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A. Údaje o oznamovateli
Investor záměru
Sídlo
IČ

TESCO Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 - Vršovice
45308314

Oznamovatel
Sídlo
Oprávněný zástupce
IC
DIC
Oznamovatele (věci technické)

KIPS Ostrava s.r.o.
Sokolská třída 50, 708 00 Ostrava
Ing.Jaroslav Solanský, jednatel
25837222
CZ 25837222
Ing.Ivana Diatková, jednatelka
tel. 602556154, 596127341
kips@volny.cz

Projektant
Sídlo
Oprávněný zástupce
IC
DIC
Oznamovatele (věci technické)

KIPS Ostrava s.r.o.
Sokolská třída 50, 708 00 Ostrava
Ing.Jaroslav Solanský, jednatel
25837222
CZ 25837222
Ing.Ivana Diatková, jedntelka
tel. 602556154, 596127341
kips@volny.cz

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Čerpací stanice pohonných hmot TESCO Havířov
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.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Čerpací stanice pohonných hmot
Uskladnění motorové nafty a benzínu
2 uskladňovací podzemní nádrže
jedna o objemu
60 m3
3
dělená (40 + 20 +7 m )
67 m3
Celkové množství
127 m3
Roční spotřeba pohonných hmot
9600 000 l/rok
z toho benzín
70 %
z toho nafta
30 %
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Projektovaná roční spotřeba benzinu
(BA 91 a BA 95 N)
672 m3/rok
motorové nafty
288 m3/rok.

3. Umístění záměru

kraj Moravskoslezský
Město Havířov
Katastrální území Havířov, p.č. 3674/9, 3674/8

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem stavby je čerpací stanice pohonných hmot pro příjem, skladování a výdej motorové
nafty a benzínu v Havířově, v prostoru areálu TESCO.
Navrhovaná čerpací stanice se nachází v k.ú.Havířov, na pozemku p.č. 3674/9 a 3674/8
v prostoru příjezdu a odjezdu z areálu stávajícího obchodního centra TESCO v Havířově.
Staveniště se nachází mezi ulicemi Nádražní a Orlovská (silnice II/475) v blízkosti dráhy ČD.
Vjezd a výjezd bude na čerpací stanici z příjezdové komunikace do obchodního areálu.
Čerpací stanice bude poskytovat motoristům možnost čerpání pohonných hmot
s neomezeným prodejem nonstop. Součástí stavby bude zděný jednopodlažní kiosek
s plochou střechou a ocelové přestřešení nad manipulační plochou stáčení a výdeje
pohonných hmot.
V současné době je plocha navržená pro realizaci stavby ostatní plochou – manipulační
plochou a ostatní komunikací.
Záměr je situován mimo přímý dosah obytné zástavby. Nejbližší trvalá obytná zástavba je
situovaná jihovýchodně od prostoru čerpací stanice ve vzdálenosti 250 m za ulicí Orlovskou
a v západním směru ve vzdálenosti 350 m výškový bytový dům u nádraží.
Pro provoz čerpací stanice PHM bude sloužit jedna podzemní dvouplášťová ocelová dělená
nádrž o objemu 67 m3 (20 m3, 40 m3 a 7 m3) na benzin BA 91, motorovou naftu a úkapy a
jedna podzemní dvouplášťová ocelová nádrž o objemu 60 m3.
Pohonné hmoty:
• benzín Natural BA95 S 60 m3
• benzín BA 91 N
20 m3
• motorová nafta
40 m3
• úkapy
7 m3
Okamžité množství PHM v jednotlivých sekcích bude snímáno plovákovou sondou a
vyhodnocováno elektronickou jednotkou s napojením na řídící systém. Od snímače je pak
odvozeno i snímání mezních stavů, jako je minimální a maximální hladina nebo havarijní
maximum. Proti přeplnění jsou nádrže vybaveny plovákovou klapkou se světelnou i
akustickou signalizací minimální, maximální a havarijní hladiny.
Stáčení PHM bude probíhat samotíží z automobilové cisterny, vybavené zařízením pro zpětný
odvod benzínových par z nádrží při doplňování benzínů do nádrží (rekuperace I. stupně). Proti
přeplnění budou zásobní nádrže jištěny plovákovou klapkou, která po naplnění sekce
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automaticky uzavře plnící potrubí a dále zvukovou signalizací max. hladiny. Odvětrání
jednotlivých sekcí skladovacích nádrží je ukončeno koncovou protiexplozní pojistkou.
Pro výdej pohonných hmot budou sloužit čtyři tříproduktové oboustranné výdejní stojany pro
benzin BA 91, BA 95 N a motorovou naftu. Výdejní zařízení pro benzin BA 91 a BA 95 N
budou opatřeny rekuperací par od hrdel nádrží vozidel (rekuperace II. stupně). Projektovaná
roční spotřeba benzinu (BA 91 a BA 95 N) - 672 m3/rok a motorové nafty - 288 m3/rok.
Prodej PHM z výdejního stojanu bude realizován přenosem dat do kiosku s obsluhou čerpací
stanice.
Místo situování stavby

