukládací nádrže jištěny
zvukovou a světelnou signalizací. Obsluha autocisterny společně s pracovníkem čerpací stanice dozírají na
bezchybný chod stáčení.
Výdej pohonných hmot
Stojan je usazen na rámu záchytné plechové vany zakotvené na základu. Prostupy potrubí do vany jsou
provedeny těsně zavařenými chráničkami. Prostup kabelů je v průchodkách do vany zatěsněn těsnící
manžetou odolnou proti účinkům ropných látek.
Úkapy
Izolovaná manipulační plocha tankování vozidel je zastřešená a spádována do sběrných vpustí. Od okolního
terénu je oddělena spádováním. V souladu s ČSN 65 0202 a ČSN 75 3415 jsou úkapy ze stáčení a výdej PHM
odváděny do ocelové bezodtoké nádrže (havarijní jímky), jejíž obsah bude předáván k ekologické likvidaci.
Úkapy ze zastřešené stáčecí plochy jsou shromažďovány rovněž v bezodtoké nádrži. Nádrž je opatřena
izolací proti podzemní vodě.
Na nádrži je osazen armaturní dóm, který je rovněž izolován proti zemní vlhkosti. Nádrž je vybavena
potřebnými a předepsanými armaturami. Přívodní potrubí je ukončeno v šachtě nádrže přírubou spojenou s
přírubou plnící armatury. Pro vyčerpání obsahu nádrže je provedeno hrdlo se šroubením pro připojení hadice
sací cisterny. Meziplášťový prostor nádrže je kontrolován elektronickou sondou, při poruše těsnosti jak
vnějšího, tak i vnitřního pláště, je poruchový stav signalizován v rozvaděči. Odvětrání úkapové havarijní
nádrže je vyvedeno přes koncovou neprůbojnou pojistku umístěnou ve výšce 3 m nad terénem.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Předmětem záměru je výstavba čerpací stanice pohonných hmot v katastru Chlebovice, který je
součástí města Frýdek - Místek.
Plocha určená k zástavbě se nachází v k.ú. Chlebovice, západně od zástavby, severně při budované
komunikaci R48, ve směru na Nový Jičín (Olomouc). Okolní plochy jsou kromě nové komunikace tvořeny
výhradně zemědělskou půdou, jižně od nové R48 pak stávající i plánované průmyslové objekty.
Hlavní příjezd do areálu ČS bude realizován odbočením ze silnice R48, odjezd pak zpětným napojením na
tuto komunikaci.
Pozemek je v současné době nezastavěný, inženýrské sítě (voda, el. Energie, kabelové rozvody) se nacházejí
v dostupné vzdálenosti.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)
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Zvláště chráněná území
Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – nejblíže se nacházejí CHKO Poodří, vzdálená vzdušnou čarou cca 12
km severozápadním směrem a CHKO Beskydy, vzdálená vzdušnou čarou cca 15 km východním (VJV)
směrem.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v těsné blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází, nejblíže je PR Palkovické hůrky (cca
3 km jihozápadně od stavby), PP Hradní vrch Hukvaldy (4,5 km jihozápadně) a PR Rybníky v Trnávce (téměř
6 km severozápadně).
Přírodní parky (PP) – v zájmovém území není vyhlášen žádný přírodní park.
Na k. ú. Chlebovice zasahuje část navrhovaného přírodního parku Hůrky. Severní hranici navrhovaného
přírodního parku tvoří silnice I/48, východní hranici silnice III/4849 vedoucí z Palkovic do Chlebovic. Posláním
přírodního parku je ochrana území s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na
malebný krajinný ráz Podbeskydské pahorkatiny s harmonickým poměrem lesních porostů, zemědělské půdy,
rozptýlené zeleně a typickým osídlením, při umožnění turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro
rozvoj života a hospodaření v obcích. Záměr se nachází mimo území navrženého přírodního parku.
Památné stromy – v zájmovém prostoru nejsou žádné památné stromy vyhlášeny. V k.ú. Chlebovice se
nachází památný strom Tis červený (Taxus baccata), parc. č. 635/1.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) v okolí záměru jsou následující:

Les – nejbližší lesní pozemky se nacházejí cca 60 a více metrů od místa stavby, a to západně – jedná se
o lesní porosty podél bezejmenného vodního toku. Tyto pozemky nebudou dotčeny vlastní stavbou.
Dotčeny budou okrajově rozšířením tělesa silnice R48 o max. 1m cca v rámci stavby připojovacího pruhu
na silnici R48.
Vodní tok, údolní niva – záměr zasahuje do bezejmenného toku východně od místa stavby
(levostranný přítok Jodičné) a do bezejmenného toku západně od místě stavby (pravostranný přítok toku
Košice).
Rybník – nejbližším rybníkem je Košice, cca 650 m severně od místa stavby.
V k.ú. Chlebovice ani blízkosti záměru se nenacházejí žádné registrované VKP.
Území soustavy Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště
chráněná území.
Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Poodří se nachází cca 12 km severozápadně od místa stavby,
cca 15 km VJV se nachází ptačí oblast Beskydy.
Evropsky významné lokality (EVL) - Na území Frýdku-Místku zasahují dvě lokality zařazené do evropské
soustavy chráněných území Natura 2000: na k. ú. Skalice u Frýdku-Místku zasahuje evropsky významná
lokalita Niva Morávky (cca 8 km východně), na k. ú. Frýdek a Místek evropsky významná lokalita Řeka
Ostravice (cca 6 km východně). Obě mimo zájmové území záměru.
V širším okolí se dále nacházejí EVL Palkovické hůrky, EVL Hukvaldy, cca 4-6 km jihozápadně od místa
stavby, mimo zájmové území záměru.
Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se nadregionální, regionální a místní.
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Nadregionální – západně od místa stavby je vymezeno nadregionální biocentrum NRBC 97 Hukvaldy
(cca 60 m západně od hranice stavby). Z tohoto biocentra vychází k východu vedoucí trasy nadregionálního
biokoridoru K 99 (K98-Hukvaldy) mezofilní bučinný (severně od zájmového území záměru).
Další nadregionální prvky jsou mimo zájmové území záměru - biokoridor je veden po toku Ostravice a dále
Morávky jako nadregionální biokoridor K 101 (K100-K147) vodní a nivní. Do něj je vloženo regionální
biocentrum 1970 Staříč, jež je situováno převážně mimo řešené území, dále nad soutokem Ostravice a
Morávky regionální biocentrum 140 Údolí Morávky a ještě výše proti toku Morávky regionální biocentrum
137 Kamenec.
Regionální – prvky regionálního ÚSES se v okolí nenacházejí. V širším území je reprezentována regionálním
koridorem RK 1560 (Metylovická Hůrka – Skalická Strážnice), na něj navazujícím regionálním
biocentrem 138 Skalická Strážnice a dále k východu trasou regionálního biokoridoru RK 1561 (Skalická
Strážnice – Vojkovický les), který křižuje údolí Morávky a současně tím také nadregionální biokoridor
K 101.
Místní (lokální) – nejblíže se nachází lokální biokoridor na toku Vodičná (cca 500 m východně) a lokální
biocentrum na křížení NRBK 99 a lokálního biokoridoru Vodičná (cca 600 m severovýchodně).

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území města Frýdek - Místek, na jeho západním okraji v k.ú. Chlebovice. Leží na okraji
současně zastavěného území města a volných pozemků, které jsou součástí rozsáhlých lesních ploch a tvoří
ekologicky stabilní zázemí regionu.
V sousedství lokality se v současné době buduje komunikace R48, na kterou bude záměr napojen. Jižně od
trasy R48 se nachází několik průmyslových a skladových objektů. Pozemek je v současné době nezastavěný,
zemědělsky obhospodařovaný.
Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází cca 400 m východně od záměru. Jde o objekt č.p. 160, p.č.
832. Další obytné objekty jsou součástí zástavby Chlebovin 600 m a více od místa stavby.
Na území správního obchodu Frýdek-Místek žije trvale 59 233 obyvatel (údaje roku 2007). V části Chlebovice
žije 730 obyvatel (2007), s prognózou do roku 2020 dle ÚP na 780 obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nebyly zjišťovány, záměr není významným zdrojem
vlivů na veřejné zdraví.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Oxid dusičitý: Podle imisního monitoringu ČHMÚ nejsou v posuzované lokalitě překračovány hodinové ani
roční limity pro koncentrace NO2. Nejvyšší měřená hodnota krátkodobých měřených koncentrací imisního
pozadí je v úrovni 39,4 % imisního limitu pro hodinové koncentrace, průměrné roční měřené hodnoty
imisního pozadí jsou v úrovni 48,8% imisního limitu pro roční koncentrace.
Tuhé látky (PM10): Na stanici imisního monitoringu TFMI se provádí měření denních i ročních koncentrací
PM10. Měřená maximální denní imisní koncentrace PM10 na stanici TFMI je 222,1 µg/m3, 36MV (36. nejvyšší
naměřená hodnota) je 57,0 µg/m3, zatímco imisní limit je 50 µg/m3. Na základě těchto údajů lze říci, že
podle imisního monitoringu ČHMÚ je v zájmovém území překračován imisní limit pro maximální denní imisní
koncentrace PM10.
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Měřená průměrná roční koncentrace PM10 na stanici TOPRA je 33,7µg/m3, zatímco imisní limit je 40 µg/m3.
Na základě těchto údajů lze říci, že podle imisního monitoringu ČHMÚ není v zájmovém území překračován
imisní limit pro průměrné roční imisní koncentrace PM10.
Benzen: Měření a vyhodnocování imisního pozadí z pohledu benzenu není součástí imisního monitoringu
žádné vhodné monitorovací stanice kvality ovzduší v lokalitě. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat roku 2007, uveřejněného ve Věstníku MŽP
6/2009 nebyl v zájmové lokalitě překračován imisní limit pro roční koncentrace benzenu (IHr = 5 µg/m3).
Tento imisní limit je jedinou relevantní vztažnou hodnotou, se kterou lze srovnávat vypočtené hodnoty
doplňkové imisní zátěže.
Benzo(a)pyren: Měření a vyhodnocování imisního pozadí z pohledu benzo(a)pyrenu není součástí imisního
monitoringu žádné vhodné monitorovací stanice kvality ovzduší v lokalitě. Dle Sdělení odboru ochrany
ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat roku 2007, uveřejněného ve
Věstníku MŽP 6/2009 byl v zájmové lokalitě překračován cílový imisní limit pro roční koncentrace
benzo(a)pyrenu a to na 65,7% území, které spadá do působnosti stavebního úřadu ve Frýdku-Místku.
Klimatické faktory
Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10, jižní, vyšší polohy hraničí s oblastí MT 9 (Skalice).
Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Poměrně vysoký roční srážkový
úhrn (kolem 800 mm srážek) je ovlivněn návětrnou polohou řešeného území v Podbeskydské pahorkatině.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

MT 10

MT 9

Počet letních dnů

40 – 50

40 – 50

Počet mrazivých dnů

110 – 130

110 – 130

Průměrná teplota v lednu

-2 až –3°C

-3 až –4°C

Průměrná teplota v červenci

17 – 18°C

17 – 18°C

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 – 450 mm

400 – 450 mm

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 250 mm

250 – 300 mm

50-60

60-80

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

Převládající větry vanou z jihozápadu a severu s průměrnou rychlostí větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do
15 m/s. Minimum v četnosti směrů větru leží ve směrech jihovýchodních a východních. Bezvětří se vyskytuje
s četností 6,4 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do
2,5 m/s vane s četností 33,8 % časového fondu v roce.
Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří - calm), kdy mají na imisní situaci
v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti očekávat okolo 40,3 %
časového fondu v roce.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v prostoru navazujícím na budovanou komunikaci R48, která bude po vybudování
dominantním zdrojem hluku v území. Záměr bude dokončen a uveden do provozu až po realizaci
předmětného úseku R48.
Nejbližší stávající hlukově chráněná zástavba je vůči posuzovaného záměru situována východním směrem ve
vzdálenosti 400 m od místa stavby. Jedná se o dvouplodlažní rodinný dům se zahradou č.p 160 na st.
parcele č. 832. Ostatní okolní obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti 600 m a více východním směrem od
posuzovaného záměru (zástavba Chlebovic).
Za současného stavu je hluk v lokalitě ovlivněn stavebními pracemi jak na vlastní R48, tak v průmyslových a
skladových areálech jižně od budované R48. Dále se zde projevuje hluk z dopravy na stávající silnici I/48.
Současné hladiny hluku z provozu silnice I/48 stanovené výpočtem se v místě č.p. 106 pohybují v denní
době v úrovni 63,9 dB a v noční době na 59,2 dB.
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Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Areál záměru náleží hlavní povodí č. 2-01-01 Odra po Opavu, dílčímu povodí Košice č. 2-01-01-148. Záměr
se nachází v jihovýchodní části povodí 2-01-01, v blízkosti rozvodí s povodím Ostravice č. 2-03-01.
Základní údaje povrchových tocích v širším okolí zájmové lokality následují.
Košice: Číslo povodí 2-01-01-148. Košice pramení na severních svazích vrchu Kubánkov ve výšce zhruba
570 m n.m. a vlévá se zprava do Ondřejnice ve Fryčovicích ve výšce zhruba 255 m n.m. Délka toku činí
zhruba 6,5 km, plocha povodí 12,67 km2.
Košice protéká ve směru jih – sever zhruba 1,3 km východně od lokality stavby, území záměru je do Košice
odvodněno prostřednictvím drobného toku, který se vlévá zleva do Vodičné, která je pravostranným
přítokem Košice. Soutok Vodičné a Košice se nachází 1,4 km severozápadně od lokality.
Košice není významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Ondřejnice: Číslo povodí 2-01-01-147. Ondřejnice pramení na severních svazích Skalky ve výšce 755 m
n.m. a ústí zprava do Odry u Proskovic ve výšce 220 m n.m. Plocha povodí Ondřejnice činí 99,4 km2, délka
toku 29,9 km, průměrný průtok u ústí činí 1,02 m3.s-1.
Ondřejnice je recipientem Košice, která odvodňuje širší povodí zájmového území.
Zástavbou Chlebovic protéká říčka Vodičná, která v horním úseku zásobí prameniště, níže plní funkci
přirozeného recipientu území bez kanalizace.
Povrchové vody na zájmovém území
Na vlastním území staveniště se nenachází žádný vodní tok ani povrchová akumulace vody.
Lokalita záměru je odvodňována drobným vodním tokem, který počíná v oblasti nad stávající silnicí I/48, a
po spojení s dalším drobným tokem se vlévá do Vodičné cca 1 km sz. od lokality záměru.
Obrázek: Situace povrchových vod
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Podzemní vody
Území náleží hydrogeologickému rajónu č. 3215 – Flyšové sedimenty v povodí Odry. Rajón zahrnuje
severovýchodní část flyšového pásma na Moravě. Podzemní vody hlubšího oběhu jsou na lokalitě vázány
zejména na puklinově propustné pískovce těšínsko-hradišťského souvrství. Převažující polohy jílovců
vystupují jako hydrogeologický izolátor podloží, resp. nadloží zvodnělých vrstev. Obecně lze charakterizovat
flyšové sedimenty zájmového území jako prostředí nepříliš významné pro oběh a akumulaci podzemních vod.
Míra zvodnění puklinových kolektorů vnějšího flyše je závislá na přítomnosti pískovcových vrstev, míře jejich
rozpukání a otevřenosti puklin a na hydraulické spojitosti s nadložními vrstvami infiltrační oblasti.
Významným faktorem pro výskyt podzemních vod jsou tektonicky predisponované linie.
Podzemní vody mělkého oběhu jsou vázány zejména průlomově propustné glacigenní případně nadložní
deluviální nebo deluviofluviální sedimenty. Lokalita záměru je situována v oblasti místního rozvodí drobných
toků, podzemní vody jsou dotovány převážně atmosférickou vodou, případně přítoky z vyšších poloh. Směr
proudění lze s ohledem na charakter kvartérního pokryvu očekávat k generelně k severu, konformně se
spádem terénu.
Prověřovaná stavba se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Pramenní oblasti
Záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopová území vodních toků.
Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.5. Půda
Záměr je situován převážně na plochách ostatních, v menší míře na plochách zemědělské půdy (ZPF).
Celková plocha záměru je cca 10 435 m2, plocha souvisejících komunikací činí 1 817 m2 (odbočovací a
připojovací pruhy). Záměr vyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF v malém rozsahu (cca 1 215 m2),
všechny pozemky náleží do k.ú. Chlebovice.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou dotčeny záměrem dotčeny v malé míře (cca 57 m2). Jedná
se o pozemek, který zasahuje připojovací rampa od ČS PHM ke komunikaci R48.
Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do BPEJ
6.46.10. Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j.
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve
znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do III. třídy ochrany
zemědělské půdy:
BPEJ
Třída ochrany
6.46.10

III.

