
Oznamovatel: AUTO LIPA, s.r.o. 
 

Revoluční 108, Nový Jičín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ČERPACÍ STANICE  

 
AUTO LIPA, s.r.o. 

 
oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nositel odborné způsobilosti:     Ing. Pavla Žídková, osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95 
 

Opava, duben 2008 
 
 



 
 

OBSAH 
Seznam zkratek                       4 
                        
Úvod  5 
Část A   Údaje o oznamovateli 5 
A.1. Obchodní firma 5 
A.2 IČ 5 
A.3. Sídlo 5 
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného  

zástupce oznamovatele 
5 

   
Část B Údaje o záměru  6 
B.I.   Základní údaje  
B.I.1 Název záměru 6 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 6 
B.I.3. Umístění záměru 6 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 6 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant  a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

 
 
6 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 8 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 

dokončení 
10 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 10 
B.I.9 Navazující správní rozhodnutí a správní úřady, které je budou 

vydávat 
 
10 

   
B.II.   Údaje o vstupech   10 
B.II.1. Půda 10 
B.II.2.   Voda 10 
B.II.3.   Ostatní vstupy   11 
B.II.4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 11 
B.III.  Údaje o výstupech 11 
B.III.1. Ovzduší 12 
B.III.2 Odpadní vody 12 
B.III.3. Odpady 15 
B.III.4. Ostatní výstupy – hluk, vibrace 14 
B.III.5 Radioaktivní a elmag. záření 15 
B.III.6 Riziko havárií  15 
   
Část C   Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 17 
C.I.   Výčet nejzávažnějších environmentálních  charakteristik 17 
C.II.    Charakteristika současného stavu životního prostředí 

v lokalit ě 
18 
 

 



 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková          Čerpací stanice AUTO LIPA, s.r.o.      

                                                                                                           oznámení ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – příloha č. 3 

 

3 

 
   
ČÁST D Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní 

prostředí a  odhad jejich významnosti 
 
24 

D.I.1.   Vlivy na obyvatelstvo 24 
D.I.2.    Vliv na ovzduší a klima 27 
D.I.3. Vlivy na vodu 28 
D.I.4.   Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 29 
D.I.5.   Vliv na faunu a flóru 30 
D.I.6. Vlivy na ekosystémy a na prvky ÚSES 30 
D.I.7 Vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy 31 
D.I.8 Vlivy na poškození a ztrátu geologických památek 31 
D.I.9 Vlivy na antropogenní systémy 31 
D.I.10.   Vlivy na strukturu a funkční využití území 31 
D.I.11.   Ostatní vlivy 32 
   
D.II .   Rozsah vlivů 33 
D.III .   Možnost přeshraničních vlivů 34 
D.IV.    Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí 

 
 
34 

D.V.   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, 
které se vyskytly při zpracování dokumentace 

 
35 

D.VI.     Charakteristika použitých metod prognózování  a 
výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

 
35 

   
ČÁST E    Porovnání variant řešení záměru  35 
ČÁST F    Doplňující údaje 36 
ČÁST G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru 
 
37 

 
ČÁST H 

  
Přílohy 
 
Příloha č. 1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu  
Příloha č. 2: Rozptylová studie 
 

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 

 



 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková          Čerpací stanice AUTO LIPA, s.r.o.      

                                                                                                           oznámení ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – příloha č. 3 

 

4 

Seznam zkratek 

BPEJ bonitní půdně ekologická jednotka 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČSN česká státní norma 
ČS PHM čerpací stanice pohonných hmot 
EIA anglický název „Environmental Impact Assesment“ – hodnocení vliv ů na životní 
HPJ hlavní půdní jednotka 
NEL nepolární elektrolytické látky (pro účely tohoto oznámení látky ropného původu) 
NRBK nadregionální biokoridor 
k.ú. katastrální území 
KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
RBC regionální biocentrum 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
VOC těkavé organické látky 
ZCHÚ zvláště chráněné území  
ZPF zemědělský půdní fond 
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 ČÁST A.  
 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
1. Název firmy:  AUTO LIPA CZ  s.r.o., 
 
2. IČO:   25838415 
 
3. Sídlo firmy:  Revoluční 108, Nový Jičín, PSČ 741 01 
 
4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:  
 
    Jaroslav Pastorčák,   
    Polní 1287, Kopřivnice,  PSČ 742 21 
    jednatel 
     
 
Oznamovatele na základě plné moci zastupuje: 
 
    Ing. Karel Čajka 
    739 53 Třanovice 37 
    tel. 775 737 880 
          
Projektant :    Ing. Karel Čajka 
    739 53 Třanovice 37 
 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I. Základní údaje  
 
1.Název záměru:  Čerpací stanice AUTO LIPA CZ, s.r.o 
  
2.Kapacita záměru:  Skladování 20 m3 různých pohonných hmot (cca 15 t)  
  
3. Umístění záměru   
   Kraj: CZ081 Moravskoslezský 
   Okres: CZ0804 Nový Jičín 
   Obec: 707 431  Nový Jičín 
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   Katastrální území: 707 431 Nový Jičín-Horní Předměstí p.č. 730/8   

 

 
        obytná zástavba 
Zařazení záměru:  
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 1 spadá oznamovaný záměr do kategorie II, bodu 10.4 
Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 
1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 
t.v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oznámení je zpracováno 
v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona. 
 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
 

 Záměrem je vybudování nové veřejné čerpací stanice pohonných hmot (dále jen 
ČS) se stáčecími a výdejními místy pro vozidla projíždějící po komunikaci č. 57. 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění (včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů – i z hlediska životního prostředí – pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí) 
 Oznamovatel hodlá zlepšit operativnost v zásobování vozidel projíždějících po 
trase Nový Jičín – Valašské Meziříčí pohonnými hmotami dvou běžných typů. Zásobování 
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území pohonnými hmotami je v současné době nedostatečné a vyžaduje zbytečné přejezdy 
vozidel, což přináší zhoršení ovzduší zbytečným hlukem a emisemi. 
 Důvodem k umístění záměru v předmětné lokalitě je napojení pozemků na 
komunikaci s poměrně živým provozem, dostatečná vzdálenost obytné zástavby od místa 
výstavby a soulad s navrhovaným řešením územního plánu Nového Jičína. Pozemek je 
vybaven inženýrskými sítěmi, jejichž umístění je možno respektovat nebo je možno je 
přeložit, a je zde k dispozici stávající sociální zařízení. 
 S ohledem na dostupnost vhodných pozemků, dispoziční řešení území a návaznost 
komunikací a inženýrských sítí je vlastní záměr předkládán v jedné variantě.  
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6. Stručný popis technického a technologického řešení 
 

 Projekt řeší výstavbu veřejné čerpací stanice s napojením na stávající inženýrské 
sítě, příjezdové komunikace stávající. Objekt ČS bude umístěn před vjezdem do areálu 
firmy AUTO LIPA, s.r.o.  V areálu firmy je již postaven provozní objekt o ploše 1000 m2 
sloužící pro prodej a servis automobilů značky Hyundai, ke kterému jsou přivedeny 
všechny potřebné inženýrské sítě. 
ČS bude proto napojena na tyto stávající inženýrské sítě a nebude zapotřebí jakkoliv 
zasahovat do okolních pozemků. Všechny činnosti spojené s výstavbou nových objektů 
budou prováděny výhradně na vlastních pozemcích. 
 
 Pro provoz čerpací stanice bude sloužit jedna podzemní dvouplášťová ocelová 
dělená nádrž na benzin BA 95 N a motorovou naftu o objemu 25 m3 (10 m3 pro BA 95 N, 
10 m3 pro motorovou naftu a 5 m3 záchytná jímka na úkapy). Nádrž je dodávána přímo od 
výrobců (Baest, DIAMEX) a je schválena k provozu všemi patřičnými institucemi. Nádrž 
PHM bude vybavena zařízením na měření výšky hladiny a bude mít instalováno 
zabezpečující zařízení proti přeplnění nádrže. Stáčení bude vybaveno zpětným odvodem 
benzínových par z nádrže při doplňování PHM (rekuperace I. stupně).  

 
Pro výdej pohonných hmot bude sloužit jeden jednostranný dvouproduktový 

výdejní stojan  na benzin BA 95 N a motorovou naftu. Výdejní stojan pro benzin BA 95 N 
je opatřen rekuperací par od hrdel nádrží vozidel. Odvzdušnění nádrží je opatřeno 
koncovou plamenojistkou s přetlakovým a podtlakovým ventilem. Jedná se o nový střední 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Projektovaná roční spotřebu benzinu BA 95 N – 
300 m3/rok a motorové nafty – 300 m3/rok . 
 