NÁDRAŽÍ ČD

OBCHODNÍ CENTRUM
OBCHODNÍ CENTRUM
TESCO
TESCO
PARKOVIŠTĚ
TESCO
PARKOVIŠTĚ TESCO

LOKALITA PRO
ČERPACÍ STANICI
PHM

Pozemek, na němž je navržena stavba čerpací stanice, je dle Územního plánu města součástí
plochy DXS – plocha dopravní infrastruktury specifická silniční. Dle vyjádření odboru
územního rozvoje Magistrátu města Havířova ze dne 22.9.2008 (č.zn.: OÚR/90105/Mo/08) je
záměr stavby čerpací stanice pohonných hmot v souladu ÚpmH a odbor územního rozvoje
nemá z územního hlediska k předmětnému záměru námitek.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zájmové území se nachází na pozemku, jehož vlastníkem je investor a který je součástí
stávajícího obchodního centra TESCO Havířov. V současné době je staveniště využíváno jako
zatravněná manipulační plocha. Investor má zájem zabezpečit pro návštěvníky obchodního
centra komplexní služby.

Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické a historické památky ani geologická
naleziště. V lokalitě přímo vymezené pro stavbu není registrován žádný významný krajinný
prvek (VKP), ani prvek územního systému ekologické stability (ÚSES). Stavba je situována
mimo záplavové pásmo Q100.
Realizací stavby nedojde k narušení odtokových a hydrologických poměrů v území.
Realizována bude čerpací stanice pro prodej pohonných hmot při příjezdu a odjezdu do areálu
TESCO.
Varianty
S ohledem na dostupnost plochy pro umístění čerpací stanice PHM, dispoziční řešení území a
návaznost komunikací a inženýrských sítí je záměr předkládán v jedné geografické variantě.
Tato varianta se váže k vlastnictví pozemku investora a celkové dispozici areálu.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta
předkládaná oznamovatelem.
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Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu – zatravněná
manipulační plocha bez dalšího využití. Nulová varianta je možná, ale neumožňuje realizovat
záměr investora související se zavedením prodeje PHM zejména pro návštěvníky obchodního
areálu TESCO v Havířově.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta je v případě dodržení navrhovaných podmínek pro stavbu ekologicky přijatelná,
umožňuje realizaci záměru investora a zabezpečení zajištění služeb návštěvníků areálu
TESCO Havířov, zejména řidičům osobních vozidel. Umístěním stavby čerpací stanice
pohonných hmot a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno
okolí, zejména obytné prostředí (chráněné objekty bydlení a chráněný ostatní venkovní
prostor).
V případe zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a jeho připravenost pro
navrhované řešení. Stavbu je možné provést v souladu se zabezpečením eliminace vlivu
stavby a provozu čerpací stanice na životní prostředí. Navrhované řešení umožňuje realizovat
záměr investora.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu
uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající
technickou infrastrukturu a bude řešena v souladu s dopravním systémem území a celkovým
řešeným prostorem.
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz
připravovaného řešení celého území. Nedojde k nárůstu dopravy v rámci realizace nové
čerpací stanice pohonných hmot. Dopravní provoz čerpací stanice bude souviset s provozem
návštěvníků nákupního centra.
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz celého
území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba čerpací stanice pohonných hmot je uvažována jako doplněk služeb poskytovaných
zákazníkům obchodního areálu. Možnost čerpání pohonných hmot je navrhována jako
neomezená – nonstop. Součástí čerpací stanice bude kiosek a zařízení pro vysávání interiéru
vozidel a dohušťování pneumatik. Čerpací stanice pohonných hmot je svým umístěním a
vybavením charakterizována jako městská jednosměrně průjezdná. Vjezd a výjezd na čerpací
stanici je výhradně z příjezdové komunikace do obchodního areálu TESCO.
V rámci přípravy území pro stavbu budou provedeny hrubé terénní úpravy k vyrovnání
prostoru s příjezdovou komunikací.
Veřejná čerpací stanice bude sloužit pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a benzínu.
Technologické zařízení se skládá ze dvou podzemních nádrží o obsahu 60 m3 a dělené 67 m3
( 40 + 20 +7).
Veřejná čerpací stanice bude sloužit pro příjem, skladování a výdej motorové nafty NM a
benzínu 91 N a 95 N. Technologické zařízení se skládá ze dvou podzemních nádrží o obsahu
60 m3 a dělené 67 m3 ( 40 + 20 +7).
Skladovací kapacita je navržena následujícím způsobem:
NM

40 m3
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BA 91 N
BA 95 S
Úkapy

20 m3
60 m3
7 m3

Stáčecí místo je na manipulační ploše výdeje. Pro výdej PH budou k dispozici čtyři výdejní
refýže. Každý výdejní stojan vydává z jednotlivých sekcí 3 druhy pohonných hmot (4 x 3
produkty oboustranné VS, tj. celkem 24 hadic). Čerpací stanice umožňuje současný výdej
pohonných hmot 8 vozidlům.
Předpokládaný roční výdej 960 000 l/rok, z toho 70 % benzin a 30 % nafta.

Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 Příprava území
SO 02 Kiosek
SO 03 Komunikace
SO 04 Přestřešení výdeje
SO 05 Úložiště nádrží PH
SO 06 Přípojky kanalizace
SO 07 Přípojka vody

10
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11

Přípojka NN a rozvody NN
Přípojka slaboproud
Terénní úpravy
Informační systém

Provozní soubory ČS:
PS 001 Stáčení, skladování a výdej PH
PS 002 Technologická elektroinstalace
Výše uvedené objekty (SO a PS) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného
rozsahu řešené problematiky.
Kiosek
Půdorysný rozměr objektu je dle projektu navržen o rozměrech 12 x 6 m. Jedná se o
jednopodlažní zděný objekt s plochou střechou. V objektu bude umístěna prodejna, kancelář a
hygienické zázemí pro obsluhu. Prodejna bude samoobslužná se sortimentem baleného
potravinářského zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků a doplňků pro motoristy.
V prodejně bude osazena klimatizační jednotka s termostatem a ventilátorem pro výměnu
vzduchu. Hygienické zařízení pro zákazníky včetně WC pro invalidy je v dostatečné kapacitě
k dispozici ve stávajícím hypermarketu TESCO, se kterým tvoří čerpací stanice PHM jeden
provozní celek. Šatna pro zaměstnance včetně zázemí je uvažována v zázemí v hypermarketu
TESCO.
V objektu bude pokladna s napojením na výdejní stojany a počítač. V technickém zázemí
objektu bude umístěn rozvaděč elektro včetně technologického rozvaděče pro ČS.
Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
Plocha prodejny

72 m2
265 m3
45 m2

Zastřešení manipulační plochy je navrženo velikosti cca 365 m2, světlá průjezdná výška bude
4,5 m. Zastřešení plochy bude tvořit ocelová konstrukce (na šesti sloupech založených na
železobetonových patkách). Atika přestřešení bude z hliníkového lakovaného plechu ve
firemních barvách firmy TESCO, podhled bude z ocelových lamel.
Úložiště nádrží je navrženo jako železobetonová deska s kotevními prvky, které budou
navrženy na vztlakovou sílu se stupněm bezpečnosti 2,0. Na desce se rozprostře a zhutní cca
20 cm vrstva písku. Na tuto vrstvu budou uloženy nádrže o objemu 60 m3 a 67 m3 a ukotveny
opásáním k železobetonové desce. Součástí dodávky nádrže bude i její izolace proti vodě.
Zásyp jámy bude prováděn zeminou hutněnou po vrstvách cca 400 mm. Vlastní nádrž bude
obsypána pískem 0,4 – 8 mm.
Šachty dómů jednotlivých sekcí budou mít stejnou izolaci jako nádrž, která bude chráněna
geotextilií.
Čerpací stanice u obchodního centra TESCO bude určena pro výdej pohonných hmot
veřejnosti :
benzín automobilový bezolovnatý BA 95 Natural ( Super)
benzin automobilový bezolovnatý BA 91 Natural (Normal)
nafta motorová NM Diesel
Zařízení pro uskladňování PH se skládá z podzemních nádrží l x 60 m3 a 1 x 67 m3 včetně
stáčecího zařízení a výdejních stojanů. Čerpací stanice je vybavena rekuperací II. stupně.
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Pohonné hmoty budou uskladňovány ve dvouplášťových ocelových podzemních nádržích
pojezdových, z toho nádrž 67 m3 bude dělená. Meziplášťový prostor nádrží bude pro trvalou
kontrolu těsnosti pláště vybaven senzorem netěsnosti . Proti přeplnění jsou nádrže vybaveny
plovákovou klapkou se světelnou i akustickou signalizací minimální, maximální a havarijní
hladiny. Na plnící trubce je proti přeplnění osazen stáčecí ovladač. Vlastní nádrže se vybaví
dalšími potřebnými armaturami pro manipulaci odpovídajícími ČSN 650201.
Projekt navrhuje vnitřní nátěr nádrže odolný proti ropným produktům, vnější plášť nádrže
bude z výroby chráněn zesílenou izolací, která musí vyhovovat jiskrové zkoušce napětím dle
návrhu realizačního projektu. Atest izolace bude dodán výrobcem a přímo na stavbě bude
provedeno kontrolní měření. Před uvedením do provozu musí být nádrž uzemněna.
Pro dopravu produktů z nádrže do výdejních stojanů bude sloužit sací rozvod. Na čerpací
stanici bude použito ocelové dvouplášťové potrubí. Mezi vnějším a vnitřním pláštěm je řešen
meziprostor umožňující průběžnou kontrolu těsnosti meziplášťového prostoru pomocí
senzoru netěsnosti.
Stáčecí rozvod bude sloužit ke stáčení PHM z autocisterny do uskladňovacích nádrží. Každý
produkt bude mít samostatnou trasu. Pro stáčecí rozvod se použije ocelové dvouplášťové
potrubí. Potrubní trasy jsou hlídány proti případným netěsnostem systémem.
Pro zpětný odběr benzínových výparů - rekuperace I. stupně, při stáčení, bude použito
ocelové potrubí, které vyúsťuje ze stáčecí šachty a je propojen s odvzdušňovacím potrubím.
Odvzdušňovací rozvod bude sloužit na odvzdušnění nádrže při stáčení PHM. Každý produkt
bude mít samostatné potrubí a začínat rohovou pojistkou. Odvětrání jednotlivých sekcí nádrží
je ukončeno koncovou protiexplozivní pojistkou.
Na ČS budou osazeny výdejní stojany pro sací systém. Stojany jsou vybaveny zařízením pro
odsávání benzínových výparů z nádrží automobilů - rekuperace II. stupně.
Technické vybavení čerpací stanice
Součástí čerpací stanice bude autovysavač a kompresor. Pod uvedena zařízení budou
provedeny základky dle technických podkladů a přívody elektrického proudu. Zařízení musí
být uzemněna.
Navržené řešení bude představovat plášťovou a prostorovou ochranu vnitřních prostor čerpací
stanice a v případě potřeby rovněž tísňovou signalizaci obsluhy.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobná zařízení a je v souladu s platnou
legislativou. Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území
je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav škodlivin do
ovzduší je řešen rozptylovou studií.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení. Navržena je stavba čerpací stanice pohonných hmot, která bude přiměřeným
způsobem začleněna v souladu se stávající stavbou obchodního centra TESCO s ohledem na
dopravní charakteristiky území a okolní objekty. Technické řešení je řešené účelně s
optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení
Ukončení