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event.
zástavbu.
Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region:
6 – mírně teplý až teplý region.
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.
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46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně
těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace svažitosti a expozice.
Kód 1 - svažitost: 3 – 7 o (mírný sklon), expozice: všesměrná.
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Kód 0 - skeletovitost: 0 (žádná), hloubka půdy: hluboká.
Obrázek: Pedologická situace

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území následujícím morfologickým
jednotkám:
-

provincie Západní Karpaty,
soustava Vnější Západní Karpaty,
oblast Západobeskydské podhůří,
celek Podbeskydská pahorkatina,
podcelek Příborská pahorkatina,
okrsek Palkovické podhůří.

Celek Podbeskydská pahorkatina tvoří členitou pahorkatinu s převážně erozně denudačním charakterem
reliéfu. Příborská pahorkatina tvoří střední část Podbeskydské pahorkatiny. Střední výška na území podcelku
činí 320,6 m n.m., střední sklon 3°24'. Palkovické podhůří je plochou pahorkatinou úpatního typu
v severovýchodní části Příborské pahorkatiny. Četné jsou akumulační tvary úpatních hald a sprašových
nánosů.
Vlastní lokalita výstavby je situována na úpatním svahu Palkovických hůrek se sklonem k severozápadu,
nadmořská výška se na lokalitě pohybuje na úrovni 230 – 235 m n.m. Morfologie krajiny je v okolí částečně
narušena zástavbou průmyslové zóny Chlebovice a dopravními koridory (stávající silnice I/48 s perspektivou
výstavby R 48).

STRANA 38 z 68

ČSPH Chlebovice R48
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Geologické poměry
Oblast je budována sedimenty karpatské soustavy, náležejícími k vnějšímu flyši slezské a podslezská
jednotky křídového až paleogenního stáří. Slezská jednotka je zastoupena těšínsko-hradišťskými vrstvami,
podslezská jednotka podmenilitovými vrstvami. Flyšové souvrství je v oblasti charakterizováno střídáním
pískovců, prachovců a jílovců, s převahou pelitických hornin. Povrch hornin předkvartérního podkladu je
intenzivně zvětrán a přechází v eluvia převážně hlinitého charakteru s úlomky matečných hornin.
Horniny předkvartérního podkladu jsou budovány vápnitými jíly, slíny a pískovci ždánicko – hustopečského
souvrství.
Kvartérní souvrství je v širší oblasti z hlediska genetických typů značně pestré. Zastoupeny jsou deluviální a
deluviofluviální sedimenty, glacigenní sedimenty sálského zalednění a eolické sedimenty. Na lokalitě výstavby
jsou v přípovrchových zónách očekávány svahové, převážně hlinito kamenité sedimenty.
Nerostné zdroje
Záměr se nachází na území CHLÚ Hornoslezská pánev.
Záměr se nachází v prostoru dobývacího prostoru Staříč. Ložisko je na území DP těženo, těženou surovinou
je černé uhlí.
Organizací oprávněnou k těžbě je OKD a.s.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby.
Území je poddolováno hlubinou těžbou černého uhlí.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Biogeograficky je oblast řazena do podprovincie karpatské, biogeografického regionu 3.5 podbeskydský.
Bioregion je tvořen vlhkou pahorkatinou na mělkých sedimentech, z níž vystupují ostře kopce. Převažuje 4.
bukový stupeň, na jižních svazích 3. dubovo-bukový stupeň.
Území je tvořeno mozaikou hájové bioty - (smíšený karpatský a hercynský vliv, a karpatského bukového
lesa, zčásti se projevuje i vliv polonské provincie. Biota je obohacena i řadou horských druhů, splavených
z Beskyd. V současnosti převažuje orná půda, hojné jsou vlhké louky, v lesích kulturní smrčiny a ostrůvky
svrchnojurských slínů a vápenců.
Významné jsou S-J údolí řek přitékajících z Moravskoslezských Beskyd s 1 – 2 km širokou štěrkovitou nivou.
Fytogeografická charakteristika území
Fytogeografická oblast:

MEZOFYTIKUM (Mesophyticum) – M

Fytogeografický obvod:

Karpatské mezofytikum (Mesophyticum carpatium) – Karp.M.

Fytogeografický okres:

83 Ostravská pánev

M (m.unif) spco (oc.plan. substr: argill,
paup) anthr > pisc + silv

84 Podbeskydská pahorkatina

M (m.unif), in substr calc: div spco
(oc.plan. substr: argill, paup) anthr >
pisc + silv

Biota patří (segmenty) do mozaiky společenstev trofické řady B a C, 4. vegetačního stupně s naprostou
převahou zamokřené hydrické řady.
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Dle mapy potenciální přirozené vegetace spadá území do lužní lesy Alnion incanae – 1 střemchová jasenina
Pruno – Fraxinetum, v okrajové části dubohabřiny a lipové doubravy Carpinion - 11 – lipová dubohabřina
Tilio carpinetum.
Jednotka – 1 střemchová jasenina Pruno – Fraxinetum sdružuje třípatrové až čtyřpatrové druhově bohaté
fytocenózy s dominantním jasanem Fraxinus excelsior, řidčeji s převažující olší Alnus glutinosa nebo lípou
srdčitou Tilia cordatas častou příměsí střemchy Padus avium nebo dubu letního Quercus robur. Keřové
patro je velmi pestré a bylinné patro dobře zapojené.
V území se vyskytují z širšího pohledu náhradní společenstva následující struktury:
Lesní:

monokultury hybridních topolů Populus, porosty s dominantní vrbou křehkou Salix fragilis

Keřová: porosty Sambuscus nigra, vrbová křovina se Salix fragilis
Luční, pastvinná: Alopecuretum pratensis, Scirpo cirsinetum cani, Lolio-Cynosuretum
Ruderální: Senetion fluviatilis, Aegopodion podagraria
Jednotka 11 –– lipová dubohabřina (Tilio carpinetum) sdružuje třípatrové (často čtyřpatrové) lipové
dubohabřiny s příměsí smrku (Picea abies), osiky (Populus tremula), jeřábu (Sorbus aucuparia), keřové
patro je často velmi husté. Bylinné patro je husté, převládá Stelaria holostea, Carex brizoides,
Galeobdolon luteum, Oxalis acetosela, Poa nemoralis, Asarum europaeum, Galium galeobdolon.
V území se vyskytují z širšího pohledu náhradní společenstva následující struktury:
Lesní:

smrkové a borové, řídce modřínové kultury (Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua)

Keřová: porosty Sambuscus nigra, Berberidion
Luční, pastvinná: Molinietalia, Cynosurion, Arrenatherion
Ruderální: Galio – Urticetea, Dauco – Melilotion
Fauna a flóra
Místo stavby leží na okraji zastavěného území města Břeclav a v současnosti se jedná o zemědělsky
obhospodařovaný pozemek. Z jihu ohraničuje lokalitu silnice I/55, za ní dále na jih je benzinová pumpa Agip.
Z východní strany lemuje pozemek jeden z kanálů, zarostlý dřevinami, bezprostředně za ním je násyp s nově
vybudovaným Penny marketem a dále na východ obchod Billa. Na severu až severovýchodě leží oplocený
areál autokempu. Za kempem je břeclavský zámek, pivovar a budova zimního stadionu. Část pozemku na
sever od plánované výstavby zůstává ve stávajícím stavu (pole), za tímto pozemkem dále na sever a
severozápad se již nachází lužní les jako cenná součást různých prvků v území, chráněných z hlediska
ochrany přírody. Západní až jihozápadní hranici lokality tvoří souvislý široký pruh dřevin (vč. mohutných
starých dubů), zahrnující i vysoký val a kanál. Dále na západ leží rybník Včelín.
Flóra - vegetace v místě záměru je tvořena agrocenózou. Vzhledem k prakticky výlučnému zastoupení
zemědělských plodin v prostoru záměru nebyl v rámci oznámení prováděn botanický průzkum. Rovněž
výstavba kanalizace a dotčení bezejmenného přítoku Vodičné bude realizováno na plochách již dotčených
stavbou R48, takže nedojde k žádnému relevantnímu zásahu do stávající flóry.
Fauna – vzhledem k dotčení zemědělských ploch či ploch komunikace R48 nebyl v rámci oznámení
prováděn zoologický průzkum.
V argocenózách zájmového území byli v rámci předchozích průzkumů sledováni hraboš polní Microtus arvalis,
ježek východní Erinaceus concolor, králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice křovinná Apodemus
sylvaticus, případně potkan Rattus norvegicus, rejsek obecný Sorex araneus.
Lokalita není vzhledem ke své poloze (nachází se uprostřed uceleného bloku orné půdy) není významná ani
pro jiné druhy živočichů jako potravní základna.
Lesní porosty
Stavbou, resp. doprovodnými akcemi – připojovací pruh na R48, bude dotčena též plocha určená k plnění
funkcí lesa. Jedná se o úzký pruh lesního pozemku v rozsahu do 1 m podél budované R48 v prostoru, kde
R48 prochází lesním porostem (cca 100 m západně od místa stavby).
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Územní ochrana přírody
Popis územní ochrany přírody je uveden v kapitole C.I. Výčet nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území.
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Nejbližšími prvky jsou nadregionální biocentrum NRBC 97 Hukvaldy, jehož hranice je vzdálena cca
60 m od hranice záměru. Ostatní prvky ÚSES jsou mimo zájmové území záměru.
Na řešené území ČS nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované). Související
infrastrukturou bude dotčen bezejmenný vodní tok východně od ČS (napojení kanalizace) a les západně od
ČS (připojovací pruh na R48).
Jiná zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP) v zájmovém území nejsou vymezena.
Záměr není situován na území přírodního parku. Jižně od stávající silnice I/48 se nachází navržený
přírodní park Hůrky, mimo zájmové území záměru.
Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Poodří se nachází přes 12 km SZ od místa stavby.
Evropsky významné lokality (EVL)
Všechny vyhlášené EVL se nacházejí mimo zájmové území záměru. Nejbližší je EVL Palkovické hůrky, EVL

Hukvaldy, cca 4-6 km jihozápadně od místa stavby.
Krajina

Vlastní místo stavby se nachází v nadmořské výšce cca 230 - 235 m n. m., na mírném svahu, na rozhraní
zastavěného území města Frýdek-Místek, zemědělských ploch a přirozených biotopů rozsáhlého lesního
komplexu Hukvaldy.
V okolí záměru se nacházejí jak stávající průmyslové a skladové objekty (jižně od budované R48), tak
budovaná trasa komunikace R48.
Krajinu zájmového území lze charakterizovat jako krajinný typ B - krajina intermediální - KES 0,9 – 2,9:
území mírně stabilní - běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem
relativně přírodních prvků.

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí pouze plochy orné půdy, les a ostatní pozemky bez zástavby. Nenacházejí
se na něm žádné stavby dočasné ani trvalé.
Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Komunikace R48, na kterou bude ČSPH dopravně
napojena, bude pouze místně upravena. Výstavbou infrastruktury budou dotčeny stávající sítě a vybudovány
nové přípojky.
Architektonické a historické památky
Na zájmovém území výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické ani historické
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
V k.ú. Chlebovice jsou registrovány 3 nemovité kulturní památky:
r.č. 32789/8-2344

býv. fojtství čp. 1

parc.čís. 484 st., k.ú. Chlebovice

r.č. 49025/8-3102

úl v zahradě domu čp. 90 parc.čís. 523 zahr., k.ú. Chlebovice

r.č. 11081/8-3892

boží muka na kopci nad obcí, u silnice ve směru na Palkovice,
parc.čís. 931/2 o.p., k.ú. Chlebovice
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Na území města Frýdek-Místek se nachází řada nemovitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním
seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Většina uvedených objektů se nachází v historických jádrech
Frýdku a Místku, která jsou v podstatě jedinými ucelenými soubory původní zástavby. Z těchto důvodů byla
historická jádra Frýdku a Místku vyhlášena za městské památkové zóny (vyhl. ministerstva kultury
ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny).
Archeologická naleziště
Řešená plocha se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na takovém teritoriu
k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů; v takovém případě je nezbytné provedení záchranného
archeologického výzkumu.
V blízkosti města, mimo zájmové území, leží 3 archeologické lokality - Štandl (k. ú. Sviadnov - středověké
opevnění), Lipina (k. ú. Staříč - středověké opevnění) a Okrouhlá (k. ú. Staříč).
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v nezastavěném prostoru navazujícím na budovanou komunikaci R48 západně od FrýdkuMístku.
Obrázek: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území