 Zastřešení bude založeno na základových pásech, skladovací nádrž na 
železobetonové základové desce. 
 Zastřešení bude tvořen lehkou ocelovou konstrukcí. Zpevněné plochy budou 
zaštěrkovány a zaválcovány a opatřeny asfaltobetonem. 
Prostor pro výdej pohonných hmot v rámci čerpací stanice bude tvořen zámkovou dlažbou 
se spodní „těžkou“ izolací odolnou proti působení ropných látek a zamezující jejich 
průsaku do podloží.  
 
Technologie nádrží byla schválena orgány a organizacemi:  

o Hlavní správa požární ochrany MV  
o Ministerstvo životního prostředí  
o ČIŽP ČR  
o Inspektorát bezpečnosti práce ČR  
o Státní zkušebna 210 - Radvanice  

 
Čerpací soustava bude vybavena:  

o výdejním stojanem (výkon 40-90 dm3/min) se zpětným odvodem par  
o indikací porušení meziplášťového prostoru manometrem 
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o protiplamennou pojistkou J 374.80  
o signalizací naplnění nádrže s plovákovým ovladačem E 218.3  
o stáčecí, plnicí a odkalovací technologií  
o měřicí tyčí  
o elektrickým rozvaděčem  

 
  V místě tankování a plnění nádrže bude instalována záchytná jímka v dimenzích 
dle ČSN 753415 (objekty pro nakládání s ropnými látkami) a ČSN 65 0201(hořlavé 
kapaliny provozovny a sklady). 
 
 Na čerpací stanici bude instalován platební terminál. Místo pro tankování vozidel 
bude zastřešeno.  
 Příjezd k čerpací stanici bude po stávajícím sjezdu, který bude rozšířen. 
 
 Přípojky inženýrských sítí pro ČS budou napojeny na stávajícího objektu 
autosalonu.  
 Dešťové vody ze střechy budou napojeny na stávající kanalizaci. Potenciálně 
znečištěné dešťové vody z příjezdu a parkoviště budou svedeny do stávajícího odlučovač 
ropných látek (ORL) a budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci zaústěnou do 
Zrzávky. 
 
  

Úroveň navrhovaného technického řešení oznamovaného záměru 
 Záměr odpovídá standardní technologii provozované v ČR i v EU a je v souladu 
s platnou legislativou.  
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
 Záměr bude realizován ihned po ukončení legislativního procesu, předpoklad 
zahájení výstavby leden 2009, dokončení výstavby cca po 6 měsících.  
 Ukončení provozu záměru není v době zpracování oznámení stanoveno. 
 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 

 Provozem záměru bude dotčeno  
 

správní území města Nový Jičín. 
 

 Jiné územně samosprávné celky nebudou záměrem dotčeny. 
  
B.I.9. Navazující správní rozhodnutí a správní úřady, které je budou vydávat 
  
U záměru se předpokládá vydání následující správních rozhodnutí: 
Stavební úřad – Městský úřad Nový Jičín: 
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 - územní rozhodnutí  
 - stavební povolení  
 - kolaudační rozhodnutí  
 
Městský úřad Nový Jičín – vodoprávní úřad: 
 - aktualizace povolení k vypouštění odpadních vod z odlučovače ropných látek do 

povrchových vod 
 
Městský úřad Nový Jičín – orgán ochrany půdy: 
 - souhlas s odnětím pozemku ze ZPF  
 
 
 
B.II  ÚDAJE O VSTUPECH 
 
B.II.1 Půda 
 
 Výstavbou záměru bude dotčen pozemek p.č. 730/8, ve výměře 4283 m2, z toho 
zpevněné plochy budou tvořit 48 m2 a zastavěná plocha bude činit 24 m2. Pozemek 
dotčený výstavbou je bonitován BPEJ 64911/IV, trvalý travní porost. Odnímána bude 
pouze nezbytná část pozemku (cca 80 m2), což bude upřesněno v dalším stupni projektové 
dokumentace.  
  
 Ochranná pásma 
Ochranné pásmo komunikace bude respektováno. Jiná ochranná pásma technického 
charakteru se na pozemku nenacházejí. 
 
 
B.II.2 Voda 
 
a) odběr vody pro technologii 
 Odběr vody ve fázi výstavby záměru se předpokládá max. 5 m3 pro výrobu 
betonových směsí. Voda bude odebírána z veřejného vodovodního řadu převážně v místě 
výroby betonových směsí.  
   
b) pitná voda a voda pro provoz sociálního zařízení  
 V objektu ČS nebude odběr pitné vody. Sociální zařízení bude využíváno v budově 
stávajícího autosalonu. 
 
B.II.3 Ostatní vstupy 

a) elektrická energie 
Elektrická energie bude při provozu záměru potřebná pro osvětlení a provoz 

čerpací jednotky. Ohřev nádrží se nepředpokládá. Ze zkušeností z provozu obdobného 
záměru je zřejmé, že provoz nebude energeticky náročný. 
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b)  pohonné hmoty 
• předpokládaná roční spotřeba benzinu BA 95 N - 300 m3/rok (obrat 600 m3/rok) 
• předpokládaná roční spotřeba motorové nafty - 300 m3/rok (obrat 600 m3/rok) 
 
U záměrů se nebude jednat o navýšení spotřeby zdrojů, nýbrž pouze o změnu místa plnění 
vozidel účastníků silničního provozu, intenzity průjezdů nebudou v souvislosti s realizací 
záměrů narůstat. 
 
 Nafta je chemický přípravek klasifikovaný jako zdraví škodlivý, s R větami: 
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže  
 
 Benzíny jsou klasifikovány jako  
R11 Vysoce hořlavý 
R40 Možné nebezpečí nevratných účinků 
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže  
 
 
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výstavba záměrů nevyžaduje budování nových komunikačních systémů.  
 
 
B.III Údaje o výstupech 
 
B.III.1 Ovzduší 
 a) stacionární zdroj 
 Vlastní záměr je stacionárním středním zdrojem znečišťování ovzduší zařazeným 
dle NV č. 353/2002 Sb. jako vyjmenovaný střední zdroj pod bodem 4.9 přílohy č. 1: 
 
4.9.  Čerpací  stanice a  zařízení na  dopravu skladování pohonných  hmot  s  výjimkou  
 nakládání s benzinem podle zvláštního  právního předpisu 

Kategorie: střední zdroje znečišťování 
Platí obecné emisní limity pro pachové látky. 
Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky. 

  
Pro výpočet emisí jsou použity emisní faktory (příloha č. 4, bod 15) z vyhlášky 

MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, 
způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 
podmínky jejich uplatňování. Emisní faktory jsou použity, aby výpočet rozptylu emisí 
těkavých organických látek (VOC) byl proveden pro nejméně příznivý stav – maximální 
únik (VOC).  
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Pro předpokládanou roční spotřebu benzinu BA 95 N – 300 m3/rok (rovněž výdej 
300 m3/rok)  a motorové nafty - 300 m3/rok (rovněž výdej 300 m3/rok) jsou emise VOC : 
 
Emise VOC z ČS AUTO LIPA s.r.o. 

Ukazatel Emisní faktor Emise VOC /rok 
 g VOC/m3  kg/rok 

benzin 1 400 420,00 
nafta 20 6 

 celkem 426 kg 
 
 O tyto emise bude snížena produkce emisí VOC v jiných lokalitách, neboť záměr 
pouze přesune čerpání nafty od jiných ČS. 
 
 b) liniový zdroj - doprava 
  Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava pohonných hmot po 
veřejných komunikacích. Vzhledem k tomu, že distribuční trasa bude proměnná 
v závislosti na výběru dodavatele a že četnost dodávek se přepokládá s objemem cca 10 - 
15 m3 zhruba 3-4x měsíčně, budou vznikat emise zanedbatelného množství.  
 Množství produkovaných emisí bude pouze přesunuto od stávajících čerpacích 
stanic, přírůstek emisí bude v globálním pohledu nulový.  
 
 c) plošný zdroj znečištění ovzduší 
 Plošným zdrojem bude v době výstavby staveniště zejména v období zemních 
prací, manipulací se skrývkami apod. Emise tuhých znečišťujících látek budou 
produkovány po  dobu několika dnů a po ukončení výstavby odezní bez dalších následků. 
 
B.III.2 Odpadní vody 
  

Stávající areál autosalonu je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci 
průmyslové zóny. Na stejnou kanalizaci budou napojeny také střešní vody. Dešťové vody 
z manipulačních a pojezdových ploch budou napojeny na dešťovou kanalizaci přes 
stávající odlučovač ropných látek účinností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu. Výjimkou 
je vlastní plocha u stojanů, která bude zastřešena a svedena do bezodtoké jímky. 