08/2009
2009

Předpokládaná lhůta výstavby je 10 týdnů.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město
Kraj

Havířov
Moravskoslezský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Městského
úřadu statutárního města Havířov.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích p.č., p.č. 3674/9 a 3674/8, které jsou ostatní plochou.
Pro stavbu čerpací stanice pohonných hmot nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. Nebude dotčen zábor lesních
pozemků pro rekreaci nebo ke sportovnímu využití a využití území ve vzdálenosti kratší než
50 m od okraje lesa.

2. Odběr a spotřeba vody
Zdrojem vody bude napojení na stávající veřejný pitný vodovod novou přípojkou do
obslužného objektu, kde se umístí hlavní uzávěr s vodoměrnou sestavou.
Bilance potřeby vody:
Uvažuje se třísměnný provoz, v každé směně 2 zaměstnanci
zaměstnanci

7 osob x 60 l/os/den
Qr = 365 x 0,36

360 l/den
131,4 m3/rok

Qp (průměr. denní)

360 l/den = 0,010 l/s

množství pitné vody

Potřeba vody pro požární účely bude upřesněna v rámci projektu. Na požárním vodovodu
budou osazeny požární hydranty. Pro zajištění potřebného množství vnější požární vody bude
prověřena potřeba požární nádrže.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Přípojka NN bude délky cca 200 m (1 kV – AYKY – J 4 x 70)) bude provedna z rozvodny N
trafostanice v hypermarketu do hlavního rozvaděče v kiosku.
Instalovaný výkon
63,5 kW
Soudobý příkon
42,5 kW
Odhad příkonu el. energie technologických zařízení
Čerpací stanice – celkový příkon
cca 15 kW 230 V / 400V, 50 Hz
Kompresor
cca 2 kW
Vysavač
cca 2 kW
Celkem
cca 19 kW
Osvětlení
Prostor čerpací stanice
160 luxu
Prostor výdejních stojanu (na horní hraně stojanu) 300 luxu
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Pohonné hmoty
V rámci provozu záměru se předpokládá spotřeba:
• předpokládaná roční spotřeba pohonných hmot 2 600 l/den = 960 000 l/rok (960 m3/rok)
• předpokládaná roční spotřeba benzínu: benzin Natural BA95 540 000 l/rok = 540 m3/rok
benzin Normal BA91 140 000 l/rok
• předpokládaná roční spotřeba nafty: 30 % = 790 l/den = 280 000 l/rok = 280 m3/rok
Nafta je chemický přípravek klasifikovaný jako zdraví škodlivý, s R větami:
R40 Možné nebezpečí nevratných účinků
R65 Zdraví škodlivý: při požití muže 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: pri požití muže vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice muže způsobit vysušení nebo popraskání kůže