Silnice I/48 (Bělotín – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek)
Stávající trasa silnice I/48 je vedena západní a centrální částí řešeného území a městem prochází jako jedno
ze dvou hlavních spojení přes řeku Ostravici. Na úseku od Rychaltic má dvoupruhové šířkové uspořádání (S
11,5), přes centrální oblast města je vedena ve čtyřpruhovém směrově rozděleném i nerozděleném šířkovém
uspořádání. Trasa silnice I/48 je rovněž součástí mezinárodního tahu pod označením E 462, který s
významnou tranzitní dopravou působí z hlediska vlivů z pozemní dopravy na své okolí velmi negativně, a to
především v úsecích vedených zástavbou Chlebovic, Zelinkovic a soustředěnou vysokopodlažní zástavbou v
Místku. Z tohoto důvodu a rovněž z důvodů kapacitních je v územním plánu v souladu s ÚPN VÚC Beskydy a
s Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje navrženo celkové převedení tohoto tahu
do nové polohy a jeho následné zařazení do sítě rychlostních silnic pod označením R48.
Z hlediska urbanisticko – dopravního podle ČSN 73 6110 lze úsek procházející zastavěným územím zařadit
mezi sběrné místní komunikace funkční skupiny B (místní komunikace II. třídy).
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Rychlostní silnice R48 (Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín – Polsko)
Dobudování rychlostní silnice R48 v řešeném území je navrženo ve dvou etapách.
V I. etapě výstavby bude realizován úsek mezi Rychalticemi a západním okrajem zástavby Místku, který je
veden souběžně se stávající silnicí I/48. Všechna křížení s ostatními komunikacemi jsou řešena zásadně
mimoúrovňově (zastavěným územím Chlebovic přes silnici III/4846 je komunikace vedena mimoúrovňově
nadjezdem, Lysůvkami tunelem délky cca 160 m). Realizace I. etapy bude ukončena v prostoru budoucí
mimoúrovňové křižovatky s navrženou trasou rychlostní silnice R56 (MÚK Olešná), kde bude trasa R48
zapojena do stávající silnice I/48. Šířková kategorie komunikace odpovídá čtyřpruhovému směrově
rozdělenému uspořádání dle ČSN 73 6101.
Ve II. etapě je navrženo dobudování rychlostní silnice v jižní obchvatové poloze vůči městu s napojením na
stávající trasu R48 na k.ú. Dobrá u Frýdku – Místku. Navržená trasa je vedena přibližně podél jižního a
východního okraje místecké zástavby. Křižovatka se silnicí I/56 je navržena jako mimoúrovňová prstencovitá
křižovatka (MÚK Frýdlantská – trasa R48 povede nad silnicí I/56). Křížení se silnicemi II/648 a III/4848,
vybranými místními komunikacemi a tratí ČD č. 322 je řešeno mimoúrovňově. Zapojení do stávající trasy R48
je řešeno zcela mimo řešené území na k.ú. Dobrá u Frýdku – Místku (MÚK Dobrá). Rychlostní silnice R48
v jižní obchvatové poloze vůči městu rovněž odpovídá čtyřpruhovému směrově rozdělenému uspořádání dle
ČSN 73 6101.
Intenzita dopravy na komunikační síti je uvedeny v následující tabulce.

Stan. č.

7–1546

7–1540

7–1541

Sil. č.

R/48

I/48

I/48

Úsek

MÚK s ul.
Slezská – Dobrá

Rychaltice –
Chlebovice

Chlebovice –
Frýdek – Místek
(křiž. s I/56)

T

O

M

voz./24 hod.

těžká
motorová
vozidla a
přívěsy

osobní a
dodáv.
vozidla

jednostopá
mot.
vozidla

součet všech
mot. vozidel
a přívěsů

1995

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

2005

5582

13002

36

18620

2020

6986

17139

29

24154

1995

795

7216

45

8056

2000

3259

9110

32

12401

2005

6183

12148

32

18363

2020

7549

15549

26

23125

1995

918

7014

50

7982

Rok

Stávající
orientační
kategorie dle ČSN
736101 a 736110
(bez PMK*)

R22,5/100

S11,5/80

S11,5/80

Historie dotčeného území
Každá z dnešních částí města Frýdku - Místku má svou vlastní historii.
Frýdek byl založen pravděpodobně těšínskými knížaty v letech 1327-1333 na návrší nad řekou Ostravicí.
Jeho předchůdcem byla patrně ves Jamnice, ležící v místech dnešního Starého Města. Dříve než samotné
město vznikl zřejmě hrad (na místě dnešního zámku). V průběhu 15. století se stal Frýdek centrem panství a
centrem hospodářského života. Již v 16. století se ve městě rozvíjela řemeslná výroba, především
soukenictví. Těšínská knížata frýdecké panství často dávala do zástavy, až je nakonec v r. 1573 prodala
bratřím z Lohova. Další vlastníci se poměrně často střídali až do konce 17. století, kdy panství přešlo na
hraběcí rodinu Pražmů. V tomto období bylo město dvakrát zachváceno velkým požárem, který zničil jeho
značnou část.
V průběhu 18. století se dále rozvíjela řemeslná výroba a kromě soukenictví získalo významné postavení také
plátenictví. Koncem 18. století přešlo panství do majetku Habsburků. V 19. století se začal rychle rozvíjet
kapitalismus, vznikaly první textilní továrny (firma Munk - dnes Slezan) a železářské továrny (Karlova Huť).
Průmysl byl soustředěn především v německých rukou.
Ve 2. polovině 19. století se začíná projevovat národní uvědomění, vznikají první české spolky.
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V roce 1943 bylo město sloučeno s Místkem.
První zmínka o Místku pochází z r. 1267, lze však předpokládat, že osídlení je ještě staršího data. V této
době byl Místek v držení olomouckých biskupů. Během 13. a 14. století byl v držení různých majitelů a kolem
r. 1400 zanikl. Na jeho místě bylo založeno městečko Newenstetil (Nové Městko nebo Místko), první zpráva o
něm pochází z r. 1402. V 15. a 16. století bylo městečko s celým panstvím součástí těšínského knížectví,
stejně jako panství frýdecké. V roce 1584 byl Místek s okolními vesnicemi připojen k panství hukvaldskému,
což znamenalo výhodné omezení vlivu hospodářsky silnějšího Frýdku. V letech 1602 a 1669 bylo město
zničeno požáry. Rozvíjejí se řemesla, především soukenictví a tkalcovství. Značné škody utrpělo město
během prusko-rakouské války, v r. 1741.
V 18. a 19. století se dále rozvíjela především textilní řemesla, která byla základem pro vznik textilního
průmyslu. Na rozdíl od Frýdku zde byla i česká buržoazie a národnostní hnutí bylo silnější. V roce 1895 byla
otevřena první samostatná česká škola - České matiční gymnázium.
Z historie válečných let je třeba se zmínit o ozbrojeném střetnutí československých vojáků 8. pěšího pluku,
tzv. Čajánkových kasáren,
s okupačními jednotkami německé armády - jediném při obsazování
Československé republiky.
Chlebovice vznikly pravděpodobně ve 13. století, první zmínky pocházejí z roku 1320 (Nemašchleb). Byly
součástí hukvaldského panství a v 16. a 17. století měly 20-30 usedlostí.
Chlebovice jsou venkovským sídlem. Jejich zástavba je umístěna kolmo na silnici I/48, která ji rozděluje na
dvě části. Jižní část stoupá poměrně prudce do Palkovických hůrek, je zde řada rekreačních chalup a
chat, lyžařský vlek a rozhledna pod Kabáticí. Zástavbu Chlebovic tvoří z větší části původní zemědělské
usedlosti, na jejich východním okraji se rozšiřuje vilová čtvrť. Zařízení občanského vybavení jsou zde
zastoupena v rozsahu běžném pro sídla této velikosti (mateřská škola, základní škola, pošta, prodejna
smíšeného zboží, motorest, hostinec, hřbitov, kostel, hřiště a několik drobných provozů podnikatelských
aktivit – autosalón, autobazar apod.). V západní části Chlebovic je závod Blanco CZ, spol. s r.o. a areál
zařízení zvláštního účelu, středisko zemědělské výroby je zčásti pronajato pro nezemědělské účely
(různé firmy).
Společná historie Frýdku - Místku začíná teprve 1. 1. 1943 sloučením dvou samostatných měst, které do
sloučení Moravy se Slezskem v r. 1928 oddělovala zemská hranice. V letech 1975 byly k Frýdku - Místku
integrovány obce Chlebovice, Lískovec, Lysůvky včetně Zelinkovic, Staré Město a Sviadnov, v r. 1980 Skalice
a Staříč. V roce 1990 se Staré Město a Staříč opět osamostatnily, v r. 1992 je následoval Sviadnov.
Územně plánovací dokumentace
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán Frýdku-Místku, schválený
v roce 2008. Územní plán obsahuje v návrhu vymezení zastavitelných ploch následující popis pro k.ú.
Chlebovice:

Nejvýznamnějším záměrem v řešení dopravy je návrh přeložky silnice I/48 do polohy severně stávající
trasy – pro přeložku je vymezena plocha dopravního koridoru DK (DK 1). Na severním okraji koridoru je
navržena plocha dopravy silniční DS pro vybudování čerpací stanice pohonných hmot (plocha č. Z 8). U
dolní stanice lyžařského vleku Pod Kabáticí je navržena plocha dopravy silniční DS pro vybudování
parkoviště (plocha č. Z 443).
Z8

Chlebovice

Čerpací stanice
pohonných hmot

DS – plocha dopravy
silniční

0,75

1,40

Pro vlastní záměr je tedy vymezena funkce DS – plocha dopravy silniční s následujícími podmínkami
využití.
Hlavní využití :
Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení silniční dopravy – větší parkoviště, hromadné garáže, autobusová
nádražní, čerpací stanice pohonných hmot, apod.
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Přípustné využití :
-

stavby garáží

-

stavby provozních zařízení autobusových a trolejbusových nádraží

-

stavby ubytovacích a stravovacích zařízení

-

stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch

-

stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky,
veřejná zeleň, veřejná WC apod.

-

stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice,
energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení
veřejné komunikační sítě, produktovody

-

stavby čerpacích stanic pohonných hmot

-

stavby myček, autoservisů, pneuservisů a autobazarů

-

změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změny ve způsobu
užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce)

Nepřípustné využití :
-

jakékoliv jiné stavby

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :
-

koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,80-0,90 podle lokalizace

Soulad záměru s ÚPD – navržený záměr výstavby ČSPH v Chlebovicích není v rozporu se záměru
územního plánu města Frýdek-Místek.
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, vydal k záměru vyjádření dne
21.6.2010.
Situace záměru na podkladu Územního plánu Frýdku-Místku je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu Frýdku-Místku
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr není významným zdrojem znečišťování prostředí.
Vlastní provoz čerpací stanice neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní
vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk, jiné fyzikální faktory), které by mohly mít přímé či nepřímé
zdravotní následky. Z toho vyplývá i nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo
rizik.
Záměr je umístěn na plochách silniční dopravy v návaznosti na novou komunikaci R48; nejbližší obytná
zástavba se nachází cca 400 m a více od záměru. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování
oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity.
Sociální a ekonomické důsledky
Dopady realizace záměru z hlediska sociálního a ekonomického lze spatřovat v rozšíření služeb v návaznosti
na novou komunikaci R48 a vytvoření nových pracovních míst (cca 12).
Sociální nebo ekonomické dopady realizace záměru lze hodnotit z hlediska významu jako spíše pozitivní a
z hlediska velikosti jako nízké. Záměr bude mít lokální význam v rámci města a jeho okolí, významnější
důsledky nejsou očekávány.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem jako lokální.
Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V průběhu výstavby bude pravděpodobně záměr lokálním zdrojem prachu. Trvání emise však bude omezeno
především na úvodní etapu výstavby a bude omezena na suché dny.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi při výdeji PHM a
také při provozu spalovacích motorů přijíždějících a parkujících vozidel. Pro vyhodnocení vlivů nárůstu emise
znečišťujících látek byl v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet vyvolaného příspěvku imisní zátěže.
Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní zátěže oxidu dusičitého (NO2), tuhých
látek PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu a VOC (těkavé organické látky) v okolí stavby. Výsledky tohoto výpočtu
jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích. Pro podrobnější informace odkazujeme na přílohu č. 3
Rozptylová studie.
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Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky NO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2

příspěvek průměrné roční koncentrace NO2

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že příspěvek záměru z hlediska maximálních krátkodobých koncentrací
je stanoven v prostoru maximálních příspěvků v hodnotě 0,0317 µg.m-3, v místě obytné zástavby 0,0105
µg.m-3 (LV1h = 200 µg.m-3).
Očekávaný nárůst roční průměrné imisní koncentrace v tomto prostoru činí 0,0008 µg.m-3, v místě obytné
zástavby 0,0001 µg.m-3 (LVr=40 µg.m-3).
Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru
výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže NO2 v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní
zátěží bude podlimitní.
Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky PM10

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10

příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten na 0,0143 µg/m3 (v obytné
zástavbě 0,0043 µg/m3). Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vlivem posuzovaných zdrojů
činí 0,00037 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,00005 µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3) ani pro
roční koncentrace (40 µg/m3).
Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky benzenu

příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vlivem posuzovaných zdrojů činí 0,0173 µg/m3 (v
obytné zástavbě 0,0016 µg/m3). Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro roční
koncentrace benzenu pro roční koncentrace (5 µg/m3).
Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky benzo(a)pyrenu

příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
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Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vlivem posuzovaných zdrojů činí 0,00013
µg/m3 (v obytné zástavbě 0,000009 µg/m3). Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro roční
koncentrace benzo(a)pyrenu pro roční koncentrace (0,001 µg/m3).
Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky VOC

příspěvek maximální hodinové koncentrace VOC

příspěvek průměrné roční koncentrace VOC

U VOC může při stáčení nafty krátkodobě docházet v těsné blízkosti stáčecího místa ke koncentracím až
kolem 667 µg/m3. K těmto maximálním koncentracím však může dojít při stáčení celé kapacity části nádrže
pro pohonné hmoty a při vysokých okolních teplotách (nad 30 °C), tudíž pouze výjimečně. Ve vzdálenosti
100 m od stáčecího místa je koncentrace VOC již výrazně nižší.
Příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC byl vypočten nejvýše 1,36 µg/m3 v bezprostřední blízkosti
výdejního stojanu, mimo areál plánované ČS pak výrazně méně (do 0,13 µg/m3). Pro VOC nejsou stávající
legislativou stanoveny imisní limity.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba čerpací stanice PHM (benzin natural a motorová nafta)
zásadní vliv na imisní situaci lokality.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti
za nízké, rozsahem lokální.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 4 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.
Hluk z provozu ČS
Je modelován stav s provozem čerpací stanice. Stávající i výhledové hladiny hluku z dopravy v nejbližším
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb jsou uvedeny v následující
tabulce. Z tabulky je zřejmé, že jednotlivé modelované stavy se od sebe liší minimálně.
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Tabulka: Hluk z provozu ČSPH

TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)
Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

2

3.0

964.5; 844.6

18.8

18.2

21.5

2

6.0

963.4; 843.5

18.9

18.2

21.6

TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

předch.

měření

předch.

měření

(NOC)