Stavební firma bude ve fázi výstavby používat stávající sociální zařízení 
v autosalonu. 
 Mytí vozidel a mechanismů při výstavbě nebude v lokalitě prováděno. Pro případné 
potřebné mytí techniky bude využíváno pouze zařízení k tomu určené mimo předmětný 
areál. Při případném výjezdu znečištěných nákladních vozidel ze staveniště  budou vozidla 
mechanicky ručně očištěna nebo bude použit oklepový pás. 

 
 U daného záměru by teoreticky mohlo u výdejního a stáčecího místa docházet ke 
znečištění srážkových vod úkapy nafty nebo jiných ropných látek. Z tohoto důvodu bude u 
zařízení vybudována izolovaná manipulační plocha, ze které jsou vody svedeny do 
bezodtoké záchytné jímky. Vody z ostatních zpevněných ploch budou napojeny na stávající 
odlučovač ropných látek (ORL), který znečištění odstraní minimálně na limit požadovaný 
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NV č. 61/2003 Sb., v platném znění. Odtok z ORL bude zaústěn do společné dešťové 
kanalizace a dále do Zrzávky.  

 
  
 B.III.3 Odpady 
 

Odpady z výstavby záměru 
 Při výstavbě záměru budou produkovány běžné druhy odpadů ze stavební činnosti. 
Plocha je v současné době travnatá. Přesná skladba a množství odpadů bude uvedena 
v dokumentaci pro stavební řízení. Veškeré odpady budou předávány k využití nebo 
odstranění oprávněným osobám. Za nakládání s odpadem bude odpovídat dodavatel 
stavby. 
 

Odpady z výstavby záměru 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N 

17 01 01 Beton O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 

17 04 07 Směsné kovy O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (v 

případě havárie) 
N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
20 03 01  Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

 
Celkové množství produkovaných odpadů nepřekročí řádově desítky t, převažovat bude 
výkopová zemina a asfaltové směsi, které je možno využít pro recyklaci. Produkce 
ostatních odpadů bude s ohledem na kompletní technologickou dodávku minimální, v řádu 
desítek kg. 
 
Odpady z provozu záměru  
Při provozu čerpacích stanic jsou obvykle produkovány odpady: 
 
Odpady z provozu záměru 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie
/ mn. v t 

Způsob nakládání 

13 05 02  * 
 

Kaly z odlučovačů oleje 
  

0,100 Oprávněná osoba 

13 05 06* Olej z odlučovačů oleje 
  0,020 Oprávněná osoba 

13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 
0,200 Oprávněná osoba 
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15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  

N/0,2 Oprávněná osoba 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N/0,002 Zpětný odběr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O/0,40 Oprávněná osoba 
20 03 03 Uliční smetky O/0,50 Oprávněná osoba 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O/0,80 Oprávněná osoba 

 

Při provozu záměru mohou být produkovány odpady z případné havárie:  
 

Druhy nebezpečných odpadů z případné havárie 

kód odpadu název druhu odpadu 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
 
 Odpady budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a 
bez zbytečného prodlení budou předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. 
Souhrnné množství odpadů vznikajících při provozu záměru může dosahovat řádově 
stovky kg/rok při likvidaci následků havárie (úkapů), za běžných podmínek se 
předpokládá produkce odpadů uvedená v předchozí tabulce „Odpady z provozu záměru“. 
 
 
Odpady z ukončení provozu záměru  
 Ukončení provozu bude doprovázeno produkcí stavebních odpadů, především 
kategorie N (technologických částí znečištěných ropnými látkami). Předpokládá se, že 
technologie čerpací stanice bude demontována a odvezena k jinému využití, nebo 
dekontaminována v zařízení k tomu určeném a předána k využití kovových částí. 
Vzhledem k tomu, že čerpací stanice má poměrně dlouhou životnost (předpoklad min. 20 
let), nelze v současné době odpovědně určit způsob nakládání s odpady z odstraňování 
stavby a jejich množství. 
 
 
B.III.4  Ostatní výstupy 
 
Hluk a vibrace 
 
a) hluk z provozu zařízení 
 Vlastní provoz zařízení je zcela nehlučný (dodavatel garantuje hladinu hluku ve 
vzdálenosti 10 m od záměru do 45 dB). Vozidla čekající na čerpání PHM nebo čerpající 
PHM musí mít povinně vypnutý motor, tedy zde je hlučnost omezena na minimum. 
Celkově bude hlučnost záměru jako stacionárního zdroje na úrovni pozadí, k obytné 
zástavbě dosah hluku nenastane. 
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 Hluková zátěž lokality se nezmění. Realizace hlukově tak málo náročného záměru, 
jako je ČS ve vzdálenosti 200 m od obytné zástavby, navíc přes vytíženou komunikaci, 
nepřinese ovlivnění hlukových limitů.  
 
 
b) hluk z dopravy 
 Nárůst spojený s hlukem z dopravy pro obslužnost záměru představuje 3-4  
nákladních vozidel/měs v denní době, což je zanedbatelné. Nejbližší obytná zástavba od 
lokality záměru se nachází na opačné straně komunikace Revoluční ve vzdálenosti 80 m. 
Hluk z předpokládaného navýšení intenzity dopravy v území o obslužnou dopravu ČS 
PHM s 3-4 průjezdy/měsíc se na hladině hluku v území nijak neprojeví. Příjezd těchto 
vozidel se předpokládá ve směru od Valašského Meziříčí, takže nebudou projíždět 
obytnou zástavbou Nového Jičína. 
 Nárůst intenzity dopravy na komunikaci I/57 se po realizaci záměru nezvýší. 
K čerpací stanici budou zajíždět pouze vozidla, která by i bez realizace záměru územím 
projížděla.   
 
c) vibrace 
 Zařízení nebude zdrojem vibrací.  
 
 
B.III.5 Radioaktivní a elektromagnetické záření 
 
 Záměr není zdrojem uvedených druhů záření. Území bylo obecně na základě 
průzkumů zařazeno do území s nízkým až středním radonovým indexem.   
 
 
B.III.6  Riziko havárií – platí pro oba záměry 
 

a) riziko vodohospodářské havárie 
 

Riziko havárie při nakládání s látkami ropného původu nelze nikdy zcela vyloučit. 
Technologie čerpání je zajištěna blokací výdejních stojanů v případě puštění rukojetí 
stáčecí pistole, takže uniklé množství znečišťující látky by nepřekročilo několik litrů. 

Ošetření možnosti havárie většího rozsahu je dáno jak opatřením technologickým 
(nádrž pro skladování nafty je dvouplášťová, s indikací průsaku do meziprostoru, opatřená 
akustickou a světelnou signalizací mezních stavů při plnění, manipulační plochy a plochy 
komunikace u čerpací stanice jsou nepropustné a zabezpečené odlučovačem ropných 
látek), tak organizačním (při stáčení PHM do skladovací nádrže bude vždy přítomna 
obsluha, pro provoz záměru bude zpracován provozní a havarijní řád, budou prováděny 
pravidelné kontroly těsnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., budou pravidelně 
odstraňovány všechny případné úkapy ropných látek). 

 Minimalizace následků havárie je zajištěna potřebným vybavením ČS sanačními 
prostředky, které budou umístěny přímo u stojanu PHM.  
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b) riziko požáru 
 Riziko požáru je ošetřeno jak umístěním mobilních a přenosných hasicích přístrojů 
v místě čerpání PHM, tak zpracování požárních poplachových směrnic. Konstrukčně je 
čerpací stanice opatřena uzemněním. Požární zabezpečení bude součástí požární zprávy 
předkládané ke stavebnímu povolení. 
 
 
Situování záměru vzhledem k ÚPD Města Nového Jičína 
 
 Město Nový Jičín má platnou územně plánovací dokumentaci, s níž je záměr 
v souladu. Vyjádření příslušného stavebního úřadu je zařazeno v příloze oznámení. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V LOKALIT Ě 
 

C.I  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
 
a) dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
 Území, v němž se nachází předmětný záměr, náleží v současné době k plochám 
zemědělsky obhospodařovaným (trvalý travní porost), i když zařazeným v plochách pro 
průmysl, a tento stav se s realizací záměru změní na využití pro občanskou vybavenost. 
 Prioritou trvale udržitelného využívání území je zajištění ochrany před znečištěním 
vod a půdy a nezvyšování úrovně hladiny hluku v území, což záměr svou konstrukcí, 
technologií, stanovenými organizačními opatřeními a vzdáleností od obytné zástavby 
splňuje. 
Situování záměru vůči místním turisticky atraktivním územím vyplývá z následujícího 
zákresu: 

 
 
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 Pozemek výstavby záměru není součástí přírodních zdrojů s výjimkou přírodního 
zdroje půdy (viz dále).  
 