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Pro příjezd a výjezd od čerpací stanice bude využíván vjezd a výjezd výhradně z příjezdové
(odjezdové) cesty do obchodního areálu TESCO.
Provozem čerpací stanice se nepředpokládá navýšení dopravy související s provozem
obchodního areálu a čerpací stanice pohonných hmot. Tento závěr vychází i ze skutečnosti, že
v blízkosti se nacházejí i jiné čerpací stanice (Benzina, Unicorn a Shell), není předpoklad, že
by docházelo k navýšení dopravy nad stávající dopravní provoz související s provozem areálu
TESCO Opava.
Čerpací stanice
Sledována je zátěž maximální zátěžové hodiny:
• 4 x víceproduktový oboustranný výdejní stojan
• čerpací stanice umožňuje současný výdej pohonných hmot 8
vozidlům.
Příjezd k čerpací stanici
• 8 x 15 vozidel/hod = 90 vozidel/hod
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Stacionární zdroj
Vlastní záměr je stacionárním středním zdrojem znečišťování ovzduší zařazeným dle
vyhl.MŽP č. 615/2006 Sb. jako vyjmenovaný střední zdroj (§18, odst. 2).
Plošné zdroje emisí – při výstavbě
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem v
prostoru staveniště a provozem stavebních mechanismů při zemních pracích. Prašnost je
projevem každé stavební činnosti. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná,
krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude
přechodné - doba přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na
dobu vlastní realizace stavby.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,09–0,10
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných
vlivů.
Provoz čerpací stanice
Pro provoz zdroje byla zpracována rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler, 10/2008). Rozptylová
studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Čerpací stanice pohonných hmot TESCO Havířov“ a to pro rok 2010 (po realizaci stavby) při úplném celoročním provozu
čerpání pohonných hmot. Na základě projektované kapacity čerpací stanice pohonných hmot
TESCO Havířov se nepředpokládá nárůst provozu motorových vozidel v hodnocené lokalitě
(budou zde tankovat vozidla dnes projíždějící), proto byla v rozptylové studii hodnocena jen
vlastní nová čerpací stanice pohonných hmot TESCO Havířov.
Výpočtem rozptylové studie získáme imisní koncentrace v hodnocené lokalitě města Havířov,
pocházející z provozu stavby „Čerpací stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“, dle
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při načtení stavu
imisního pozadí hodnocené obytné lokality města Havířov, před provozem stavby „Čerpací
stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“, získáme celkové imisní koncentrace hodnocené
lokality. Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda budou plněny imisní
limity znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v městě Havířov ani okrese
Karviná 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.
Stavební úřad Magistrátu města Havířova je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
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kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro
imise suspendované částice (PM10) - denní a roční koncentrace na ploše 100 % a 100 %
obvodu, pro imise oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace na ploše 3,1 % obvodu,
pro imise benzo(a)pyrenu - roční koncentrace na ploše 100 % obvodu a pro imise arsenu průměrná roční koncentrace na ploše 11,7 % obvodu pro ochranu zdraví lidí.
Pro hodnocení je použit benzen, který je složkou těkavých organických látek (VOC). Benzen
patři do skupiny organických látek, dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, příloha č.1 je zařazen do skupiny 4 (organické sloučeniny klasifikované podle
nařízení vlády č. 25/1999 Sb., jako karcinogen, mutageny nebo jedy).
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Havířov pro rok 2010 (bez realizace stavby
„Čerpací stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“) je možno určit jen na základě
odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 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 pohonných
hmot - TESCO Havířov“) :
- benzen – průměrná roční koncentrace < 4,0 µg/m3
(složka těkavých organických látek)
Imisní limity pro znečišťující látky
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou
stanoveny následující imisní limity :
Tabulka č.1
Imise

Ochrana zdraví lidí
Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr
aritmetický průměr
roční
denní hodinový osmihodinový
roční
(1.10- 31.3)
µg.m-3
nestanoven
těkavé organické látky (VOC)
5*
benzen
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 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 –
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Přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší :
Imise
prům.roční
µg/m3
nestanoveno

uhlovodíky (C1 - C10)

Koncentrace
prům.denní
µg/m3
500

prům.půlhodinová
µg/m3
1 000

Parametry zdroje znečišťování ovzduší – Čerpací stanice pohonných hmot:
• jedna podzemní dělená dvouplášťová ocelová nádrž o objemu 67 m3 (20 m3, 40 m3 a 7
m3) na benzin BA 91, motorovou naftu a úkapy
• jedna podzemní dvouplášťová ocelová nádrž o objemu 60 m3 na benzin BA 95 N
• čtyři tříproduktové oboustranné výdejní stojany pro benzin BA 91, BA 95 N a motorovou
naftu
• projektovaná roční spotřeba benzinu BA 91 a BA 95 N - 672 m3/rok
• projektovaná roční spotřeba motorové nafty - 288 m3/rok
• výška odvzdušnění nádrží 4 m, průměry ústí - 0,05 m
Emise
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, ve znění pozdějších předpisů. Emisní faktory jsou použity, aby výpočet rozptylu
emisí těkavých organických látek (VOC) byl proveden pro nejméně příznivý stav - maximální
únik (VOC). Pro roční spotřebu benzinu 672 m3/rok a motorové nafty - 288 m3/rok, jsou
emise VOC :
Tabulka č.2
PHM
benzin
nafta

Emisní faktor
g VOC/m3
1 400
20
celkem

Emise VOC
kg/rok
940,80
5,76
946,76

Postup výpočtu emisí z emisních faktorů je zvolen proto, aby rozptylová studie prokázala
plnění imisních limitů bez ohledu na garantované emise od výrobce.
Výpočet
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden
softwarem SYMOS´97.
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Hodnocení půlhodinové koncentrace VOC
Po realizaci stavby „Čerpací stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“ bude v roce 2010,
na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální půlhodinové koncentrace imisí
těkavých organických látek (VOC) v rozmezí 8,324 až 538,638 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby na ul. Karvinská 248/67 bude nárůst maximální
půlhodinové koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 21,756 µg.m-3.
Hodnocení roční koncentrace VOC
Po realizaci stavby bude na hodnoceném území nárůst průměrné roční koncentrace imisí
těkavých organických látek (VOC) v rozmezí 0,063 až 9,415 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby na ul. Karvinská 248/67 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 0,341 µg.m-3.
Těkavé organické látky (VOC)
Tabulka č.3
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální půlhodinová koncentrace
µg/m3
8,324
538,638
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,063
9,415