LAeq (dB)
Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

2

3.0

964.5; 844.6

18.8

18.2

21.5

2

6.0

963.4; 843.5

18.9

18.2

21.6

Hluk vyvolaný vlastním provozem čerpací stanice PHM na hranici venkovního chráněného prostoru nejbližších
obytných budov v posuzované denní i noční době nepřekročí s výraznou rezervou hygienické limity
požadované Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací:
Akustický limit pro stacionární zdroje v denní dobu bez výskytu tónové složky hluku: 50 dB(A).
Akustický limit pro stacionární zdroje v noční dobu bez výskytu tónové složky hluku: 40 dB(A).
Vzhledem k vysokému hluku pozadí se doprava vyvolaná provozem posuzované čerpací stanice a vlastní
provoz čerpací stanice prakticky neprojeví. Provoz posuzované čerpací stanice PHM vyvolá u nejbližší obytné
zástavby popř. u zástavby situované v blízkosti dotčených komunikací pouze teoretický nárůst hluku v řádech
desetin decibelu vzhledem ke stávajícímu pozadí. Hlučnost výdejních stojanů s pistolemi je velmi nízká a
prakticky se vůbec neprojeví.
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů zde nejsou navrhována žádná konkrétní protihluková opatření
pro hluk z provozu záměru.
Vypočtená akustická zátěž dosahuje max. 21,6 dB(A) pro nejbližší venkovní chráněný prostor stavby.
Provedené výpočty prokazují plnění akustických limitů pro stacionární zdroje v denní i noční dobu. Ve
hlukovém spektru emisí zdrojů není předpokládán výskyt tónové složky hluku.
Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z provozovny (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodržena.
Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb.
Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový
harmonogram nasazení nejsou dosud přesně kvantifikovány.
Dle provedených výpočtů lze předpokládat, že celkové hodnoty hluku z výstavby včetně vyvolané dopravy
nebudou hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,T = 65,0 dB,
platí pro období mezi 700 a 2100) překračovat. Hladiny hluku z výstavby v místě nejbližšího chráněného
objektu se budou pohybovat v rozmezí LAeq, 14h = 43,0 – 55,7 dB, podle fází výstavby.
Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům
hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení
se sníženou hlučností.
Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu
strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách.
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Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení
popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600 hod.) mohou být prováděny pouze
stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl splněn hygienický limit pro noční dobu
u nejbližší obytné zástavby.
Vlivy na hlukovou situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za nízké,
rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
V důsledku realizace stavby dojde k zásahu do místního drobného toku zaústěním kanalizace z areálu ČS.
Jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže nejsou předpokládány.
V důsledku realizace záměru nedojde ke změně v rozsahu hydrologických povodí nebo k převodu vody
z jednoho povodí do jiného.
V současné době je plocha staveniště využívána k zemědělským účelům. Převážná část spadlých srážek je
spotřebována vegetací nebo odpařena, část srážek zasakuje do podzemí nebo odtéká při povrchu terénu.
Novou zástavbou v rozsahu cca 1 ha dojde k zamezení vsaku a přímému převedení srážkových vod do
povrchového odtoku na úkor evapotranspirace a vsaku.
Záměrem dojde k navýšení stávajícího odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch komunikací a odstavných
ploch v průměru o zhruba 0,19 l.s-1 a dále budou z nové ČOV vypouštěny vyčištěné odpadní vody splaškové
(zdroj rozvod pitné vody) ve výši zhruba 0,043 l.s-1. Celkově tak dojde k navýšení vodnosti recipientu
v průměru o cca 0,23 l.s-1.
Recipientem těchto vod bude levostranný přítok Vodičné, který protéká při západním okraji areálu.
Kvalita povrchových vod bude za provozu stavby ovlivněna vypouštěním vod se změněnou kvalitou do místní
vodoteče. Z provozu budou vypouštěny:
-

odpadní vody splaškové po vyčištění na ČOV,
srážkové vody zachycené na povrchu komunikací a odstavných ploch po předčištění v zařízení
ORL.

Recipientem těchto vod bude levostranný přítok Vodičné, který protéká při západním okraji areálu.
Průměrný odtok splaškových vod přes ČOV bude činit 0,043 l.s-1, odtok srážkových vod z nových ploch přes
odlučovač ropných látek pak 0,056 l.s-1(viz část B oznámení).
Uvažovaný záměr je stavbou s funkcí pro dopravu a bude navazovat na budovanou komunikaci 48.
Z hlediska staveb pro dopravu zahrnuje záměr komunikaci, parkovací a odstavné plochy pro nákladní vozidla.
Kvalita povrchových vod vlivem silničního provozu je ovlivňována:
-

chronickým znečištěním způsobeným běžným silničním provozem
sezónním znečištěním v důsledku používání chemických prostředků zimní údržby,
havárií vozidla spojenou s únikem ropných nebo jiných nebezpečných látek.

Hlavní charakteristiky ovlivňující chemické znečištění srážkových vod z pozemních komunikací lze rozdělit do
čtyř skupin:
-

konstrukce vozovky a vybavení komunikace,
konstrukce vozidel,
média pro pohon, mazání a údržbu vozidel,
zimní údržba komunikací.
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V následující tabulce je uveden odhad průměrného transportu znečištění do vody v toku (navýšení stávající
zátěže) při vypouštění znečistění z čistících zařízení na úrovni garantovaných (tj. nejvýše očekávaných)
hodnot dle podkladů výrobců (viz. část B oznámení). Uvažovaný průměr odpovídá průměrnému odtoku
z ČOV, resp. z ORL.
Navýšení zátěže toku
garantované hodnoty
na výstupu [mg.l-1]

hmotový tok znečistění
[mg.s-1]

imisní standardy dle NV
č. 61/2003 Sb.

BSK5

18

0,77

6

CHSK

80

3,44

35

NL

18

0,77

30

N - NH4

8

0,34

0,5

0,2

0,01

0,1 (pro C10 – C40)

ukazatel

NEL

Z tabulky vyplývá dodržení imisních standardů v toku při průtocích v toku řádově 10-1 l.s-1.
Hodnoty, uváděné v této části hodnocení výhledového stavu, představují hrubé přiblížení očekávaného stavu
v průměrném klimatickém roce, vztažené k průměrným hmotovým tokům a průtokům a nemohou postihnout
extrémní stavy.
Realizace záměru přináší na lokalitu nové riziko úniku závadných látek. Na lokalitě bude vybudována čerpací
stanice pohonných hmot a parkovací stání osobních a nákladních automobilů.
V případě odstavných ploch nákladních vozidel se jako nejpravděpodobnější havarijní situace jeví únik
ropných látek v objemu max. jedné nádrže (prvé stovky litrů). Takový únik bude zachycen na zpevněné
ploše a v zařízení odlučovače ropných látek, kde dojde při nástupu lehké fáze k samočinnému uzavření
odtoku ze zařízení. Zařízení tak pracuje jako pojistka i pro případ úniku lehkých kapalin ve větším objemu
(přepravní nádrž, cisterna). V případě úniku nebezpečných látek z nákladu jiného charakteru než jsou lehké
kapaliny, může dojít k zasažení povrchového toku. Taková situace je velmi málo pravděpodobná a je rizikem
obecně spojeným se silniční dopravou.
Únik ropných látek z provozu čerpací stanice není předpokládán. Stáčecí plocha je zajištěna proti úniku
ropných látek mimo kontrolované prostory ČS. Skladovací nádrže a rozvody PH jsou řešeny jako podzemní,
dvouplášťové s indikací porušení těsnosti a bez rizika ohrožení kvality povrchových vod.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako
negativní, velikostí nízké, rozsahem lokální.
Vlivy na podzemní vodu
Lokalita záměru se nachází v oblasti s nepříznivými podmínkami pro oběh a akumulaci podzemní vody.
Existence významného mělkého zvodnění v podloží stavby není předpokládána.
Výstavbou nových zpevněných ploch dojde k převedení části srážek (cca 0,19 l.s-1) do povrchového odtoku
na úkor vsaku a evapotranspirace. Uvedené množství je s ohledem na rozsah hydrogeologického povodí
lokality málo významné.
Výstavba ani provoz záměru nevyžaduje jímání nebo čerpání podzemních vod, zásobování pitnou vodou je
řešeno veřejným rozvodem, záměr nevyžaduje vypouštění odpadních nebo srážkových vod do vod
podzemních.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že záměr je bez vlivu na hydrogeologické charakteristiky
jako je výška hladiny podzemních vod, objem infiltrace, směr proudění, propustnost prostředí a podobně.
Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu. Vody ze zpevněných
ploch komunikací a parkovišť, a vody z ČOV, které mohou mít oproti srážkové vodě změněnou kvalitu,
budou odvedeny do povrchového toku.
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Během provozu stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek (pohonné hmoty). Riziko ohrožení
kvality podzemních vod je však nízké. Pravděpodobný je únik na zpevněné ploše bez možnosti průniku do
podzemí.
Únik ropných látek z podzemních skladovacích nádrží čerpací stanice není předpokládán. Nádrže i potrubní
rozvody jsou řešeny jako dvouplášťové s automatickou indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů. Indikace
porušení těsnosti jednoho z plášťů představuje pro provozovatele havarijní stav, po zjištění následuje
vyčerpání media z nádrže a revize.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako nízké až zanedbatelné, bez
významnějších rizik.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 1 215 m2.
Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny do III. třídy ochrany ZPF, s průměrnou agronomickou hodnotou.
S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
Navržený záměr vyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa malého rozsahu (57 m2).
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako
nízké, rozsahem lokální.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba předpokládá terénní úpravy v malém rozsahu a nízký objem výkopových prací. S výstavbou ani
provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty), zasažení nezpevněných ploch je však málo pravděpodobné.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry.
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Záměr se sice nachází na území DP Staříč, v oblasti je však
těžba vedena hluboko pod povrchem, bez projevů na povrchu terénu. Realizace záměru je bez významných
nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku
přípravy nebo provozu záměru dotčeny.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Ochrana případných geologických či
paleontologických památek bude řešena průzkumem předcházejícím vlastní stavební práce i odborným
archeologickým dozorem při jejich provádění.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, rozsahem lokální.
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Uvažovaná stavba je novou stavbou na rozhraní zastavěného území a relativně zachovaných biotopů
(rozsáhlé lesní komplexy). Výstavba je navržena s návazností na budovanou komunikaci R48 v místě, které
je územním plánem určeno jako plochy silniční dopravy s funkčním využitím typu DS – doprava silniční.
V současnosti je tento pozemek zemědělsky obhospodařován.
Vlivy na flóru: stavba realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované ploše, vliv na vegetaci bude
nízký. Nedojde k zásahu do stávající vegetace (porostů mimo les) ani do lesních porostů.
Bez významnějších negativních důsledků lze akceptovat rovněž napojen kanalizace do místní bezejmenné
vodoteče pro odvedení odpadních vod z areálu. Budování kanalizace ani její zaústění do toku nevyžaduje
kácení dřevin.
Vlivy na faunu: v zájmovém území lze předpokládat výskyt řady živočichů vázaných na zemědělské
hospodaření. Vlastní lokalita není z hlediska fauny významná, jedná se o část bloku orné půdy bez vazby na
okolní ekologicky stabilní plochy.
Stavba bude sice znamenat zmenšení volného nezastavěného prostoru, jedná se však o malý zábor, navíc
v návaznosti na dopravní stavbu.
V místě stavby nelze očekávat výskyt obojživelníků či plazů, do jejichž biotopu by záměr mohl negativně
zasáhnout.
Pro fázi provozu areálu lze předpokládat jen nízký vliv na živé složky přírody.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr je spojen se zásahem do významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně stanovena
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: les a vodní tok. Vlivy na tyto prvky nejsou významné
a neohrožují jejich ekostabilizační funkci v území.
Žádný registrovaný významný krajinný prvek není dotčen.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000).
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, rozsahem lokální.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Jedná se výstavbu na okraji zastavěného území obce (města Břeclav), kde se ochrana krajinného rázu
uplatňuje omezeně a spíše je třeba respektovat urbanistické a architektonické požadavky na zástavbu
v území. Celkově lze konstatovat, že krajina v místě nebude stavbou výrazně ovlivněna. Nová výstavba bude
odpovídat výškou okolní zástavbě a svým charakterem se nebude odlišovat od budov postavených v okolí
v posledních letech (areály jižně od komunikace R48).
Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze
hodnotit jako nízký, lokálního rozsahu, bez významných negativních důsledků.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Stavba ČSPH do
okolních objektů nezasahuje s výjimkou nových inženýrských sítí.
Dotčené inženýrské sítě budou využity pro napojení areálu bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou ČS ovlivněny.
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Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně vyloučena,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana případných
archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění zásahů do
terénu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet cílové
dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 200 osobních a 24 nákladních vozidel za den. Všechna
vozidla s výjimkou zásobování (cca 4 NA/den) budou součástí dopravního proudu na R48 a záměr tedy
nebude mít vliv na dopravní intenzity na R48 ani na jiných komunikacích.
Z dopravního hlediska nevzniká žádný negativní ani pozitivní vliv. Záměr je v souladu s územním plánem,
nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů
jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Naopak je součástí dopravních staveb a přispěje k doplnění a
rozšíření služeb v daném sektoru.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu lze hodnotit z hlediska velikosti jako nízké, z hlediska významu jako
nulové (zejména vzhledem k očekávanému nárůstu dopravy v lokalitě), z hlediska rozsahu jako lokální.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávanými při realizaci a provozu
ČSPH Chlebovice R48, mezi které lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (provoz záměru),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz záměru),
→ zábor zemědělské půdy (realizace záměru),
→ vliv na kvalitu povrchových vod (provoz záměru).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky jsou identifikovány jak z hlediska umístění záměru
(zábor ZPF), tak z hlediska vlastního provozu (hluk, povrchové vody). Vlivy jsou však hodnoceny jako mírné,
umístění záměru i jeho následný provoz lze pak hodnotit jako akceptovatelné.
Vlivy provozu areálu jsou omezeny na jeho bezprostřední okolí. Důsledky realizace záměru lze
hodnotit jako nízké, málo významné, lokálního rozsahu.
V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné,
objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Před zahájením stavby budou ověřeny geologické a hydrogeologické poměry. V rámci přípravy
stavby bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na podmínky
formulované na základě rešerše dostupných průzkumů a měření. Na základě výsledků podrobného IG
průzkumu bude upřesněno založení objektů.
f V rámci průzkumů budou ověřeny hydrologické charakteristiky recipientu srážkových a
vyčištěných splaškových vod a budou stanoveny podmínky vypouštění vod do povrchového toku.
f Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou před zaústěním do kanalizace vedeny
přes odlučovač (odlučovače) ropných látek; obsah zbytkového znečištění NEL na výstupu z ORL
stanoví příslušný vodoprávní úřad.
f Splaškové odpadní vody z areálu budou svedeny na vlastní ČOV; limitní hodnoty ukazatelů
znečištění splaškových vod stanoví příslušný vodoprávní úřad.
f Stavba bude realizována tak, aby bylo eliminováno riziko úniku nebezpečných látek. Objekt bude
vybaven záchytnými a havarijními systémy pro zajištění případného úniku nebezpečných látek.
f Pro areál ČSPH bude zpracován plán opatření pro případ havarijního úniku nebezpečných látek.
f Objekt bude vybaven I. a II. stupněm rekuperace benzinových par tak, aby byl eliminován únik
organických látek při stáčení cisterny i při výdeji PHM do vozidel.
f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými
opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity.
f Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. V noční době (mezi
21:00 až 7:00) bude vyloučena stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava.
f Při výstavbě nesmí být dotčen žádný z okolních prvků ochrany přírody - lesní pozemky, vodní
toky a nádrže (s výjimkou stavebně nezbytných a vymezených zásahů pro trasy inženýrských sítí).
f Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby a trasy inženýrských sítí musí zůstat nedotčeny –
nekácet a nepoškozovat dřeviny, neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd.
f V rámci konečných terénních úprav provést vhodné a dostatečné výsadby a ozelenění areálu;
doporučeno je použít vzhledem k blízkosti chráněných území pouze místní autochtonní dřeviny (s
ohledem na blízkost přírodních lokalit a významných prvků ochrany přírody). Sadové úpravy budou
odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.