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž  

Vlivem záměru nedojde k nadměrnému negativnímu ovlivnění přírodního prostředí 
v území. Kvalita životního prostředí v území je dobrá, bez významných zdrojů znečištění 
složek životního prostředí. 

 
d) území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 Záměr neohrozí tyto typy území. Zahájení zemních prací bude v předstihu 
projednáno s orgánem památkové péče. 
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e) území hustě zalidněná  
 Záměr není součástí hustě zalidněných území. 
 
f) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
 Lokalita ani její širší okolí není v současné době zatěžována nad únosnou mez. 
V lokalitě výstavby nebyla shledána ani se nepředpokládá stará ekologická zátěž. 
 
 
C.II CHARAKTERISTIKA SOU ČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
        PROSTŘEDÍ V LOKALIT Ě 
 

1. Ovzduší a klima 
 
Klimatické poměry 
 
Zájmové území patří do mírně teplé oblasti, okrsku mírně teplého, vlhkého s mírnou zimou. 
Dle Hydrometeorologického ústavu v Ostravě je průměrná teplota vzduchu za poslední 
období (5 let) 8,5oC, průměrné roční srážky za stejné období 664 mm. 
 
Průběh teplot (průměrné pětileté hodnoty ve oC): 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Průměr 
Hodnota 1,2 1,1 3,8 8,0 12,7 15,9 18,6 17,6 14,6 9,0 3,2 0,1 8,5 
 
Teplotní maximum v červenci 
Teplotní minimum v lednu 
 
Průběh srážek (průměrné pětileté hodnoty v mm): 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Úhrn  
Hodnota 21,5 30,2 29,8 60,7 88,5 113,2 67,0 71,1 72,9 26,2 48,7 34,3 664,3 
Maximum srážek v červnu 
Minimum srážek v lednu 
 
Vegetační období trvá 163 dnů. 
 
Větrní proudění 
Území leží v Moravské Bráně, která svým reliéfem usměrňuje veškeré proudění ve směru 
severovýchod - jihozápad. Tyto větry zde spolu se severními větry dosahují největší síly. 
Četnost směrů větrů (použito větrné růžice Hydrometeorologického ústavu v Praze, pobočka 
Ostrava pro zájmovou lokalitu). 
Celková průměrná větrná r ůžice lokality Nový Jičín : 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7 2,64 6,09 5,63 2,62 6,12 4,78 3,23 1,31  13,99 46,41 
5,0 5,65 7,39 2,29 1,27 6,21 13,79 6,38 2,36  45,34 

11,0 0,71 0,53 0,09 0,11 1,67 3,43 1,40 0,31  8,25 
Součet 9,00 14,01 8,01 4,00 14,00 22,00 11,01 3,98 13,99 100,00 
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Stávající stav ovzduší 
Kvalita ovzduší z hlediska širších vztahů je ovlivněná transmisí z průmyslových oblastí ze 
severu a produkcí emisí průmyslových podniků oblasti. Nemalou měrou se na nepříznivé 
situaci v minulosti podílely  lokální topeniště. Plynofikací zástavby a úpravou výrobních 
procesů se tento nepříznivý stav značně vylepšil. 
Území je dobře odvětrávané, převládá jihozápadní vítr. 
 
 
2. Voda 
 
Vodní toky 
Po stránce hydrologické náleží zájmové území k povodí Odry, dílčímu povodí Zrzávka, která 
se vlévá do Jičínky - 2-01-01-077. Plocha povodí Jičínky činí 94,29 km2.  
Odra protéká od obce Mankovice po Polaneckou spojku územím chráněné krajinné oblasti, 
která je situována severozápadně od zájmového území. 
Zdrojem povrchového odtoku v místních vodotečích jsou především atmosférické srážky. 
 
 
C.II.3. Půda 
 Půdy v oblasti záměru jsou dobré kvality, obvykle zařazeny do třídy ochrany I a II.  
 

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické 
jednotky (BPEJ) upřesňující jejich pedologickou charakteristiku. Převládajícími půdami 
v dotčeném území jsou půdy s BPEJ 64911. 
 Půdy v oblasti jsou zařazeny k pedogenetické asociaci illimerizovaných hnědých 
půd. Charakteristika dotčených půd byla uvedena v oddílu o vstupech. 
 
V zájmové oblasti se nacházejí půdy s BPEJ: 6.24.11, 6.24.44, 6.28.44, 6,49.11, což 
jsou převážně půdy horší bonity. 
 
Z uvedené charakteristiky platí:  klimatický region zájmové oblasti 6 
  
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
 
24 Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z 

přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, 
středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností 

28 Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a 
ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až 
středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké 

49 Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické 
a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, 
permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi 
těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření 
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C.II.4. Geofaktory životního prostředí 
  
Geologické poměry 
Zájmové území patří do karpatské předhlubně, která je vyplněna neogenními sedimenty. 
Vnější okraj předhlubně je omezen morfologicky výrazně se projevujícím zlomem SV - JZ 
směru, za nímž se zvedá parovina Nízkého Jeseníku, budovaného kulmskými sedimenty. Tyto 
sedimenty tvoří rovněž podloží neogénu v předhlubni. Území je dotvářeno kvartérním 
pokryvem. 
Spodní karbon - kulm - je zastoupený v zájmovém území hradeckými a kyjovickými vrstvami. 
Vytváří podloží neogenních sedimentů. Sedimenty budují výplň karpatské předhlubně a patří 
v zájmovém území pouze k badenu. Sedimentace začíná bazálními klastiky, které jsou 
tvořeny vápnitými hrubo až středozrnými písky, místy drobným štěrkem. V nadloží bazálních 
klastik je uloženo monotonní souvrství vápnitých jílovců a jílů s hojnými vrstvami pískovců a 
písků. 
Kvartérní pokryv reprezentují fluviální, deluviální a eolitické sedimenty. Uloženiny 
kontinentálního ledovce v této části území chybí. Fluviální sedimenty jsou vyvinuty ve dvou 
hlavních akumulacích. Vyšší štěrková akumulace je označována jako hlavní (ostravská) terasa 
řeky Odry. Budují ji hrubozrné fluviální uloženiny charakteru písčitých štěrků a štěrků s 
příměsí písku. Jejich mocnost se pohybuje od 4 do 6 m. V zájmovém území je v celém 
rozsahu překryta sprašovými hlínami o mocnosti 5 až 9 m. Údolní nivu řeky Odry vyplňuje 
údolní terasa, která je tvořena dvěma litologicky ostře odlišnými souvrstvími. Podložní 
pískoštěrkové souvrství je reprezentováno hrubými valouny, mezerní hmota je převážně 
písčitá s proměnlivým podílem hlinité příměsi. Svrchní část je budována 1 - 3 m mocným 
souvrstvím povodňových hlín. 
Deluviální sedimenty jsou tvořeny různě hrubým a špatně vytříděným kulmským materiálem. 

 
Hydrogeologické charakteristiky 
 
Po stránce hydrogeologické lze rozlišit z širšího pohledu v zájmovém území hydrogeologický 
kolektor reprezentovaný kvartérními fluviálními sedimenty řeky Odry a hlubší neogenní 
kolektor tvořený vložkami propustnějších psamitických materiálů v komplexu bádenských 
pelitů. Při bázi celého komplexu neogenních uloženin se často vyskytují bazální klastika, 
která bývají často zvodnělá. Neogenní sedimenty jsou subhorizontálně uloženy a vzhledem k 
častějšímu výskytu propustnějších vložek lze očekávat jejich výraznější propustnost ve směru 
horizontálním než vertikálním.  
Dle hydrogeologické mapy (1 : 50 000) spadá zájmová lokalita do území s průlinovým 
kolektorem glaciofluviálních písků a písčitých štěrků většinou krytý sprašovými hlínami 
s koeficientem transmisivity: 

kT = 2,1.10-5 – 5,5.10-4.m2.s-1  
sy = 0,71 

 
Seizmicita 
 Území není seizmicky aktivní.   
 
Poddolovaná území, sesuvy 
 se v místě realizace záměru nenacházejí. 
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Nerostné bohatství 
 Záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani nebude omezeno jejich 
možné užívání. 
 
Eroze 

Po ukončení výstavby zpevněných ploch a ozelenění bude větrná eroze půdy 
eliminována.  

Vodní eroze není v lokalitě výstavby záměru problémem. 
 