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Čerpací stanice pohonných
hmot - TESCO Havířov“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z provedeného
výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací znečišťujících
látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m). U průměrné roční koncentrace imisí představují
vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních koncentrací v konkrétních místech hodnocené
lokality v průběhu roku, dle příslušné konkrétní větrné růžice.
Výpočtem rozptylové studie je možno získat přehled, zda výše hodnocené stavy zajistí splnění
imisních limitů pro těkavé organické látky (VOC).
Pro hodnocení imisních limitů zpracovatel rozptylové studie vychází z hygienických předpisů
- Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (AHEM), příloha č. 6/1986 a příloha č.
2/1991 - Přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší, pro
průměrnou
půlhodinovou imisní koncentraci (vztaženo na uhlovodíky C1 - C10) a z nařízení vlády č.
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší pro průměrnou roční imisní
koncentraci (vztaženo na benzen, který je složkou těkavých organických látek).
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Čerpací stanice pohonných
hmot - TESCO Havířov“ v roce 2010, při úplném celoročním provozu, budou imisní
koncentrace ze sledovaného zdroje (ČS PH) následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtená imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Čerpací stanice
pohonných hmot - TESCO Havířov“ v hodnocené lokalitě Opavy bude ve výši :
- těkavé organické látky (VOC) – maximální půlhodinová koncentrace 538,638 µg/m3
- těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 9,415 µg/m3 (v benzinu
je max. obsah benzenu 1 % obj. a tím by průměrná roční koncentrace benzenu byla
0,094 µg.m-3, v případě tankování veškerého množství pohonných hmot jako
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benzin).
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Čerpací
stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“ bude v místě nejbližší obytné zástavby na ul.
Karvinská 248/67 :
- těkavé organické látky (VOC) – maximální půlhodinová koncentrace 21,756 µg/m3
- těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 0,341 µg/m3 (v benzinu
je max. obsah benzenu 1 % obj. a tím by průměrná roční koncentrace benzenu byla
0,003 µg.m-3, v případě tankování veškerého množství pohonných hmot jako
benzin).
Výsledné imisní koncentrace
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Havířov pro rok 2010 (bez realizace stavby
„Čerpací stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“) je určen na základě odborného odhadu
(výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 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 pohonných hmot - TESCO
Havířov“) :
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,0 µg/m3 (složka těkavých organických látek)
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Havířov v roce
2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Čerpací stanice
pohonných hmot - TESCO Havířov“, v místě nejbližší obytné zástavby (dům na ul. Karvinská
248/67) bude výsledná imisní koncentrace škodlivin :
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,003 µg/m3
Tím bude splněn imisní limit pro benzen vycházející z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby.
Plnění imisního limitu průměrné půlhodinové koncentrace těkavých organických látek (VOC)
pro celkové imisní znečištění v sledované lokalitě není možno vyhodnotit z důvodu neznalosti
stávajícího stavu.
Vyhodnotit je možno jen vliv vlastní čerpací stanici pohonných hmot, zda při provozu nebude
překročen limit dle pro dodrženi hygienických předpisů - Acta hygienica, epidemiologica et
microbiologica (AHEM), příloha č. 6/1986 a příloha č. 2/1991 - Přehled hodnot přípustných
koncentrací ve volném ovzduší, pro průměrnou půlhodinovou imisní koncentraci uhlovodíků
C1 - C10 = 1 000 µg/m3. Na základě provedeného výpočtu, bude v místě nejbližší obytné
zástavby (dům na ul. Karvinská 248/67), maximální nárůst půlhodinové koncentrace 21,756
g/m3 (VOC), což představuje 2,18 % limitu uhlovodíků C1 - C10.
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že na základě zjištěných hodnot v rozptylové studii je
možno konstatovat splnění všech podmínek a doporučuje vydat povolení orgánu ochrany
ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Použité řešení je nejvýhodnější z hlediska
ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. a
v důsledku realizace stavby „Čerpací stanice pohonných hmot, - TESCO Havířov“ a její
uvedení do provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů v místě trvalé obytné
zástavby.
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2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Dešťové vody a splaškové odpadní vody
Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou napojeny na stávající kanalizační šachtici
jednotné veřejné kanalizace.
Množství odpadní vody ze sociálního zařízení
Množství dešťových vod z ČS

Qp
Qp
Qr

420 l/den
14,1 l/s
780 m3/rok.

Pro zachycení úkapu ze zpevněných ploch u nádrže je navržena nádrž o objemu 7 m3.