STRANA 56 z 68

ČSPH Chlebovice R48
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

f Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním apod., fyzické i právnické
osoby jsou povinny dbát při provádění jakýchkoliv prací na to, aby nedocházelo ke zraňování
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými
prostředky - § 5 zákona 114/1992 Sb. Proto je nutné při vlastní stavbě věnovat pozornost výskytu všech
živočichů a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich přemístění mimo stavbu na vhodné
stanoviště v blízkosti stavby, v případě nutnosti ve spolupráci s orgánem ochrany přírody, popř.
s Agenturou ochrany přírody a krajiny.
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných
úniků s možností ohrožení kvality vod,

−

dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Plnění emisních limitů je třeba prokázat jednorázovým autorizovaným měřením emisí znečišťujících
látek, provedeným do 3 měsíců od povolení zkušebního provozu.
f U výdejního stojanu pro benzin je třeba provést měření účinnosti zpětného odvodu par podle
vyhlášky č. 355/2002 Sb., § 18, odst. (1). Tato zkouška musí být provedena způsobem, uvedeným v
příloze č. 12, bod 5 vyhlášky, o kontrole účinnosti zpětného odvodu par je třeba vystavit protokol dle
přílohy č. 13 vyhlášky.
f Za provozu bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech vodohospodářských zařízení a
ochranných prvků (ORL, ČOV, havarijní jímky, nepropustné povrchy a atd.).

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr ČSPH Chlebovice R48 není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního
prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Vlastní provoz stavby nevyvolává významné negativní vlivy.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané situováním dostupného pozemku navazujícího na městskou
zástavbu. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.

POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je hodnocena jako varianta
srovnávací.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

rozptylová studie (příloha 3)

−

hluková studie (příloha 4).

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je výstavba novostavby čerpací stanice pohonných hmot u nově budované silnice R48
západně od obce Chlebovice. Navržený záměr bude mít charakter městské čerpací stanice PHM. Jedná se o
objekt veřejné čerpací stanice pohonných hmot.
Název záměru: ČSPH Chlebovice R48
Oznamovatel: NEVI CZ s.r.o., 1. máje 1838, 738 01 Frýdek - Místek
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.4
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Záměr lze dále zařadit do bodu 10.6., kategorie II (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních

středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), u kterého však nedosahuje příslušných limitů. Zjišťovací řízení
tedy bude provedeno pro zařazené dle výše uvedeného bodu 10.4.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
10 527 m2

plocha areálu ČS
z toho:

zastavěná plocha (objekty)

590 m2

ostatní zpevněné plochy

9 937 m2

skladovací kapacita pohonných hmot

120 m3 (2x60 m3)
97 800 kg

počet parkovacích míst (celkem)

(3)

26 stání pro OA
10 státní pro NA
4 stání pro BUS

Zájmové území se nachází v okrajové části Chlebovice, která je součástí města Frýdek-Místek, při nově
budované silnici R48 ve směru na Olomouc. Pozemek je v současné době bez zástavby.
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Frýdek - Místek

Katastrální území:

Chlebovice (613684)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Záměrem investora je vybudovat v této lokalitě čerpací stanici s vazbou jak na nově budovanou komunikaci
R48, tak na město Frýdek – Místek, kterým silnice R48 prochází.
V areálu je navrhováno jednak umístění vlastní čerpací stanice pohonných hmot, dále parkovací a odstavné
plochy, místa pro vysávání a dohušťování pneumatik. Součástí hlavního obslužného objektu ČS je kromě
obchodu a zázemí pro personál i požadované soc. zařízení pro veřejnost. Všechny prostory přístupné
veřejnosti jsou bezbariérové.
3

Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3
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Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na dostupnost pozemků, dostatečné vzdálenosti od stávající
zástavby, relativní blízkost města a přístupné napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu.
Předkládaný záměr je v souladu s rozvojem dotčeného území. Podle platného územního plánu města Frýdek
– Místek (dále ÚPN SÚ) je plocha pro plánovanou výstavbu vyčleněna pro výstavbu jako plocha pro dopravu
(D8).
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.
Základní údaje o stavbě
Čerpací stanice je určena pro prodej tří druhů benzínu, nafty, olejů v originálním balení, autopotřeb a
poskytuje motoristům i možnost občerstvení. Provozní doba v ČS se uvažuje v nepřetržitém provozu.
Architektonické řešení je podřízeno zapracováním typických rysů čerpacích stanic: přestřešení výdejních
stojanů a výrazné barevné řešení. Obslužný objekt provozní budovy je jednoduchý, přízemní s plochou
střechou. Půdorysný tvar provozní budovy ČS je obdélníkový. Centrální místností je obchod s velkoplošnou
hliníkovou stěnou zasklenou izolačními dvojskly. Předpokladem kladného působení objektu je použití
kvalitních materiálů a kvalita zpracování.
Popis technického řešení stavby
Navrhovaná stavba sestává z 14 stavebních objektů (dále SO).
Provozní budova (SO 01)
Čerpací stanice PH s úložištěm (SO 02)
Komunikace a zpevněné plochy (SO 03)
Zásobování vodou (SO 04)
Splašková kanalizace (SO 05)
Dešťové vody (SO 06)
Přípojka slaboproudu (SO 07)
Přípojka VN a NN (SO 08)
Sadové úpravy (SO 09)
Reklamní prvky a drobné objekty (SO 10)
Venkovní silové rozvody a veřejné osvětlení (SO 11)
Katodická ochrana ocelových nádrží (SO 12)
Technický popis technologických objektů
PS 1 - Čerpací stanice
Veřejná čerpací stanice bude sloužit pro příjem a výdej motorové nafty, jednotlivých druhů benzínu a
skladování olejů. Je uvažováno s měsíčním výkonem 300 000 l PHM (100 000 l benzín, 200 000 l diesel), což
představuje denní výtoč 10 000 l pohonných hmot.
Technologická část sestává ze 2 ks podzemních nádrží dvouplášťových o obsahu 2 x 60 m3 při dělení
20+40 m3 uložených v pískovém zásypu. Úložiště je zasypáno a je nad ním roznášecí zatěžovací
železobetonová deska a nad ní komunikace. Přivzdušnění nádrží je provedeno samostatným potrubím, které
je vyústěno 3 m nad terénem a opatřeno koncovou neprůbojnou pojistkou. Nádrž je opatřena jedním
vstupním otvorem. V úrovni komunikace je vyústěna jedna ocelová šachta nad každou nádrží o rozměrech
100 x 100 cm pro přístup k armaturám osazených na jednotlivých nádržích. Plnění 60 m3 nádrží je přes
stáčecí šachtu ocelovou, do které je vyústěno plnící potrubí a potrubí pro odvzdušňování nádrží. Veškeré
zásypy technologie jsou provedeny pískem frakce 0 - 2 mm.
Dále je čerpací stanice vybavena 3 ks výdejních stojanů - čtyřproduktový se současným oboustranným
výdejem, 2x 50 l/min vybavenými dvoustupňovou rekuperací benzinových par :
−

pro benzin 96 B-Super

−

pro benzin 90 B-Special
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−

pro benzin 91 B-Natural

−

pro motorovou naftu

a 2 ks pro výdej nafty, s oboustranným výdejem 2x 100 l/s pro nákladní automobily.
Technologické rozvody jsou realizovány dvouplášťovými troubami s odsáváním výparů z nádrží automobilů
přes stojan do nádrží. Pro dohušťování pneumatik je uvažován u vysavačů přenosný tlakoměr vzduchu.
Trubní rozvody pohonných hmot jsou provedeny z dvojpláštových trub. Taktéž podzemní nádrže jsou
ocelové, dvojpláštové. Mezipláštový prostor je vyplněn přetlakem dusíku. Stav mezipláštového prostoru je
trvale signalizován na místě přístupném obsluze čerpací stanice elektronickým systémem HECTRONIC AG,
Brug, Swiss. Jakákoliv porucha vnitřního či vnějšího pláště je ihned zjištěna. Signalizace je přenášena
světelně a zvukově na elektrickém principu. Při stáčení pohonných hmot z cisterny je prováděno odsávání
benzínových par z nádrží do autocisterny. Taktéž při plnění automobilových nádrží dochází k odsávání par z
nádrží automobilů do podzemních nádrží. Tímto zařízením je zajištěn uzavřený okruh toku benzínových par
mezi autocisternou, podzemními nádržemi, výdejními stojany a nádržemi automobilů tzv. dvoustupňová
rekuperace benzínových par. Nádrže budou pouze přivzdušněny.
Možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na elektrickou energii - areál bude napojený ze vzdušného vedení VN v blízkosti staveniště
novou kabelovou VN přípojkou zakončenou v nově budované kioskové trafostanici v prostoru ČS. Z této
trafostanice bude napojena přípojka NN do objektů ČS.
Napojení na vodovod - areál bude napojený na stávající vodovodní rozvod D 200 IPE v areálu f. Blanco.
Vlastní přípojka je navržena DN 100, na níž bude v prostoru ČS osazen podzemní hydrant.
Dešťové vody budou svedeny areálovou kanalizací a po vyčištění odvedeny do místní vodoteče Vodičná.
Splaškové odpadní vody budou svedeny na vlastní ČOV a po vyčištění odváděny rovněž do místní
vodoteče Vodičná.
Odpadní vody z parkovišť a komunikací jsou vedeny přes odlučovač ropných látek, odpadní splaškové vody
přes vlastní biologickou ČOV.
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)
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Popis technologie a výrobního programu
Navrhovaný objekt má nevýrobní charakter.
Záměrem investora je vybudovat čerpací stanici PHM se základním sortimentem zboží a služeb.
Předpokládaný počet zaměstnanců je 12 osob (4 osoby ve 3 směnách).
Provozní doba je plánována nepřetržitá: pondělí až neděle od 0,00 do 24,00 hodin.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, č.j.: MMF 77916/2010/Bř ze
dne 21.6.2010:
„Dle platného územního plánu Frýdku-Místku je navržená odpočívky s čerpací stanici pohonných hmot
na rychlostní komunikaci R48 v km 17,7 ve směru na Olomouc zařazena v návrhové ploše dopravy
silniční DS. Plochy DS jsou určeny pro stavby a zařízení silniční dopravy – větší parkoviště, hromadné
garáže, čerpací stanice pohonných hmot apod.
Na základě uvedeného není uvedený záměr umístění odpočívky na rychlostní komunikaci R48 s čerpací
stanicí pohonných hmot v km cca 17,7 ve směru na Olomouc s rozporu s platným Územním plánem
Frýdku-Místku.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., bude vydáno v rámci
zjišťovacího řízení.

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci a kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že vlivy na jednotlivé složky prostředí lze hodnotit jako
nízké, přičemž navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do
životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke
znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem ČSPH lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími aspektem záměru
je doprava a vlivy z ní vyplývající (znečišťování ovzduší, hluk). V žádném z uvedených faktorů nejsou
očekávány přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení se současnými aktivitami v území
nepovede realizace záměru k překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém území.
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru výrazně
neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude
podlimitní. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní,
z hlediska velikosti za velmi nízké, rozsahem lokální.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku jsou
jak pro hluk z provozovny, tak pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, v nejbližším chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodrženy. Hluk ze stavební
činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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Nebyly zjištěny žádné významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody. Z hlediska odvodnění území
dojde k navýšením odtoku ze zpevněných ploch. Odpadní vody splaškové a srážkové vody budou před
vypuštěním do toku vyčištěny v odpovídajících zařízeních (čistírna odpadních vod, odlučovač ropných látek).
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízké a
zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako nízké a zanedbatelné. Provoz je odpovídajícím způsobem
zabezpečen pro případ mimořádného stavu. Skladovací nádrže PH a potrubní rozvody jsou řešeny jako
dvouplášťové s indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů.
Realizací ani provozem záměru nebudou narušeny geologické nebo morfologické podmínky v okolí,
záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin. Kvalita horninového prostředí nebude za běžného
provozu ovlivněna.
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 1 215 m2. Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny
do III. třídy ochrany ZPF, s průměrnou agronomickou hodnotou. S ohledem na platné územně-plánovací
podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
V malém rozsahu (57 m2) dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o pozemek
navazující na komunikaci R48 pro vybudování připojovací rampy na silnici R48.
Stavba bude realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované ploše, vliv na vegetaci bude prakticky
zanedbatelný. Záměr nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, ani zásah do porostů dřevin.
Vlastní lokalita není z hlediska fauny významná, jedná se o část bloku orné půdy bez vazby na okolní
ekologicky stabilní plochy. Stavba bude sice znamenat zmenšení volného nezastavěného prostoru, jedná se
však o malý zábor, navíc v návaznosti na dopravní stavbu.
V místě stavby nelze očekávat výskyt obojživelníků či plazů, do jejichž biotopu by záměr mohl negativně
zasáhnout.
Pro fázi provozu areálu lze předpokládat jen nízký vliv na živé složky přírody.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr je spojen se zásahem do významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně stanovena
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: les a vodní tok. Vlivy na tyto prvky nejsou významné
a neohrožují jejich ekostabilizační funkci v území. Žádný registrovaný významný krajinný prvek není dotčen.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (Natura 2000).
Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet
cílové dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 200 osobních a 24 nákladních vozidel za den.
Všechna vozidla s výjimkou zásobování (cca 4 NA/den) budou součástí dopravního proudu na R48 a záměr
tedy nebude mít vliv na dopravní intenzity na R48 ani na jiných komunikacích.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „ČSPH Chlebovice R48“ na území města
Frýdek-Místek hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění
okolního území.
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Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez a nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování; záměr je v souladu se záměry
územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí areálu 1:10 000
1.4. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Situace dotčených pozemků
2.2. Situace stavební
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části.
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1. ÚVOD
Cílem předkládané studie je posouzení provozu ČSPH. Ta je navržena v okrajové části Chlebovic
u nově budované silnice R48. Z hlediska posloupnosti výstavby bude ČSPH budována jako
samostatně stojící objekt.
Prostorové možnosti vychází z velikosti pozemku, regulačních podmínek a dopravního systému
pro danou lokalitu. ČSPH bude mít charakter městské čerpací stanice. V areálu je navrhováno
jednak umístění vlastní čerpací stanice pohonných hmot, dále parkovací a odstavné plochy a místa
pro vysávání a dohušťování pneumatik. Posouzení záměru je v rozptylové studii zaměřeno na
hlediska vlivu na imisní situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících látek.
Výpočet rozptylové studie byl proveden pro:
•
•
•
•
•
•

oxid dusičitý,
oxid uhelnatý,
benzen,
suspendované částice,
benzo(a)pyren,
organické látky.