C.II.5. Biogeografie, fauna, flóra 
 
Širší vztahy 
Zařazení do fytogeografické oblasti: 
Fytogeografická oblast: MEZOFYTIKUM (Mesophyticum) – M 

 
Fytogeografický obvod: Karpatské mezofytikum (Mesophyticum carpaticum) Karp.M 
Fytogeografický okres: 76 Moravská brána  

 
 

Dominantní potenciální jednotkou v lokalitě jsou dubohabřiny a lipové doubravy 
(Carpinion) – lipová dubohabřina Tilio carpinetum (dle Mapy potenciální přirozené vegetace 
České republiky, Botanický ústav ČAV 1997). 
Skupiny typů geobiocénů v oblasti:  3 B 3a 
 
Druhy zjištěné v oblasti: 

E3 –  Tilia cordata, Carpinus betulus, Picea abies, Quercus petraea, Qwuercus robur 
E2 –  Tilia cordata, Corylus avellana, Sambuscus nigra, Grossularia uva-crispa, Acer  
         pseudoplatanus, Lonicera xylosteum, Picea abies 
E1 –  Asarum europaeum, Oxalis acetosela, Anemone nemorosa, Convallaria  

majalis, Poa nemoralis,  Rubus fructicosus,  Sanicula europaea, Coryllus  
avellana, Dactylis polygama, Fragaria vesca, eranium robertianum, Geum  
urbanum, Mycelis muralis, Polygonatum multiflorum,  Primula elatior,  
Euonymus europaea, Luzula pilosa 

E0 –  Atrichum undulatum 
 
Vyhláška č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v § 16 - Ochrana zvláště chráněných druhů 
živočichů (k § 50, odst. 5 zákona), odst. 1 stanoví, že základem ochrany živočichů a vegetace  
je komplexní ochrana jejich stanovišť. Nedílnou součástí Vyhlášky č. 395/1992 Sb. je pak 
Příloha č. II. a III, které ve třech kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých druhů. 
Fauny a flory. Toto dělení je základem rozdělení druhů, které byly při průzkumu  na 
předmětném území sledovány. Na základě pochůzky v terénu a místního průzkumu takové 
druhy nebyly přímo v zájmové lokalitě zjištěny.  
 

 Záměr nespadá do oblastí evropsky významných lokalit nebo do ptačích oblastí. 
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C.II.6. Územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky  
 

Systém ÚSES 
Lokalita leží mimo prvky vyššího ÚSES. 

 
 
Osa NRBK Jezernice-Hukvaldy   RBC Homole   RBC  Libotina 
 
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky 
 Lokalita výstavba leží u hranice přírodního parku Podbeskydí: 
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Nejbližším dalším maloplošnými chráněným územím je : 
Kategorie Název 

PR Svinec 

 

 
 
C.II.B  OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY 
 

 
Obyvatelstvo, majetek, kulturní památky 
 

Lokalita je situována mimo obytnou zástavbu, u vytížené komunikace I. třídy.  
V její blízkosti se nenacházejí evidované nemovité kulturní památky. Významné 

nemovité kulturní památky jsou situovány v centru Nového Jičína, mimo dosah 
předmětného záměru. 

 
Jiné charakteristiky životního prostředí 
 Nejsou uváděny. 
 
Situování záměru ve vztahu k ÚPD 
 Záměr v souladu s platnou ÚPD. Vyjádření stavebního úřadu je zařazeno 
v přílohách oznámení za textem. 
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D. KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 
     PROSTŘEDÍ  A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI 
 
D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 
Při posuzování jednotlivých vlivů bylo použito následujícího hodnocení: 

Posouzení velikosti vlivu 

a) vliv velký – platí v případě, že 

1. je mimořádně intenzívní (vysoký), svou podstatou nebezpečný pro život nebo zdraví 
lidí, 

2. jsou překročeny limitní hodnoty (např. hygienické), 
3. tvoří 20 % a více zákonného limitu  
 
b) vliv malý - platí v případě, že: 

1. měřitelný vliv přesahuje plochu záměru  
2. tvoří 1-20 % z konečné prognózní hodnoty nebo zákonného limitu nebo referenční 

hodnoty. 
 
c) vliv nepatrný (zanedbatelný) - v případě, že: 

1. neexistuje jedna ze dvou složek, tj. transportní cesta nebo příjemce, 
2. existuje úplná ochrana (úplná bariéra proti negativnímu působení záměru), 
3. měřitelný vliv přesahuje plochu záměru a tvoří pod 1 % z konečné prognózní hodnoty 

nebo zákonného limitu nebo referenční hodnoty. 

Posouzení rozsahu vlivu 

1. Rozsah vlivu je velký, jestliže překračuje hranice stavby. 
2. Rozsah vlivu je malý, jestliže nepřekračuje hranice stavby. 
3. Rozsah vlivu je nepatrný (nebo nulový), jestliže vliv nenastane nebo se v okolí 

neprojeví. 

Posouzení významnosti vlivu 

Významnost vlivu je posuzována dle následující matice klasifikace za pomocí určení 
velikosti a rozsahu vlivu. 

 

 Rozsah vlivu 

Velikost vlivu nepatrný (N) malý (M) velký (V) 

nepatrný, bez vlivu (N) bez vlivu (NN) bez vlivu (NM) nevýznamný(NV) 

malý (M) bez vlivu (MN) nevýznamný (MM) významný (MV) 

velký (V) nevýznamný (VN) Významný (VM) významný (VV) 
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Únosnost vlivu je posuzována na základě závažnosti vlivu ve třech kategoriích: 

1. Přijatelný vliv bez opatření, nebo žádný vliv, nebo pozitivní vliv. 
2. Přijatelný vliv s opatřením. 
3. Nepřijatelný vliv. 
 
 
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo 
 
 V této kapitole jsou vlivy na obyvatelstvo posuzovány pouze z hlediska možného 
ovlivnění veřejnosti, nikoliv z hlediska hodnocení na zdraví zaměstnanců. 
 
Ovlivnění zdraví hlukem z provozu záměru 

 
Za hluk jsou považovány zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou 

pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je 
takový, který obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost, škodlivý hluk je ten, který 
ohrožuje zdraví svými sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou 
být až patologické (hluchota), avšak nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou 
poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy apod. 

Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána 
jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulzní.  

 
 Při běžném provozu záměru bude produkován pouze hluk spojený s dopravou 
pohonných hmot – hluk nespojitý proměnný, jehož trvání lze předpokládat po celou dobu 
provozu záměru. Vzhledem ke zcela zanedbatelné četnosti průjezdů cca 3-4 vozidel/měsíc 
bude zvýšení hladiny hluku neměřitelné a ani subjektivně, ani objektivně 
nezaznamenatelné. Navýšení dopravy ostatních se po realizaci záměru nezmění, k ČS 
budou zajíždět vozidla, která již dnes lokalitou projíždějí. 
 Hlučnost vlastního provozu čerpací stanice PHM jako stacionárního zdroje hluku 
(předpoklad 45 dB) bude ležet pod úrovní hlukového pozadí lokality a ani tato nízká 
hluková zátěž nebude mít dosah k obytné zástavbě. 
   
Vibrace 

 Při provozu záměru nebudou provozovány žádné vibrace, které by byly 
obtěžujícím prvkem pro okolní obytnou zástavbu. 

  
Prašnost 

S výjimkou několika dnů přípravných zemních prací a úpravy staveniště nebude 
záměrem zdrojem prašnosti.  

 
Škodliviny pocházející z dopravy 
 Obdobně jako u hluku je možno konstatovat, že změny v produkci škodlivin 
z provozu spalovacích motorů (zásobování čerpací stanice PHM) budou neměřitelné. 
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Emise z provozu ČS PHM: 
 Uvolňování těkavých organických látek z manipulace s naftou a benzínem 
v lokalitě je hodnoceno rozptylovou studií zařazenou v příloze oznámení a dále 
komentovanou v oddílu D.1.2.  
 Zde je možno konstatovat, že vypočtené koncentrace VOC u nejbližší obytné 
zástavby jsou hluboko pod hladinou imisního limitu pro uhlovodíky C1-10 uvedeného 
v AHEM (1000 µg/m3). Podrobněji budou výsledky komentovány v oddílu o ovzduší. 
 U dlouhodobých (ročních) koncentrací byl pro srovnání použit imisní limit pro 
benzen, který je ve výši 5 µg/m3. Zjištěny byly koncentrace rovněž značně pod úrovní 
imisního limitu. 

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v městě Nový Jičín 
prováděno měření koncentrací pro imise těkavých organických látek (VOC). Na základě 
měření imisí v ČR se těkavé organické látky (VOC) měří pro jednotlivé složky a nikoli pro 
sumu.  

Městský úřad Nový Jičín je uveden ve Věstníku MŽP č. 3/2007 (Sdělení odboru 
ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, na základě dat za rok 2005) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise 
suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 100 % a 7,2 % 
města a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 87,5 % města pro ochranu 
zdraví lidí.  