3. Kategorizace a množství odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby
- odpady vznikající při vlastním provozu čerpací stanice pohonných hmot
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.4
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 05 04
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je
povinen vést evidenci odpadů.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
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Odpad z provozu čerpací stanice
Tabulka č.5
Kód druhu Název druhu odpadu
odpadu
15 01 01
13 05 02
15 01 02
15 01 05
15 01 06
15 01 10

Papírové a lepenkové obaly
Kal z odl.olejů
Plastové obaly
Kompozitní obaly (zbytky plastů)
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 A Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

Kat.
odpadu
O
N
O
O
O
N

Očekávané
množství
(t/rok)
0,1
0,4
0,1
0,3
03
0,1

Předp. způsob
zneškodnění
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma

N

0,5

odborná firma

N
O
O
O

0,01
0,5
4
3

odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě k možnému využití,
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí,
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a
poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.
Odvoz a zneškodnění odpadů je v rámci provozu TESCO Havířov smluvně zajištěno
odbornou firmou. Odpady jsou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích
prostředcích a bez zbytečného prodlení jsou předávány oprávněné osobě k využití nebo
odstranění. Souhrnné množství odpadů vznikajících za běžných podmínek v rámci provozu
čerpací stanice se předpokládá produkce pouze v kilogramech za rok z údržby záměru.
Odpadové hospodářství čerpací stanice bude zařazeno do systému odpadového hospodářství
celého areálu.
Odpady z ukončení provozu záměru
Ukončení provozu bude doprovázeno produkcí stavebních odpadů především kategorie N
(technologických části 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 20 let), nelze v současné době odpovědně určit
způsob nakládání s odpady z odstraňování stavby a jejich množství.
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při
nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.
Únik většího množství nafty nebo benzínu je technicky řešen. Skladovací a potrubní systémy
budou dvouplášťové, kontrolované tlakovou indikací poruchy pláště.
Pro indikaci netěsnosti dvouplášťových nádrží, kontrolu těsnosti dvouplášťového stáčecího a
výtlačného potrubí budou umístěny kapalinové sondy v malých jímkách, do kterých bude
sveden příslušný meziprostor potrubí se signalizací přítomnosti kapaliny v jednotlivých
šachtách nádrží a šachtách pod stojany.
Riziko požáru je ošetřeno jak umístěním mobilních a přenosných hasicích přístrojů v místě
čerpání pohonných hmot, tak zpracování požárních poplachových směrnic. Konstrukčně je
čerpací stanice opatřena uzemněním. Požární zabezpečení bude součástí požární zprávy
předkládané ke stavebnímu povolení.
Záměr nebude zdrojem jiných rizik.

5. Hluk
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Stavební práce
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti
- v denní době 0 dB
- v noční době -10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
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V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době 0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení
použít protihlukové odclonění.Taková potřeba odklonění se nepředpokládá.
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.6
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncertní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Po dobu používání
Po dobu používání
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
+10
0
+5
+10
+15
+20

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.
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Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.7
Způsob využití
území
Chráněné venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB(A)
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce.
Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací,
a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory (jedná se
v případě čerpací stanice PH o stacionární zdroj):
denní doba LAeq = 50 dB(A)
noční doba LAeq = 40 dB(A)
Zdroje hluku
Doprava
Provozem čerpací stanice se nepředpokládá významné navýšení dopravy související s
provozem obchodního areálu a čerpací stanice pohonných hmot.
Příjezd k čerpací stanici bude činit 8 x 15 vozidel/hod = 90 vozidel/hod
Stacionární zdroj hluku
Novým zdrojem hluku bude technické vybavení čerpací stanice - autovysavač MV-2
(70-80 dB) a kompresor VK-1 (80-85 dB).
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Vymezení referenčních bodů
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body (objekty ochrany a chráněný
venkovní prostor). Výpočtové body jsou zvoleny u nejbližší obytné zástavby:
Nejbližší trvalá obytná zástavba je situovaná jihovýchodně od prostoru čerpací stanice ve
vzdálenosti 250 m, až za ulicí Orlovskou a v západním směru ve vzdálenosti 350 m bytový
dům u nádraží.
Tabulka č.8
Bod
1
2

Vymezení
p.č.3891, zastavěná plocha a nádvoří, č.p.248, rodinný dům, LV 1035, vzdálenost 250 m od
lokality navržené pro stavbu čerpací stanice pohonných hmot
p.č.3744, zastavěná plocha a nádvoří, č.p.1301, objekt bydlení, LV 4034, vzdálenost 355 m
od lokality navržené pro stavbu čerpací stanice pohonných hmot

Referenční body

Výsledky výpočtu
Hluk v době stavebních prací
Tabulka č.9
Kontrolní
bod

Stavební práce
Přípustná hodnota
Zjištěná hodnota
LAeq dB

LAeq dB
Den

1
2
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

65
65

35,1
22,0
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Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
překračovat přípustné hodnoty.

Hluk v době provozu
Po realizaci stavby budou hodnoty dodrženy jak je dokladováno vymezeným rozsahem níže
uvedených izofon hluku.
Výsledky výpočtu – den, noc
Tabulka č.10
Pouze provoz ČS PHM
Kontrolní
bod

Přípustná hodnota
LAeq dB

Zjištěná hodnota

Přípustná hodnota

LAeq dB

LAeq dB

Den
50
1
50
2
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

31,2
18,7

40
40

31,1
18,0

Dosah uvedené hlukové zátěže je zřejmý z následujícího grafického vykreslení izofon hluku.
Izofona 50 dB pro den je situována pouze v prostoru areálu čerpací stanice mimo chráněný
venkovní prostor chráněných objektů nejblíže situovaných.
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON – PROVOZ ČS PHM DEN
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON – PROVOZ ČS PHM NOC