Hodnocení bylo provedeno jako příspěvek záměru.

2. POSUZOVANÝ ZÁMĚR
Posuzovaným záměrem je provoz čerpací stanice pohonných hmot. Čerpací stanice je určena pro
prodej tří druhů benzínu, nafty, olejů v originálním balení, autopotřeb a poskytuje motoristům i
možnost občerstvení. Provoz stanice budou zabezpečovat ve 3 směnném provozu 4 osoby
personálu. Provozní doba v ČSPH se uvažuje v nepřetržitém provozu.
Dopravní napojení ČSPH je řešeno v návaznosti na nově budovanou silnici R48. Ve vlastním
areálu je navrženo 26 parkovacích míst s kolmým řazením pro osobní vozidla, 10 parkovacích
míst pro nákladní automobily a 4 místa pro autobusy.
Nádrže – úložiště pohonných hmot - jsou umístěny pod objízdnou komunikací. Jedná se o 2
podzemní dvouplášťové ocelové nádrže s vnějším průměrem 2,5m, objem samostatných nádrží je
60 m3, objemy dělených nádrží se dvěma vstupními dómy je 20+40 m3. Na čerpací stanici budou
instalovány 3 oboustranné multiproduktové výdejní stojany.
Pro výpočet ročních emisí je předpokládaný obrat pohonných hmot 15 000 l/den, reálný odhad je
10 000 l/den.
Vzhledem k použitému produktu - motorové naftě a benzinu - je předpoklad, že jsou do ovzduší
emitovány benzen, aromáty frakce C7-C9 a alifatické uhlovodíky.
Imisní limit daný Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. je z uvedeného seznamu emitovaných látek
stanoven pouze pro benzen. Čerpací stanice pohonných hmot mají dle přílohy č.2 k vyhlášce č.
205/2009 Sb. stanoven emisní faktor pro VOC. Výpočet emisí je tedy proveden pro benzen a
VOC.
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Výpočtové předpoklady:
- účinnost zpětného odvodu par pro stáčení benzinu (BA) = 100 %,
- měrné množství neodsátých par pro výdej BA - odsávací poměr 95 %,
- množství odpadního plynu při stáčení a výdeji nafty (NM) je shodné s množstvím stočené či
vydané kapaliny,
- pohonné hmoty jsou složením těkavé organické látky, jejichž koncentrace je závislá na jejich
teplotě. Pro výpočet maximálních hmotnostních toků byla uvažována maximální teplota okolí 35
ºC, pro výpočet průměrných hm. toků průměrná roční teplota 10 °C,
- rychlost stáčení PH do nádrže je 60 m3/hod, množství stočeného benzinu je 20 m3, nafty je 60
m3, - rychlost výdeje benzinů i nafty je 50 l/min.
- koncentrace znečišťujících látek byly stanoveny podle metodiky EPA AP-42,
- obrat PHM bude 1200 m3/rok benzinů, 2400 m3/rok nafty.
Parametry čerpací stanice:
Produkt:

benziny
motorová nafta

Předpokládaný výdej:
benzin
nafta

1200 m3/r
2400 m3/r

Rychlost výdeje:
benzin
nafta

900 t/r
2028 t/r

300 l/min
300 l/min

Celková doba výdeje benzinu (300 l/min)
Celková doba výdeje nafty (300 l/min)

67 h/r
133 h/r

Celková doba stáčení benzinu (120 m3/h)

10 h/r

Celková doba stáčení nafty (120 m3/h)

20 h/r

Množství stočeného benzinu

23 m3/stáčení

Množství stočené nafty

46 m3/stáčení

Skladování:
60 m3
60 m3

benzin
nafta

Emisní faktory ČS:
emisní faktor
BA bez a s odsáváním
Nafta
emisní faktor
BA skladování
Nafta skladování

g/m3
1400

g/m3
70
20
g/t
730
200
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Emise ČS:
Emise VOC

Maximální hm. tok
g/h
0.0
1153.8

stáčení BA
stáčení NM
výdej BA
výdej NM

1260.0
360.0

skladování
benzinu
Nafty

g/h
3.75
2.82

Emise benzenu
stáčení BA
stáčení NM

Průměrné emise
g/h

315
180

Maximální hm. tok
g/h
0.0
15.4

výdej BA
výdej NM

Měrná emise
g/m3
0
20.0
70.0
20.0

Průměrné emise
g/h

15.4
4.8

Měrná emise
g/m3
0
0.3

3.85
2.41

0.86
0.27

Parkoviště ČS:

g/s
5.752E-05

NOx
kg/km/den
0.0050

parkoviště

g/s
3.362E-06

PM10
kg/km/den
0.0003

g/s
7.332E-06

Benzo(a)pyren
mg/km/den
0.0006

g/km/r
0.0002

parkoviště

t/km/r
0.0018
t/km/r
0.0001

g/s
1.110E-06

Benzen
kg/km/den
0.0001

t/km/r
0.00003

g/s
2.868E-05

CO
kg/km/den
0.0025

t/km/r
0.0009

t/km/r
0.00004
t/km/r
0.0028

Doprava v rámci areálu ČS:

linie

g/m/s
6.939E-07

NOx
kg/km/den
0.0156

linie

g/m/s
3.788E-08

PM10
kg/km/den
0.0009

g/m/s
2.002E-11

Benzo(a)pyren
mg/km/den
0.4515

t/km/r
0.0056

g/m/s
5.436E-09

Benzen
kg/km/den
0.0001

t/km/r
0.0003

g/m/s
3.460E-07

CO
kg/km/den
0.0078

g/km/r
0.1625
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3. SITUOVÁNÍ ZÁMĚRU
ČS Chlebovice
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4. ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává pět tříd stability s rozdílnými
rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastně zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a
jednu třídu labilní.
V I. třídě stability ovzduší – superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty menšími než – 1,6
C/100 m je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný. Znečišťující
látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace znečišťujících látek při zemi
jsou nízké a ve vlečce velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách (vzhledem k efektivní
výšce komína) jsou v této třídě počítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové částice toto
tvrzení platí i v rovině jako důsledek pádové rychlosti částic.
o

V II. třídě stability ovzduší – stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do – 0,7 oC/100
m je rozptyl znečišťujících látek stále velmi malý, i když lepší než v třídě prvé.
V III. třídě stability ovzduší – izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do 0,6
o
C/100 m (vertikální teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s výškou se mění jen málo)
jsou rozptylové podmínky lepší, jedná se přechodovou třídu stability mezi stabilními třídami a
třídou normální.
V IV. třídě stability ovzduší – normální – s vertikálními teplotními gradienty od 0,6 do 0,8 oC/100
m jsou rozptylové podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou třídu vyskytující se v atmosféře krajin
málo nebo mírně zvlněných nejčastěji.
V V. třídě stability ovzduší –konvektivní (labilní) – s vertikálními teplotními gradienty většími
než 0,8 oC/100 m jsou rozptylové podmínky nejlepší, ale v důsledku intenzivních vertikálních
konvektivních pohybů se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké
koncentrace znečišťujících látek.
Uvedená typizace předpokládá, že v celé vrstvě atmosféry, kde dochází k rozptylu znečišťujících
látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského povrchu.
Četnost výskytu jednotlivých tříd stability bývá většinou následující:
Tabulka: četnost výskytu jednotlivých tříd stability
Třída stability

Vertikální
teplotní gradient
I. superstabilní
γ < -1,6
II. stabilní
- 1,6 ≤ γ < -0,7
III. izotermní
- 0,7 ≤ γ < 0,6
IV. normální
0,6 ≤ γ ≤ 0,8
V. konvektivní (labilní)
γ > 0,8

Popis

Typická četnost
výskytu
silné inverze
5 – 10 %
běžné inverze
10– 25 %
slabé inverze, izotermie
25 – 35 %
dobré rozptylové podmínky
30 – 40 %
rychlý rozptyl znečišťujících látek 5 – 15 %

Převládající větry vanou z jihozápadu a severu s průměrnou rychlostí větru 4 – 5 m/s, v nárazech
maxima do 15 m/s. Minimum v četnosti směrů větru leží ve směrech jihovýchodních a
východních. Bezvětří se vyskytuje s četností 6,4 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je
IV. třída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 33,8 % časového fondu
v roce.
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Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy mají na imisní
situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti
očekávat okolo 40,3 % časového fondu v roce.
Tabulka - větrná růžice s celkovým vyobrazením (Zdroj ČHMÚ)

S
35.00
30.00

SZ

SV

25.00
20.0015.27
15.00

14.90

10.00

5.06

Z

8.77

5.00

V

3.94

0.00

3.44

14.41

JV

34.25
JZ

J

Větrná růžice:
Směr
%
h/r
h/<
m/s
1.7
5
11
Celkem

Chlebovice

S
14.46
1267
28.1

SV
14.09
1234
27.4

V
3.13
274
6.1

JV
2.63
230
5.1

J
13.60
1191
26.5

JZ
33.44
2929
65.1

Z
7.96
697
15.5

SZ
4.25
372
8.3

5.60
9.19
0.48
15.27

7.16
7.29
0.45
14.90

3.39
0.52
0.03
3.94

2.91
0.50
0.03
3.44

6.15
6.74
1.52
14.41

8.49
20.99
4.77
34.25

3.92
4.18
0.67
8.77

2.68
2.15
0.23
5.06
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Rychlost větru se dělí do tříd:
Vítr
Třída rychlosti

slabý
1,7 m/s

střední
5,0 m/s

silný
11,0 m/s

V praxi dochází k výskytu níže uvedených 11 kombinací tříd stability a třídy větru:
Rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

Rychlost větru
1,7
1,7
5,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0

celková růžice

rychlost větru do 1,7 m/s

rychlost větru do 5,0 m/s

rychlost větru do 11,0 m/s
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I. třída stability

II. třída stability

III. třída stability

IV. třída stability

V. třída stability

Všechny kombinace
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5. IMISNÍ LIMITY
Limitní hodnoty vychází z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a
podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou uvedeny spolu
s příslušnými mezemi tolerance v následujících přehledných tabulkách, zvláště pro ochranu
zdraví a zvlášť pro ochranu vegetace a ekosystémů.
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může
být imisní limit překročen.
Tabulka: Imisní limity
Maximální
Hodnota
tolerovaný
Znečišťující
Doba
imisního limitu
počet
[µg.m-3]
látka
průměrování
překročení za
LV
kalendářní rok
1 hod.
24
350
SO2
24 hod.
3
125
24 hod.
35
50
PM10
kalendářní rok
—
40
1 hod.
18
200
NO2
kalendářní rok
—
40
kalendářní rok
—
Pb
0,5
max. denní 8h
klouzavý
—
CO
10 000
průměr
kalendářní rok
—
Benzen
5

Mez tolerance
[µg.m-3]
MT
2010

Termín
dosažení
LV

—
—
—
—
40
8
—

—
—
—
—
1.1.2010
1.1.2010
—

—

—

4

1.1.2010

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle
Znečišťující látka

Doba průměrování

max. denní 8h
klouzavý průměr
kalendářní rok
Cd
kalendářní rok
As
kalendářní rok
Ni
kalendářní rok
BaP
* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3
O 3*

Hodnota cílového
imisního limitu [µg.m-3]
LV
120,
25x v průměru za 3 roky
0,005
0,006
0,020
0,001
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PRO OCHRANU EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE
Území na kterém musí byt podle nařízení vlády dodržovány imisní limity pro ochranu vegetace a ekosystémů jsou:
a) území národních parků a chráněných krajinných oblastí
b) území s nadmořskou výškou 800 m n.m. a vyšší
c) ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve Věstníku MŽP
Imisní limity
Znečišťující látka
SO2
NOx

Časový interval

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]
LV

Termín dosažení LV

20

—

30

—

kalendářní rok a
zimní období
(1.10.-31.3.)
kalendářní rok

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle
Znečišťující látka

Časový interval

Dlouhodobý imisní cíl
[µg.m-3.h]

Hodnota cílového
imisního limitu k 1.1.2010
[µg.m-3.h]

O3

AOT40, vypočten
z 1h hodnot v období
květen-červenec

6 000

18 000
průměr za 5 let

AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 μg·m-3 (40 ppb) a
hodnotou 80 μg·m-3, v období 8-20 hod. SEČ.

6. METODIKA VÝPOČTU
Výpočet studie byl proveden programem SYMOS’97v2006- systémem pro modelování znečištění
ze stacionárních zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS’97 umožňuje:
¾ výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových, plošných a liniových zdrojů
¾ výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů
¾ stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
¾ brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění ovzduší :
¾ maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek,
které se mohou vyskytnout v třídách rychlosti větru a stability ovzduší
¾ maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez
ohledu na třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší
¾ roční průměrné koncentrace
¾ dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu
v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Znečisťující látky se v atmosféře podrobují
různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické
nebo fyzikální procesy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek.
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Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím
korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu. Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti (slabý,
střední a silný vítr, rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní
meteorologické výšce 10 m nad zemí).
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší. Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za
všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd
rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje
relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek
a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5

třída stability
I
II
II
III
III

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5

rozptylová podmínka
6
7
8
9
10, 11

třída stability
III
IV
IV
IV
V

rychlost větru
11
1,7
5
11
1,7 5

MŽP ČR doporučilo metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze
stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní
údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné
legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby
výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi
znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se schválením zákona 86/2002 Sb. a vládního nařízení č. 597/2006 Sb. se legislativa
v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají
změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tyto změny zahrnují např.:
•
•
•
•

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot
koncentrací
stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot nebo
8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
stanovení maximálního přípustného počtu překročení limitních hodnot koncentrací apod.