Stav imisního pozadí hodnocené lokality Nový Jičín pro rok 2010 (bez realizace 
stavby „Čerpací stanice PHM - AUTO LIPA CZ, s.r.o., Nový Jičín“) je možno určit jen na 
základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná 
opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Čerpací stanice 
PHM - AUTO LIPA CZ, s.r.o., Nový Jičín“) : 
- benzen – průměrná roční koncentrace < 2,5 µg/m3 (složka těkavých organických látek) 
 

Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší, jsou stanoveny následující imisní limity : 
 
 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana 

ekosystémů 
 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční (1.10- 

31.3) 
    µg.m-3   

 těkavé organické látky 
(VOC) 

nestanoven 

 benzen 5 * - - - - - 
Poznámka :  - * imisní limit má platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
  

Benzen patři do skupiny organických látek, dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., příloha 
č.1 je zařazen do skupiny 4 (organické sloučeniny klasifikované podle nařízení vlády č. 
25/1999 Sb. jako karcinogen, mutageny nebo jedy). Obsah benzenu v benzinu je max. 1 % 
obj. dle požadavku na kvalitu paliva (Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 229/2004 
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Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních 
komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti).  
 

Pro hodnocení průměrných ročních imisních koncentrací je použit benzen, který je 
složkou těkavých organických látek (VOC). 

 
Protože v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., není stanoven imisní limit pro těkavé 

organické látky (VOC) pocházející z produkce čerpacích stanic motorové nafty, použil jsem 
pro porovnání plnění krátkodobých (půlhodinových) imisních limitů hygienické předpisy - 
Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (AHEM), příloha č. 6/1986 a příloha č. 
2/1991 - Přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší : 

  
Imise              Koncentrace 
        prům.roční                  prům.denní              prům.půlhodinová 
            µg/m3           µg/m3                         µg/m3 
uhlovodíky (C1 - C1      nestanoveno          500               1 000 
 
V místě nejbližší obytné zástavby se přírůstek emisí VOC pohybuje u půlhodinových 
koncentrací do 100 µg/m3 (což je 1/10 výše uvedeného limitu), u ročních koncentrací do 0,75 
µg/m3. 
 
Sociální a ekonomické důsledky 
 Realizace záměru bude bez vlivů nesoucích sociální a ekonomické důsledky. 
  
Narušení faktoru pohody 
 Nejbližší obytná zástavba je situována mimo dosah možných vlivů vedoucích 
k narušení faktoru pohody obyvatelstva. 
 
 
 
 

Souhrn vlivů na obyvatelstvo: 
   

 Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

Imise VOC M V významný 

Hluk N   N nevýznamný 

Pobytová 
pohoda 

N N nevýznamný 

 

 Celkové vlivy na obyvatelstvo jsou charakterizovány jako málo významné, žádný 
vliv neohrožuje zdraví nebo pobytovou pohodu obyvatelstva.  
 
D.I.2  Vlivy na ovzduší a klima  
 
 Realizací záměru nebude klima v lokalitě žádným způsobem ovlivněno. 

 Kvalita ovzduší bude mírně negativně ovlivněna uvolňovanými VOC z nakládání 
s pohonnými hmotami, avšak v globálním pohledu je třeba říci, že spotřeba pohonných 



 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková          Čerpací stanice AUTO LIPA, s.r.o.      

                                                                                                           oznámení ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – příloha č. 3 

 

28 

hmot a tedy také nakládání s nimi se pouze přesune od jiných veřejných čerpacích stanic 
do lokality záměru a v součtu se emise škodlivin do ovzduší nezmění. 
 Ovlivnění kvality ovzduší již bylo částečně komentováno v předchozím oddílu. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené maximální hodnoty pro půlhodinové a 
průměrné roční koncentrace VOC. Koncentrace u nejbližší obytné zástavby byly uvedeny 
v předchozím oddílu. 
 

 Těkavé organické látky (VOC) 
 Maximální půlhodinová koncentrace  
 

Imisní 
hodnoty µg/m3 

 minimální 2,402 
 maximální 425,824 
 Průměrná roční koncentrace 
 

Imisní 
hodnoty µg/m3 

 minimální 0,011 
 maximální 6,113 

 
Vypočtená průměrná roční koncentrace imisí představuje hodnoty, které nastanou, při 

provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost proudění větrů 
dle konkrétní větrné růžice. 
 

Po realizaci stavby „Čerpací stanice PHM - AUTO LIPA CZ, s.r.o., Nový Jičín“ bude, 
v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst průměrné roční koncentrace imisí 
těkavých organických látek (VOC) v rozmezí 0,011 až 6,113 µg.m-3, viz příloha rozptylové 
studie - vykreslená průměrná roční imisní koncentrace. 
 

V místě nejbližší trvalé obytné zástavby Nový Jičín, ul. Revoluční 1470/97 bude 
nárůst průměrné roční koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 0,774 µg.m-3. 
 

  

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

M M Místně mírně negativní, 
v celkovém pohledu neutrální 

 
  
D.I.3. Vlivy na vodu 
 
 a) vliv na charakter odvodnění oblasti 
 Přírůstek zpevněných ploch v území proti současnému stavu bude představovat cca 
72 m2. Změna charakteru odvodnění území nebude zásadní a neovlivní významným 
způsobem průtoky vody v Zrzávce a navazující Jičínce. 
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 b) vliv na jakost a vydatnost podzemních vod 
 Provoz záměru nebude mít za běžných provozních podmínek žádný vliv na jakost 
nebo vydatnost podzemních vod. Z hlediska možného ovlivnění při provozu bude prostor 
čerpací stanice zabezpečen proti průsakům do podloží nepropustnou konstrukcí 
pojízdných ploch, zastřešením stáčecího a tankovacího prostoru se svedením do bezodtoké 
jímky a odvedením vod z ostatních ploch přes stávající odlučovač ropných látek. 
_ 
 c) vlivy na povrchové vody 
 Záměr bude mít malý vliv na kvalitu povrchových vod v lokalitě. Odvádění 
potenciálně znečištěných dešťových vod ze zpevněných ploch bude provedeno přes 
stávající dostatečně kapacitní odlučovač ropných látek u autosalonu LIPA do Zrzávky, 
střešní vody budou odváděny bez čištění. Splaškové vody nebudou záměrem 
produkovány, bude využíváno stávající sociální zařízení autosalonu LIPA.  

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N nevýznamný 

 
 Za běžných provozních podmínek významné vlivy na povrchové nebo podzemní 
vody nenastanou. 
 
 
D.I.4. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 
 
 a) vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
 Vlivy na půdu budou spočívat v potřebě vynětí pozemků velmi nízké třídy ochrany 
(IV) o rozloze cca 80 m2 ze ZPF. Území je pro danou aktivitu územním plánem určeno. 
. 

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N nevýznamný 

 
 
 b) znečištění půdy, vliv na hydrogeologické charakteristiky 
 Záměr nebude mít za běžných provozních podmínek vliv na obsah škodlivých látek 
v půdě v okolí. Možnost znečištění půdy nebo horninového prostředí při havárii byla již 
komentována. 
 Z hlediska možného ovlivnění hydrogeologických charakteristik nenastanou 
v území významné změny. Záměr bude po stránce ochrany podloží dostatečně zabezpečen, 
rizikové plochy budou koncipovány jako nepropustné, budou zastřešené a voda z nich 
bude svedena  do nepropustné podzemní jímky. Potenciálně znečištěné vody 
z pojezdových ploch budou vedeny přes stávající dostatečně kapacitní odlučovač ropných 
látek. 
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 c) vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy 
 Záměr nebude mít vliv na uvedené složky životního prostředí. 
 
 d) vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 
 Provoz záměru nebude mít žádný negativní vliv na nerostné zdroje a horninové 
prostředí.   
 
 e) vliv na chráněné části přírody 

Záměr neovlivní žádným způsobem chráněné části přírody. 
 
 f) vlivy v důsledku ukládání odpadů 
 Vlivy v důsledku ukládání odpadů budou minimální nebo nenastanou (odpady 
vzniklé při výstavbě budou přednostně recyklovány a využity). 
 

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Bez vlivu 

 
 Vlivy na území a geologické podmínky nenastanou nebo budou zanedbatelné, vlivy 
na půdu jsou nevýznamné. 
 
 
D.I.5. Vlivy na flóru a faunu 
 Provozem záměru nedojde k přímému ovlivnění fauny v území, s výjimkou 
epigeického hmyzu při skrývání pozemku určeného k výstavbě. Nastane ovlivnění flóry 
spočívající v odstranění půdního pokryvu i s kořeny travin, avšak jedná se pouze o běžné 
druhy nebo kulturní intenzivně pěstované travní porosty, které budou odstraněny na velmi 
malé výměře pozemku. Kácení dřevin nebude potřebné. 
 