Výpočet studie byl proveden v souřadném systému JTSK.
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Úhly natočení větrné růžice ve výpočtu dle Symos, akt. natočení 5:
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7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
Provoz posuzovaného záměru je předpokládán na maximální výkon. Výsledkem výpočtu
rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění ovzduší pro každý referenční
bod:
1. Maximální hodinové koncentrace NO2,
2. Průměrné roční koncentrace NO2, PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu a VOC,
3. Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací CO,
4. Maximální denní koncentrace PM10.
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity. Výpočet imisní zátěže byl
řešen ve výpočtové síti, výpočet byl dále rozšířen o výpočtové body mimo výpočtovou síť, které
jsou dokladovány v příslušné části rozptylové studie.
Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Rozložení izolinií v
blízkosti komunikací muže být ovlivněno velikostí kroku sítě referenčních bodů (50 m), zde může
dojít k odchylkám daným způsobem výpočtu izolinií.
Oxid dusičitý, fáze provozu záměru – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten na 0,0317 µg/m3
(v obytné zástavbě 0,0105 µg/m3). Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem
posuzovaných zdrojů činí 0,0008 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,0001 µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200
µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
Oxid uhelnatý CO. Fáze provozu záměru – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)

U CO je maximální vypočtená hodnota 0,124 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,037 µg/m3, při imisním
limitu 10 000 µg/m3 ), vlivem provozu záměru nebude překročen imisní limit pro CO (10 000
µg/m3 ).
Benzen. Fáze provozu záměru – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vlivem posuzovaných zdrojů činí
0,0173 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,0016 µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro roční koncentrace benzenu pro roční
koncentrace (5 µg/m3).
Benzo(a)pyren. Fáze provozu záměru – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vlivem posuzovaných zdrojů
činí 0,00013 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,000009 µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu pro
roční koncentrace (0,001 µg/m3).
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Suspendované částice, fáze provozu záměru – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten na 0,0143 µg/m3 (v
obytné zástavbě 0,0043 µg/m3). Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vlivem
posuzovaných zdrojů činí 0,00037 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,00005 µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10 (limit 50
µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
U VOC může při stáčení nafty krátkodobě docházet v těsné blízkosti stáčecího místa ke
koncentracím až kolem 667 µg/m3. K těmto maximálním koncentracím však může dojít při stáčení
celé kapacity části nádrže pro pohonné hmoty a při vysokých okolních teplotách (nad 30 °C), tudíž
pouze výjimečně. Ve vzdálenosti 100 m od stáčecího místa je koncentrace VOC již výrazně nižší.
Příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC byl vypočten nejvýše 1,36 µg/m3 v bezprostřední
blízkosti výdejního stojanu, mimo areál plánované ČS pak výrazně méně (do 0,13 µg/m3). Imisní
limit není stanoven. Pro VOC nejsou stávající legislativou stanoveny imisní limity.
S přihlédnutím k vypočteným hodnotám imisní zátěže a k reálným provozním podmínkám lze
konstatovat, že provozováním veřejné čerpací stanice nedojde k překročení imisních limitů.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba čerpací stanice PHM (benzin natural a motorová
nafta) zásadní vliv na imisní situaci lokality.
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Imisní pozadí
Oxid dusičitý
Podle imisního monitoringu ČHMÚ nejsou v posuzované lokalitě překračovány hodinové ani roční limity
pro koncentrace NO2. 19. nejvyšší měřená hodnota krátkodobých měřených koncentrací imisního pozadí je
v úrovni 39,4% imisního limitu pro hodinové koncentrace, průměrné roční měřené hodnoty imisního
pozadí jsou v úrovni 48,8% imisního limitu pro roční koncentrace.
PM10
Na stanici imisního monitoringu TFMI se provádí měření denních i ročních koncentrací PM10.
Měřená maximální denní imisní koncentrace PM10 na stanici TFMI je 222,1µg/m3, 36MV (36. nejvyšší
naměřená hodnota) je 57,0 µg/m3, zatímco imisní limit je 50 µg/m3. Na základě těchto údajů lze říci, že
podle imisního monitoringu ČHMÚ je v zájmovém území překračován imisní limit pro maximální denní
imisní koncentrace PM10.
Měřená průměrná roční koncentrace PM10 na stanici TOPRA je 33,7µg/m3, zatímco imisní limit je 40
µg/m3. Na základě těchto údajů lze říci, že podle imisního monitoringu ČHMÚ není v zájmovém území
překračován imisní limit pro průměrné roční imisní koncentrace PM10.
Benzen
Měření a vyhodnocování imisního pozadí z pohledu benzenu není součástí imisního monitoringu žádné
vhodné monitorovací stanice kvality ovzduší v lokalitě. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat roku 2007, uveřejněného ve Věstníku MŽP
6/2009 nebyl v zájmové lokalitě překračován imisní limit pro roční koncentrace benzenu. Tento imisní
limit je jedinou relevantní vztažnou hodnotou, se kterou lze srovnávat vypočtené hodnoty doplňkové imisní
zátěže.
Benzo(a)pyren
Měření a vyhodnocování imisního pozadí z pohledu benzo(a)pyrenu není součástí imisního monitoringu
žádné vhodné monitorovací stanice kvality ovzduší v lokalitě. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat roku 2007, uveřejněného ve Věstníku MŽP
6/2009 byl v zájmové lokalitě překračován cílový imisní limit pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu a to
na 65,7% území, které spadá do působnosti stavebního úřadu ve Frýdku Místku.

Hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v imisní bázi Informačního systému kvality ovzduší
(ISKO) České republiky. Vedle údajů ze staničních sítí ČHMÚ přispívá do imisní báze ISKO již řadu let
několik dalších organizací podílejících se rozhodujícím způsobem na sledování znečištění ovzduší v České
republice.
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Výpočtová mapa
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Situační mapka referenčních výpočtových bodů 1001-1002, souřadný systém JTSK

Výpočtový bod č. 1001 - čp. 160, vzdálenost od záměru 400 m,
výpočtový bod č. 1002 - čp. 160, vzdálenost od záměru 450 m.

STRANA Č. 19

ROZPTYLOVÁ STUDIE – ČSPH CHLEBOVICE R48

GRAFICKÝ VÝŠKOPIS VÝPOČTOVÉ OBLASTI
Zdroj SYMOS (2010)
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7.1. PŘÍSPĚVEK POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU, FÁZE PROVOZU
V tabulce je popsán imisní příspěvek zdrojů v rámci provozu záměru, jejich příspěvek k imisnímu zatížení.
OXID DUSIČITÝ
Hodinové a průměrné roční imisní koncentrace
ID_POINT
X_COORD
Y_COORD
Z_ELEV
L_ELEV
CONC_AVG
CM_MAX
CM_1_01_7
CM_2_01_7
CM_2_05_0
1001
-473040.000000
-1120667.166670
323.534200
3.000000
0.000121
0.010450
0.010450
0.010378
0.003190
1002
-473038.666667
-1120640.000000
322.498000
5.000000
0.000124
0.009725
0.009725
0.009702
0.002974
CM_3_01_7
CM_3_05_0
CM_3_11_0
CM_4_01_7
CM_4_05_0
CM_4_11_0
CM_5_01_7
CM_5_05_0
0.009196
0.002747
0.001199
0.007864
0.002211
0.000945
0.004817
0.001152
0.008676
0.002583
0.001126
0.007478
0.002093
0.000893
0.004621
0.001098

OXID UHELNATÝ
8-hodinové a průměrné roční imisní koncentrace
ID_POINT
X_COORD
Y_COORD
Z_ELEV
L_ELEV
CM_MAX
CM_1_01_7
CM_2_01_7
CM_2_05_0
1001
-473040.000000
-1120667.166670
323.534200
3.000000
0.037309
0.037309
0.029397
0.010013
1002
-473038.666667
-1120640.000000
322.498000
5.000000
0.034893
0.034893
0.027764
0.009457
CM_3_01_7
CM_3_05_0
CM_3_11_0
CM_4_01_7
CM_4_05_0
CM_4_11_0
CM_5_01_7
CM_5_05_0
0.022086
0.007523
0.003421
0.015720
0.005354
0.002435
0.006383
0.002174
0.020959
0.007140
0.003247
0.014939
0.005089
0.002314
0.006051
0.002061

PM10
Denní a průměrné roční imisní koncentrace
ID_POINT
X_COORD
Y_COORD
Z_ELEV
L_ELEV
CONC_AVG
CM_MAX CM_1_01_7
CM_2_01_7
CM_2_05_0
1001
-473040.000000
-1120667.166670
323.534200
3.000000
0.000048
0.004317
0.004317
0.004196
0.001429
1002
-473038.666667
-1120640.000000
322.498000
5.000000
0.000049
0.004000
0.004000
0.003904
0.001330
CM_3_01_7
CM_3_05_0
CM_3_11_0
CM_4_01_7
CM_4_05_0
CM_4_11_0
CM_5_01_7
CM_5_05_0
0.003549
0.001209
0.000550
0.002740
0.000933
0.000424
0.001237
0.000421
0.003328
0.001134
0.000516
0.002584
0.000880
0.000400
0.001171
0.000399
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BENZEN
ID_POINT

X_COORD
1001
1002

Průměrné roční imisní koncentrace
Y_COORD
Z_ELEV
-473040.000000
-1120667.166670
-473038.666667
-1120640.000000

L_ELEV
323.534200
322.498000

CONC_AVG
3.000000
5.000000

0.001540
0.001598

BENZO(A)PYREN
ID_POINT

X_COORD
1001
1002

Průměrné roční imisní koncentrace
Y_COORD
Z_ELEV
-473040.000000
-1120667.166670
-473038.666667
-1120640.000000

L_ELEV
323.534200
322.498000

CONC_AVG
3.000000
5.000000

0.000008
0.000009

VOC
Hodinové a průměrné roční imisní koncentrace
ID_POINT
X_COORD
Y_COORD
Z_ELEV
L_ELEV
CONC_AVG
CM_MAX
CM_1_01_7
CM_2_01_7
CM_2_05_0
1001
-473040.000000
-1120667.166670
323.534200
3.000000
0.121499
149.798871
149.798871
143.604757
48.825723
1002
-473038.666667
-1120640.000000
322.498000
5.000000
0.126022
140.868181
140.868181
134.595538
45.762585

CM_3_01_7
CM_3_05_0
CM_3_11_0
CM_4_01_7
CM_4_05_0
CM_4_11_0
CM_5_01_7
CM_5_05_0
115.876939
39.398246
17.908305
83.823701
28.500122
12.954609
32.848952
11.168669
109.413378
37.200632
16.909389
79.639489
27.077488
12.307957
31.371812
10.666440

STRANA Č. 22

ROZPTYLOVÁ STUDIE – ČSPH CHLEBOVICE R48

MAPOVÉ ZNÁZORNĚNÍ IMISNÍCH KONCENTRACÍ
OXID DUSIČITÝ

OXID DUSIČITÝ

Hodinové imisní koncentrace
Výhledový stav

Průměrné roční imisní koncentrace
Výhledový stav
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OXID UHELNATÝ

BENZEN

8-hodinové imisní koncentrace
Výhledový stav

Průměrné roční imisní koncentrace
Výhledový stav
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BENZO(A)PYREN

PM10

Průměrné roční imisní koncentrace
Výhledový stav

Denní imisní koncentrace
Výhledový stav
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PM10

VOC

Průměrné roční imisní koncentrace
Výhledový stav

Průměrné roční imisní koncentrace
Výhledový stav
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VOC
Maximální hodinové imisní koncentrace
Výhledový stav
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Úvod:
Hluková studie je zaměřena na posouzení hladin akustického tlaku v chráněných venkovních
prostorech staveb v okolí záměru umístění čerpací stanice pohonných hmot. Hluková studie je
jedním z podkladů pro proces EIA.
Předmětem této hlukové studie je posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě,
zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.
Podklady pro zpracování:
1. Situace zájmového území v měřítku včetně fotodokumentace, prohlídka místa a okolí
stavby
2. Projektová studie stavby
3. Akustické údaje o nových zdrojích hluku podle projektové studie
4. Ostatní podklady: zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, Nařízení vlády č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Věstník Ministerstva
zdravotnictví ČR, leden 2002, Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
2004, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005, TP 189 Stanovení intenzit dopravy na
pozemních komunikacích, EDIP, s.r.o., Hodnocení výpočtových akustických studií. Dopis
hlavního hygienika ČR č.j. 4074/2008-Ovz-32.1.6.-7.11.08 ze dne 7.11. 2008.
Akustické charakteristiky:
Výpočet vlivu hluku provozu stacionárních zdrojů na stav akustické situace v okolí záměru je
spolehlivě řešitelnou úlohou, jsou-li s dostatečnou mírou podrobnosti známy všechny vstupní
údaje potřebné pro výpočet.
Metodicky vychází výpočet z tohoto přístupu:
celá řešená úloha je rozdělena na podúlohy, pro něž jsou řešeny přímé úlohy „zdroj-účinek“
pro elementární zdroje typů:
- bodový zdroj akustické energie
- plošný zdroj akustické energie
- prostorový a liniový zdroj akustické energie (v praxi bývá nahrazován
konečnou množinou plošných zdrojů akustické energie)
Identifikace konkrétních zdrojů akustické energie, spolu s analýzou vstupních předpokladů
výpočtů je tedy záležitostí, na které závisí kvalita výsledného akustického řešení.
Přesný výpočet hluku z provozu stacionárních zdrojů v areálu je podmíněn podrobnou
znalostí vstupních údajů, a to nejen akustických parametrů jednotlivých zdrojů hluku, ale i
jejich časového nasazení a přesnou polohou, resp.případnou trajektorií jejich pohybu.
Akustické vlastnosti předpokládaných zdrojů hluku vycházejí z provedených měření,
očekávaných akustických parametrů a akustických parametrů obdobných zdrojů hlukuv
souladu s projektovou studií.
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Čerpací stanice je navržena v okrajové části Chlebovic u nově budované silnice R48. Z
hlediska posloupnosti výstavby bude ČSPH budována jako samostatně stojící objekt. Jedná se
o standardní čerpací stanici s prodejnou, výdejem pohonných hmot a parkovištěm.
Stacionárními zdroji hluku jsou 3 venkovní výdejní stojany pohonných hmot a klimatizační
jednotka objektu čerpací stanice.
Nejbližší stávající hlukově chráněná zástavba je od posuzovaného záměru situována východním směrem ve vzdálenosti 400 m od záměru. Jedná se o dvouplodlažní rodinný dům
se zahradou č.p 160 na st.parcele č. 832. Ostatní okolní obytná zástavba se již nachází ve značné
vzdálenosti od posuzovaného záměru.

Čp. 160
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Posuzovaným záměrem je provoz čerpací stanice pohonných hmot. Čerpací stanice je určena
pro prodej tří druhů benzínu, nafty, olejů v originálním balení, autopotřeb a poskytuje
motoristům i možnost občerstvení. Provoz stanice budou zabezpečovat ve 3 směnném
provozu 4 osoby personálu. Provozní doba v ČSPH se uvažuje v nepřetržitém provozu.
Dopravní napojení ČSPH je řešeno v návaznosti na nově budovanou silnici R48. Ve vlastním
areálu je navrženo 26 parkovacích míst s kolmým řazením pro osobní vozidla, 10 parkovacích
míst pro nákladní automobily a 4 místa pro autobusy.
Nádrže – úložiště pohonných hmot - jsou umístěny pod objízdnou komunikací. Jedná se o 2
podzemní dvouplášťové ocelové nádrže s vnějším průměrem 2,5m, objem samostatných
nádrží je 60 m3, objemy dělených nádrží se dvěma vstupními dómy je 20+40 m3. Na čerpací
stanici budou instalovány 3 oboustranné multiproduktové výdejní stojany.
Zobrazení v mapě

Zvolené referenční body pro modelový výpočet, vliv stacionárních zdrojů: Chlebovice čp.
160, 2 m od fasády objektu, vzdálenost od zdroje hluku cca 400 m. Výpočtová výška 3-6 m.
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Popis záměru pro modelový výpočet:
Novým akustickým zdrojem je klimatizační jednotka ČS na střeše objektu (P1) a 3 výdejní
stojany pohonných hmot ve venkovním provedení (P2-4). Uvažovaný provoz zdrojů:
celodenní.
P R Ů M Y S L O V É
Zdroj
P
P
P
P

1
2
3
4

Objekt
prodejna
výdejní plocha
výdejní plocha
výdejní plocha

[x ; y]
589.7;
580.4;
594.4;
614.2;

Z D R O J E
výška
[m]

766.4
731.4
745.4
752.4

5.0
2.0
2.0
2.0

Q

L2
[dB]

1.0
1.0
1.0
1.0

66.0
72.0
72.0
72.0

plocha
Lw
[m2]
[dB]
1.000
1.000
1.000
1.000

66.0
72.0
72.0
72.0

RMin
[m]
0.28
0.28
0.28
0.28

L2=akustický tlak zdroje hluku
LW=akustický výkon zdroje hluku
Hluk při výstavbě
Hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojů a zařízení použitých při realizaci díla.
Výstavba se bude provádět v denní době od 7:00 do 21:00 hod., čímž se eliminuje hluk v
noční době. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užití strojů nebo zařízení
s výrazným akustickým výkonem.
Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti pro maximální 14-ti hodinové působení
stavebního hluku: LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 -21:00 h.
V současné době je zájmový pozemek zemědělsky využíván, tudíž není nutné provádět žádné
bourací práce. Zemní práce budou spočívat zejména ve výkopových pracích. Stavba se
nachází na pozemku využívaném jako orná půda, proto bude nutno tuto kvalitní zem v
patřičné tloušťce shrnout a odvést na deponii k dalšímu využití. Jelikož navržená čerpací
stanice kopíruje terén, budou výkopy a násypy zanedbatelné. Bude se jednat pouze o
provedení výkopů pro základy a technologická zařízení (nádrže, propojovací potrubí,
kabelové trasy). Dále budou potřebné výkopové práce pro úpravu zpevněných ploch a
komunikací (odstranění zeminy v místech rozšíření komunikace na tloušťku skladby).
Vykopaná zemina se uloží na mezideponii a využije v místech rozšíření propustku kanalizace
či dosypání svahu u opěrné zdi. Detailní řešení organizace výstavby bude řešeno v rámci
dalších stupňů projektové dokumentace. Dopravně inženýrská opatření budou navržena tak,
aby po celou dobu výstavby zůstal zachován přístup a příjezd ke všem objektům v dotčené
oblasti. Po dobu výstavby bude doprava na stavbu ze silnice I/48. V období výstavby je
počítáno s cca 5 NA/den.
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém časovém
průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních
prací. Práce na celé výstavbě lze rozdělit zhruba do čtyř fází – přípravné a zemní práce,
stavební práce, pokládka asfaltu a dokončovací práce.
1
2
3
4

fáze– přípravné a zemní práce
fáze – stavební práce
fáze – pokládka asfaltu
fáze – dokončovací práce
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V rámci hodnocení je však nutné uvažovat se skutečností, že lokalizace jednotlivých strojů a
zařízení se během stavebních prací mění a jejich vzdálenost od chráněné zástavby není
konstantní. Výpočtový bod pro výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti byl tedy
zvolen v minimální (400 m) a střední (450 m) vzdálenosti od předpokládaného staveniště k
nejbližšímu chráněnému prostoru. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje
a zařízení navržené pro stavební práce. Dále je uvedena vypočtená ekvivalentní hladina
akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v dané vzdálenosti možné lokalizace stroje či
zařízení ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru nejbližší zástavby vypočtená z doby
používání stroje či zařízení a celkové doby pracovní doby na staveništi. Ve výpočtu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z průjezdu automobilu je zohledněn odraz zvuku od
okolních obytných budov.
1. Fáze
Typ stroje

Akustické parametry Průměrná doba použití LpA,400 m LpA,450 m LAeq,14 h LAeq,14 h
LpA, 10 dB

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

70
79
72
43.3

8
8
8
8

38
47
40
11

37
46
39
10

35.5
44.5
37.5
8.8

34.5
43.5
36.5
7.8

45.8

44.7

Kolový nakládací stroj
Buldozer
Rypadlo
Nákladní automobil
LpAeq, 14 hod.

2.Fáze
Typ stroje

Jeřáb
Nakladač
Čerpadlo směsi
Nákladní automobil

Akustické parametry Průměrná doba použití LpA,400 m LpA,450 m LAeq,14 h LAeq,14 h
LpA, 10 dB

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

65
70
80
43.3

8
8
8
8

33
38
48
11

32
37
47
10

30.5
35.5
45.5
8.8

29.5
34.5
44.5
7.8

46.1

45.0

LpAeq, 14 hod.

3. Fáze
Typ stroje

Akustické parametry Průměrná doba použití LpA,400 m LpA,450 m LAeq,14 h LAeq,14 h
LpA, 10 dB

Finišer
Silniční válec
Nákladní automobil

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

76
72

8
8

44
40

43
39

41.5
37.5

40.5
36.5

43.3

8

11

10

8.8

7.8

43.0

42.0

LpAeq, 14 hod.
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4. Fáze
Typ stroje

Akustické parametry Průměrná doba použití LpA,400 m LpA,450 m LAeq,14 h LAeq,14 h
LpA, 10 dB

Dokončovací stroj
Okružní pila
Nákladní automobil

hod.

400 m

450 m

400 m

450 m

75
90

8
8

43
58

42
57

40.5
55.5

39.5
54.5

43.3

8

11

10

8.8

7.8

55.7

54.6

LpAeq, 14 hod.

Postup provedení výpočtu
Prvním krokem bylo provedení výpočtu hladiny akustického tlaku A ve zvolených
výpočtových bodech (teoretický výpočtový bod V1 ve vzdálenosti 110 m, teoretický
výpočtový bod V2 ve vzdálenosti 155 m). Výpočet byl proveden dle následujícího vzorce:
LpA 2 = LpA 1 +20log r1/ r2 , kde LpA 1 je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje
[dB], LpA 2 je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (400 m, 450 m) od stroje [dB].

Druhým krokem byl výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu stavební
činnosti od jednotlivých zdrojů hluku a v jednotlivých etapách výstavby. Výpočet byl
proveden podle následujícího vzorce:

ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min],
ta je posuzovaná doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 7:00 – 21:00 hodin /840 min/)
[min],
LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB].

Ve výsledných hodnotách uvedených v níže uvedených tabulkách je zohledněna vzdálenost,
doba pracovní činnosti a počet strojů (zařízení).
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě (nejbližší hlukově
chráněná zástavba) od všech zdrojů hluku pro posuzovanou dobu stavební činnosti (tj. v době
od 7:00 do 21 hodin) byla vypočtena podle vzorce:

LpAeqa je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení (z počtu
n) v časovém intervalu pracovní činnosti ta [min].
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Hluk při provozu
Nová hluková zátěž bude generována po zprovoznění zařízení. Stacionárními zdroji hluku
budou klimatizační jednotka a výdejní stojany.
Ve vlastním areálu ČS je navrženo 26 parkovacích míst s kolmým řazením pro osobní
vozidla, 10 parkovacích míst pro nákladní automobily a 4 místa pro autobusy.
Technické předběžné informace o provozu ČSPH.
Nákladní automobily……
Osobní automobily …….
Zásobování …………….

600 ks/měs
6 000 ks/měs
120 ks/měs

Důležitým faktorem útlumu hluku vzhledem k obytné zástavbě je dostatečná odstupová
vzdálenost.
Stávajícím významným zdrojem hluku je komunikace I/48
Zatížení vlastní silnice I/48 na průtahu uvádí následující tabulka.
Výhledová intenzita provozu u vybraných profilů silniční sítě – voz/24hod
2005
Osobní
nákladní

Nárůst
2005-2010
2100
2700

28 442
7 235

Výhled
2010
32 042
10 635

Ve výhledovém stavu bude doprava vedena z velké části po nově budované komunikaci
R 48. Kapacitně je uvažováno zatížení rovné výhledovému stavu dopravy.
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Požadavky obecně závazných předpisů na hluk v chráněném venkovním prostoru staveb
Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku v chráněné venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (§ 11). Pro účely tohoto nařízení se rozumí nejvyšší
přípustnou hodnotou hluku nebo vibrací hygienický limit, stanovený pro místa pobytu osob z
hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací.
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době
se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Pro hluk
z provozoven nebo stacionárních (resp. průmyslových) zdrojů se použije korekce 0 dB.
V době noční se použije korekce -10 dB.
Stanovení nejvyšších přípustných hodnot pro daný případ je možno uspořádat do přehledné
tabulky nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku LAeq,T (dB) v chráněných
venkovních prostorech staveb.
Tabulka – stanovení nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku LAeq,T (dB) v chráněných venkovních
prostorech staveb

Hluk ze stacionárních zdrojů

Den (06.00 – 22.00)

Noc (22.00-06.00)

50

40

Poznámka: Použití korekcí a stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
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Poznámka: Použití korekcí a stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

10

Výpočetní postup
Vzhledem k existujícím podkladům je možno posouzení hladin akustického tlaku provést
pomocí výpočtového programu HLUK+ pro Windows, verze 8.19, jehož autory je
RNDr.Miloš Liberko a Mgr.J.Polášek a to pro konečnou akustickou situaci v době denní.
Přestože je program schváleným výpočtovým prostředkem, pro výpočet hluku z dopravy
podle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Příloha zpravodaje MŽP č.3,
březen 1996), umožňuje i výpočet hladin akustického tlaku od stacionárních zdrojů.
Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost provozu
všech uvažovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od fasády).
Rozšířená nejistota výpočtu je 2 dB(A).
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1.Stávající akustická situace daná liniovými zdroji hluku po komunikaci I/48

Výhled
2010 ks/den
32 042
10 635

Osobní
nákladní

Výsledky výpočtů:
T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
6.0

Souřadnice
964.5; 844.6
963.4; 843.5

T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
6.0

B O D Ů

B O D Ů

Souřadnice
964.5; 844.6
963.4; 843.5

V Ý P O Č T U

doprava
63.9
63.9

LAeq (dB)
průmysl celkem
63.9
63.9

V Ý P O Č T U

doprava
59.2
59.2
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( D E N )

předch.

měření

( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
59.2
59.2

předch.

měření

2.Výhledová akustická situace daná provozem záměru čerpací stanice
P R Ů M Y S L O V É
Zdroj
P
P
P
P

1
2
3
4

Objekt
prodejna
výdejní plocha
výdejní plocha
výdejní plocha

Z D R O J E

[x ; y]
589.7;
580.4;
594.4;
614.2;

D O P R A V N Í

výška
[m]

766.4
731.4
745.4
752.4

5.0
2.0
2.0
2.0

Q

L2
[dB]

1.0
1.0
1.0
1.0

66.0
72.0
72.0
72.0

plocha
Lw
[m2]
[dB]
1.000
1.000
1.000
1.000

66.0
72.0
72.0
72.0

RMin
[m]
0.28
0.28
0.28
0.28

Z D R O J E

Zdroj/Sub Typ
Název
K 2 / 2
Parkoviště

Vozidla (40 celkem)
26 OA + 10 TNA + 4 autobusy
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Výsledky modelování ve výpočtových bodech
T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
6.0

Souřadnice
964.5; 844.6
963.4; 843.5

T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
6.0

B O D Ů

B O D Ů

Souřadnice
964.5; 844.6
963.4; 843.5

V Ý P O Č T U

doprava
18.8
18.9

LAeq (dB)
průmysl celkem
18.2
21.5
18.2
21.6

V Ý P O Č T U

doprava
18.8
18.9
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( D E N )

předch.

měření

( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
18.2
21.5
18.2
21.6

předch.

měření

Grafické přílohy (izofony a akustická pásma):

Výhledový stav, dopravní zdroje na veřejných komunikacích, denní doba
Výhledový stav, dopravní zdroje na veřejných komunikacích, noční doba
Situace nových stacionárních zdrojů hluku, denní doba
Situace nových stacionárních zdrojů hluku, noční doba
Pozn.: vzhledem k charakteru zdroje je uvažován denní i noční provoz zařízení.
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1) Výhledový stav, dopravní zdroje na veřejných komunikacích, denní doba, výška výpočtu 3 m
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2) Výhledový stav, dopravní zdroje na veřejných komunikacích, noční doba, výška výpočtu 3 m
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3) Situace nových stacionárních zdrojů hluku, denní doba, výška výpočtu 3 m
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4) Situace nových stacionárních zdrojů hluku, noční doba, výška výpočtu 3 m
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1) Výhledový stav, dopravní zdroje na veřejných komunikacích, denní doba, výška výpočtu 3 m
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2) Výhledový stav, dopravní zdroje na veřejných komunikacích, noční doba, výška výpočtu 3 m
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3) Situace nových stacionárních zdrojů hluku, denní doba, výška výpočtu 3 m
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4) Situace nových stacionárních zdrojů hluku, noční doba, výška výpočtu 3 m
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Závěr:
Dle provedených výpočtů lze předpokládat, že celkové hodnoty hluku z výstavby včetně
vyvolané dopravy nebudou hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze
stavební činnosti (LAeq,T = 65,0 dB) překračovat.
Pozn.: Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě
dostupných údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době přípravy projektové
dokumentace.
Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k
významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků
investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností.
Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu
technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách.
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů,
sled nasazení popř. jejich méněčastější využití. V době nočního klidu (22-6 hod.) mohou být
prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl splněn
hygienický limit pro noční dobu u nejbližší obytné zástavby.
Hluk vyvolaný vlastním provozem čerpací stanice PHM na hranici venkovního chráněného
prostoru nejbližších obytných budov v posuzované denní i noční době nepřekročí s výraznou
rezervou hygienické limity požadované Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vzhledem k vysokému hluku pozadí se doprava vyvolaná provozem posuzované čerpací
stanice a vlastní provoz čerpací stanice prakticky neprojeví. Provoz posuzované čerpací
stanice PHM vyvolá u nejbližší obytné zástavby popř. u zástavby situované v blízkosti
dotčených komunikací pouze teoretický nárůst hluku v řádech desetin decibelu vzhledem ke
stávajícímu pozadí. Hlučnost výdejních stojanů s pistolemi je velmi nízká a prakticky se
vůbec neprojeví.
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů zde nejsou navrhována žádná konkrétní
protihluková opatření pro hluk z provozu záměru.
Akustický limit pro stacionární zdroje v denní dobu bez výskytu tónové
složky hluku: 50 dB(A).
Akustický limit pro stacionární zdroje v noční dobu bez výskytu tónové
složky hluku: 40 dB(A).

Vypočtená akustická zátěž dosahuje max. 21.6 dB(A) pro nejbližší venkovní chráněný prostor
stavby.
Provedené výpočty prokazují plnění akustických limitů pro stacionární zdroje v denní i noční
dobu. Ve hlukovém spektru emisí zdrojů není předpokládán výskyt tónové složky hluku.
Tento předpoklad, stejně jako celkové plnění projektovaných akustických parametrů, bude
prokázáno měřením hluku stacionárních zdrojů v rámci zkušebního provozu navrhovaného
zdroje.
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