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Nevýznamný vliv. 

 
 Vlivy na chráněné části přírody u daného záměru nenastanou. Vliv na faunu a flóru 
jsou nevýznamného rozsahu. 
 
 
D.I.6 Vlivy na ekosystémy a na prvky územních systémů ekologické stability 
 
 Místní systém ekologické stability v území prochází mimo předmětný záměr a jeho 
prvky se nenacházejí ani v dosahu nepřímých vlivů záměru. 
 
 Významné krajinné prvky nebudou záměrem dotčeny. 
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Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Bez vlivu. 

 
D.I.7 Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy 
 se  neprojeví. 
 
D.I.8 Poškození a ztráta geologických a paleontologických památek 
 nenastane.  
 

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Bez vlivu. 

 
 Vlivy na ekosystémy, prvky ÚSES, VKP, kulturní hodnoty nehmotné povahy, 
geologické a paleontologické památky nenastanou.  
 
 
D.I.9 Vlivy na antropogenní systémy 
 Vlivy na antropogenní systémy zůstanou v porovnání se současným stavem beze 
změn.  
 

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Bez vlivu. 

 
 
D.I.10 Vliv na strukturu a funk ční využití území 
 Lokalita je v současné době využívána pro jako trvalý travní porost, tento způsob 
využívání se změní na ploše záměru na občanskou vybavenost. Tento vliv je z pohledu 
zásobování území pohonnými hmotami spíše pozitivní. 
 
Vlivy na rekreační využití krajiny  
 Záměr nebude mít žádný vliv na rekreační využití krajiny, které je soustředěno do 
okolních lokalit území, spíše se může projevit vliv mírně pozitivní z hlediska zvýšení 
dostupnosti lokality pro motoristy. Plochy veřejné zeleně nebudou provozem záměru 
ovlivněny nebo omezeny. Záměr ani doprava s ním související neomezuje dostupnost 
rekreačně zajímavých lokalit v území, spíše je podporuje. 
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Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Bez vlivu nebo vliv 
mírně pozitivní. 

 
 Žádné vlivy na antropogenní systémy nenastanou nebo budou mírně pozitivní. 
 
 
D.I.11 Ostatní vlivy 
 
 Biologické vlivy 
 Posuzovaný záměr není zdrojem biologických vlivů na okolí. 
 
 Vliv hluku a záření 
  Negativní vliv hluku byl již podrobněji komentován v předchozích oddílech. 
Hlukové vlivy jsou zanedbatelné. 
  Záměr není zdrojem záření. 
 
Velkoplošné vlivy 
 Záměr nebude mít žádné velkoplošné vlivy. 
 

Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Bez vlivu. 

 
 Výše vyjmenované vlivy nenastanou. 
 
 
Vliv na dopravu 

Záměr nebude mít v porovnání se stávajícím stavem významný vliv na zvýšení 
intenzity dopravy na místních komunikacích. Záměr neklade žádné nároky na rozšíření 
stávající silniční sítě, dopravní napojení na komunikaci I/57 zůstane stávající (k 
autosalonu LIPA), pouze bude mírně rozšířen. 

 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Záměr si nevyžádá žádné navazující stavby a činnosti.   
 
Rozvoj navazující infrastruktury 

Realizace záměru nevyvolá výstavbu navazující infrastruktury nad stávající rámec.  
 
Vliv na estetické kvality území 
 Záměr bude navazovat na veřejnou komunikaci a stávající autosalon LIPA, což je 
co do umístění vhodné, stejně jako je vhodná konstrukce a rozsah záměru.  
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Velikost vlivu Rozsah vlivu Významnost vlivu 

N N Vliv nevýznamný  

 
 
D.II ROZSAH VLIV Ů 
 
 Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech.  
 Synergické působení vlivů v území teoreticky může nastat při souběhu provozu 
obou záměrů, a to v oblasti kvality ovzduší a v oblasti působení na vody, zejména změna 
charakteru odvodnění území. Tyto vlivy ale budou i při synergickém působení podlimitní 
a v souladu s platnou legislativou. 
  

Celkové hodnocení variant z hlediska vlivu na životní prostředí 

Následující tabulka uvádí subjektivní hodnocení významnosti jednotlivých vlivů. 
 
Celkové hodnocení vlivů na životní prostředí 

Vliv Významnost  Únosnost  
zdravotní rizika Bez vlivu xx  NA 

OBYVATELSTVO 

sociální a ekonomické bez vlivu nebo 
mírně pozitivní 

xxx 

ovzduší a klima místně mírně 
negativní, celkově 

neutrální 

Přijatelný za 
splnění požadavků 
platných předpisů 

NA EKOSYSTÉMY 

voda nevýznamný, 
mírně negativní 

Přijatelný za 
splnění požadavků 
platných předpisů. 

půda nevýznamný, 
mírně negativní 

Přijatelný za 
splnění požadavků 
platných předpisů 

flóra  a fauna nevýznamný Přijatelný bez 
opatření 

 

ÚSES, VKP bez vlivu xxxx 
NA ANTROPOGENNÍ 
SYSTÉMY 

budovy, 
architektonické a 
archeologické památky 

bez vlivu xxx 

 kulturní hodnoty bez vlivu xxx 
 geologické a 

paleontologické 
památky 

bez vlivu xxx 

NA STRUKTURU A doprava bez vlivu  xxxx 
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Vliv Významnost  Únosnost  
navazující 
infrastruktura 

 
bez vlivu 

xxxx 

estetická kvalita území nevýznamný přijatelný bez 
opatření 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ 

hluk  bez vlivu xxx 
VELKOPLOŠNÝ           
VLIV 

vhodnost lokalizace 
z hlediska ekologické 
únosnosti území 

 
bez vlivu 

xxx 

 
 V celkovém hodnocení vlivů na složky životního prostředí je záměr možno 
považovat z hlediska významu a rozsahu vlivů za zanedbatelný, zejména z pohledu jeho 
umístění v blízkosti stávajícího autosalonu a komunikace I/57, kde se již vozidla pohybují. 
Veškeré vlivy jsou nevýznamné a celkově je možno konstatovat, že záměr splňuje všechny 
požadavky platných předpisů.   
 
D.III MOŽNOST P ŘESHRANIČNÍCH VLIV Ů 

 
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vliv z hlediska 

dopadu na stav životního prostředí nenastane. 
 
 
D.IV  CHARAKTERISTIKA OPAT ŘENÍ K PREVENCI,  VYLOU ČENÍ, 
 SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI Ú ČINK Ů NA ŽIVOTNÍ 
 PROSTŘEDÍ 
 
a) územně plánovací opatření 
 Záměr nevyžaduje územně plánovací opatření. 
  
b) technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru 

• zpracovat havarijní plán z hlediska ochrany vod, který bude mimo jiné 
zahrnovat využití stávajícího odlučovače ropných látek u autosalonu 

• požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o souhlas k umístění, stavbě 
a provozu středního zdroje znečišťování ovzduší 

• zajistit aktualizaci povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních 
vod z ORL  do vodoteče)   

• zajistit souhlas k  nakládání s nebezpečnými odpady 
 
c) technická a technologická opatření ve fázi realizace záměru 

• veškeré odpady shromažďovat v odpovídajících shromažďovacích 
prostředcích 

• přednostně zajistit využívání vzniklých odpadů, odstraňovat pouze odpady, 
jejichž využití není možné, odpady předávat jen oprávněným osobám 

• důsledně kontrolovat všechna riziková místa a neprodleně odstraňovat 
případně vzniklé úkapy závadných látek 
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d) technická a technologická opatření ve fázi ukončení záměru 
 

• zajistit případně potřebnou dekontaminaci zařízení a ploch 
 
e) kompenzační opatření 

Kompenzační opatření nejsou potřebná a nebyla stanovena. 
 
 
 
D.V  CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH A 
 NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY P ŘI ZPRACOVÁNÍ 
 DOKUMENTACE 
 
 Pro hodnocení oznamovaného záměru jsou všechny zásadní vstupy a doprovodné 
okolnosti v dostatečné míře známy. V každém případě budou veškeré negativní vlivy 
v území podlimitní a subjektivně nezaznamenatelné.  
 
 
D.VI CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A  

VÝCHOZÍCH P ŘEDPOKLAD Ů PŘI HODNOCENÍ VLIV Ů 
 
Dokumentace byla zpracována na základě : 
- pochůzky na místě samém, 
- vyjádření stavebního úřadu k souladu záměru s ÚPD, 
- údajů Katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy, 
- údajů o zařízení dodaných oznamovatelem, 
- zpracované rozptylové studie (Ing. P.Fiedler, 03/2008)  
- platné legislativy v oblasti životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce a požární 

ochrany, 
- Kategorizace prací, MUDr. Karel Hrnčíř, 2001, 
- Ochrana životního prostředí, Pech, Bláhová, Dirner, VŠB Ostrava, 1997, 
- Ekologie, Smolík, Kincl, Krpeš, VŠB Ostrava, 1994 
- Životní prostředí, M. Herčík, VŠB, 1998 
- Údajů Českého hydrometeorologického ústavu, Praha. 

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 Vlastní záměr je zpracován invariantně jak co do umístění, tak co do provedení 
projektu. Omezené pozemkové dispozice oznamovatele neumožňují záměr umístit jinak, 
provedení záměru je v porovnání s aktivitami provozovanými v ČR i EU standardní.  
 Jako druhá varianta byl hodnocen ve všech oddílech oznámení stav, kdy by vedle 
sebe existovaly dvě čerpací stanice PHM, což je však stav velmi málo pravděpodobný. 
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Navrhovaná varianta 

Navrhovaná varianta rozšiřuje zásobování pohonnými hmotami v území. 
Navrhovaná varianta využívá pro výstavbu plochy určené územním plánem jako plochy 
obytně obslužné, plochy přímo navazují na komunikační systém velmi vytížené 
komunikace I/57. Záměr je možno realizovat, aniž by došlo k  obtěžování obyvatelstva 
oblasti hlukem, emisemi nebo jinými významně negativními vlivy. Oznamovatel má 
reálnou možnost zajistit v dostatečné míře lokalitu i z hlediska možné ochrany před 
negativním vlivem na vody a horninové prostředí. 

Záměr je ekonomicky efektivní a nevyžaduje žádné navazující stavební nebo 
dopravní řešení území.  

Jednotlivé vlivy navrhované varianty byly podrobně komentovány v předchozích 
oddílech a kapitolách. 
 
 
F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 Další doplňující údaje nejsou uváděny. Mapové a jiné přílohy jsou zařazeny 
v přílohách oznámení za textem. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
 CHARAKTERU 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
Název firmy:  AUTO LIPA CZ  s.r.o., 
IČO:   25838415 
Sídlo firmy:  Revoluční 108, Nový Jičín, PSČ 741 01 
Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:  
 
    Jaroslav Pastorčák,   
    Polní 1287, Kopřivnice,  PSČ 742 21 
    jednatel 
     
Oznamovatele na základě plné moci zastupuje: 
 
    Ing. Karel Čajka 
    739 53 Třanovice 37 
    tel. 775 737 880 
          
Projektant :    Ing. Karel Čajka 
    739 53 Třanovice 37 
ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
Název záměru:  Čerpací stanice AUTO LIPA CZ, s.r.o 
Kapacita záměru:  Skladování 20 m3 různých pohonných hmot (cca 15 t)  
Umístění záměru   
   Kraj: CZ081 Moravskoslezský 
   Okres: CZ0804 Nový Jičín 
   Obec: 707 431  Nový Jičín 
   Katastrální území: 707 431 Nový Jičín-Horní Předměstí p.č. 730/8   

 
        obytná zástavba 
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Zařazení záměru:  
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 1 spadá oznamovaný záměr do kategorie II, bodu 10.4 
Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 
1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 
t.v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oznámení je zpracováno 
v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona. 
 
Popis záměru  
 Oznamovatel hodlá na pozemcích určených územním plánem Města Nového Jičína 
jako plochy pro zařízení dopravy vybudovat veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. 
Čerpací stanice bude umístěna u výjezdu z Nového Jičína na Valašské Meziříčí 
v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby. 
 Pro výstavbu čerpací stanice a pro pojízdné komunikace a manipulační plochy 
bude zapotřebí celkem cca 80 m2 pozemků zařazených v zemědělském půdním fondu jako 
trvalý travní porost. Tato půda, i když není vyjmuta ze ZPF, je již ve vlastnictví 
oznamovatele a je územním plánem určena jako obytně obslužná zóna. Čerpací stanice 
bude po úpravě projektu napojena stejně jako stávající areál oznamovatele na silnici 
č.I/57. 
 Čerpací stanice bude obsahovat jednostranný stojan, z něhož bude možno čerpat 
benzín NATURAL a naftu. 
 Nafta a benzín budou do podzemní skladovací nádrže rozdělené na komory pro 
jednotlivé druhy PHM naváženy s četností 3-4 vozidla/měsíc. 
 Z manipulace s pohonnými hmotami se budou v území do ovzduší v malé míře 
uvolňovat emise těkavých organických látek, které by se ale i v případě pokračování ve 
stávajícím způsobu zásobování PHM uvolňovaly do ovzduší u jiných veřejných čerpacích 
stanic. Z tohoto pohledu nepřináší záměr žádné zhoršení stávajícího stavu. V území budou 
s vysokou rezervou splněny imisní limity VOC (těkavých organických látek). 
 Srážkové vody ze střech a neznečištěných ploch budou odváděny společně se 
srážkovými vodami ze zpevněných ploch vyčištěných v odlučovači ropných látek 
dešťovou kanalizací průmyslové zóny do Zrzávky.  
 Výhodou záměru je možnost odbourat zbytečné přejezdy vozidel ke 
vzdálenějším veřejným čerpacím stanicím a zajistit lepší obslužnost dopravního systému v 
území.  

Celkově je možno vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo shrnout: 
 

Oblast ovlivnění Způsob ovlivnění 
Obyvatelstvo 
včetně sociálně ekonomických 
vlivů 

Záměr nebude mít významný negativní vliv na zdraví 
obyvatelstva ani na pobytovou pohodu. Nebude mít žádné 
podstatné sociálně ekonomické vlivy (bude zřízeno několik 
pracovních míst). 

Ovzduší a klima Klima nebude ovlivněno, ovzduší bude ovlivněno ve velmi 
malé vzdálenosti od čerpací stanice, příspěvek k imisním 
koncentracím u těkavých látek bude v řádu desetin imisního 
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limitu  a bude lokální, k celkovém nárůstu emisí proti 
současnému stavu nedojde 

Hluková situace  Hlukové vlivy ze stacionárního zdroje ani ze zásobování 
čerpací stanice pohonnými hmotami nebudou obtěžovat 
obyvatelstvo. Čerpací stanice je zcela nehlučná, navýšení 
intenzity dopravy se v souvislosti se záměrem 
nepředpokládá. 

Povrchové a podzemní vody Záměr nebude mít za běžných podmínek významný 
negativní vliv na povrchové nebo podzemní vody. Možnost 
vzniku havárie je omezena konstrukcí stanice a využitím 
stávajícího odlučovače ropných látek. Veškeré odpadní 
vody a znečištěné srážkové vody budou čištěny na 
požadovanou úroveň. Splaškové vody nebudou 
produkovány, bude využíváno sociální zařízení autosalonu. 

Půda Záměr bude vyžadovat vynětí pozemků ze zemědělského 
půdního fondu (trvalý travní porost) velmi špatné kvality 
v rozsahu cca 0,080 ha. 

Horninové prostředí a přírodní 
zdroje 

Záměr nebude mít v této oblasti žádný významný negativní 
vliv. 

Fauna, flóra a ekosystémy Záměr nebude mít žádný vliv na faunu, vliv na flóru se 
projeví jen na malé ploše, kde bude trvale odstraněn travní 
porost. Na dotčeném pozemku nebyly nalezeny chráněné 
druhy flóry a fauny. 

Vlivy na chráněné části přírody Takové vlivy nenastanou. 
Krajina Záměr nebude mít významný vliv na vzhled krajiny, lokalita 

výstavby bude navazovat na stávající objekt autosalonu. 
Hmotný majetek a kulturní 
památky 

Záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní 
památky. 
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ZÁVĚR 
 
 Navrhovaný záměr je při dodržení platné legislativy ekologicky přijatelný a je 
v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.  
 
 
Opava, duben 2008 
 
 
 
Oznámení zpracovala:       Ing. Pavla Žídková, oprávnění č.j.   
      4094/435/OPVŽP/95 ze dne 13.6.1995,  
      Polní 293,  
      747 62 Mokré Lazce,  
      tel., zázn, fax: 553 716 960, mobil 777 807 191 
      e-mail: pavlazidkova@quick.cz 
 
Na zpracování oznámení se podílel:  Ing. Petr Fiedler 
      znalec v oboru čistota ovzduší a autorizovaná 
      osoba pro zpracování rozptylových studií a  
      odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší 
      A.Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku 
      tel. 728 070 266 
      e-mail: fiedler.petr@seznam.cz 
 
 
 
Datum a podpis zpracovatele oznámení: 
 
 
Opava, 10.4.2008 
 
 
 
      ……………………………………………. 
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