Při zahrnutí provozu čerpací stanice pohonných hmot nedojde k navýšení hodnoty hluku nad
přípustnou hodnotu. Důvodem je zejména skutečnost, že nedojde k navýšení dopravy
v souvislosti se zákazníky čerpací stanice pohonných hmot, provozem skladu pohonných
hmot (čerpací stanice) nevznikne významný nový zdroj hluku, jen se mírně změní schéma
pohybu vozidel v areálu.
Při sledování vlivu hlukových emisí včetně veřejné dopravy je možné uvést, že v rámci
přípravy stavby areálu TESCO Havířov bylo provedeno podrobné vyhodnocení hlukové
zátěže z provozu areálu TESCO (RNDr. Kadlecová) – v referenčním bodě 1 byla zjištěna
hodnota
51,6 dB pro den a 41,1 pro noc a v referenčním bodě 2 byla zjištěna hodnota 58,8 pro den a
47,1 pro noc. Při započtení provozu čerpací stanice dojde k navýšení v referenčním bodě 1 o
0,1 dB při sledování hlukové zátěže pro den a k nulovému navýšení pro noc. V referenčním
bodě 2 nedojde k žádnému navýšení (limitní hodnoty LAeq 60 dB pro den a 50 dB pro noc).
Hodnoty hlukové zátěže nebudou překračovat přípustné hodnoty dle nařízení vlády
č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Stavba čerpací stanice pohonných hmot je navržena v areálu stávajícího obchodního centra
TESCO v Havířově. Lokalita je umístěna mimo oblast zástavby v prostoru mezi tratí ČD
(západně je situováno nádraží ČD) a silnicí Orlovská (sinice II/475).
Prioritou trvale udržitelného využívání území je ochrana antropogenní zóny, zajištění ochrany
před znečištěním vod a půdy a nezvýšení emisí a úrovně hladiny hluku nad přípustnou
úroveň.
Tyto podmínky jsou řešeny již v rámci stavby hypermarketu TESCO Havířov opatřeními,
která byla navržena a realizována (dopravní napojení, protihluková stěna, ochrana
obojživelníků, zachování mokřadu, výsadba biocentra).
Záměr stavby čerpací stanice svým řešením, konstrukcí, použitou technologií a stanovenými
organizačními opatřeními v rámci stavby a provozu zařízení zabezpečuje plnění priorit
komplexního využívání území.
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou
záměrem stavby, která je předmětem tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Pozemek výstavby záměru není součástí přírodních zdrojů.
• půdní fond
Během realizace vlastního záměru stavby čerpací stanice pohonných hmot nedojde k záboru
zemědělské půdy. Stavba bude realizována na ostatní ploše.
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena.
• vodní zdroje, voda
V prostoru se nenachází vodní zdroje. Stavba je situována mimo záplavové pásmo Q100.
• surovinové zdroje
Záměr leží v oblasti surovinových zdrojů – CHLÚ české části Hornoslezské pánve. Zájmové
území je z důlního hlediska situováno v jihovýchodní části již zrušené části dobývacího
prostoru Petřvald I. Uvedené území bylo a bude mimo dosah vlivů důlní činnosti na povrch a
povrchové objekty. Z tohoto důvodu není nutno stanovovat zvláštní opatření proti účinkům
poddolování.
Realizací stavby nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené realizací světelné křižovatky je situováno mimo tah územních
systémů ekologické stability.
V sousedství lokality, ale mimo území stavby je situováno biocentrum lokálního významu
LBC č.4 v prostoru zahrádek a na ploše zarůstajících mokřadů u ulice Orlovská. Biocentrum
je situováno za tratí ČD, za areálem TESCO, mimo přímý dosah řešené stavby čerpací
stanice. Podél vodního toku Sušanky je veden lokální biokoridor LBK 5.
Tok vodoteče Sušanka a jeho doprovodná vegetace má význam pro zabezpečení stability
území, zejména doprovodné mokřadní systémy.
Tabulka č.11
Ozn.prvku Genobiocenologická
typizace
LBC č.4
3C4-5
3B3

Plocha LBC
Délka LBK
6 ha

LBK č.5, 6

800 m

3C4-5

Dnešní stav

Návrh opatření

Fragment mokřadních
společenstev, zamokřená
louka, značně ruderalizovaná,
severní a východní část LBC
je dnes tvořena zahrádkami.

Vytvořit
postupně
vzrostlou zeleň – olše,
vrby, jasany, na okrajích
buky,
habry.
Luční
společenstvo
ponechat
přirozenému
vývoji.
Výhledově
založit
biocentrum
na
celé
vymezené části plochy.
Zachovat, doplnit porost.

Sníženina na břehu
sedimentačních a
dočišťovacích nádrží Dolu
Dukla na Sušance, v prostoru
před nádržemi porost
stromový, tvořící tah prvku.

Výřez mapy územně plánovací dokumentace s vymezením prvků ÚSES

Žádný z prvků územních systémů ekologické stability nebude posuzovaným záměrem dotčen
a nebude uvedené prvky ovlivňovat ani provozem po ukončení fáze výstavby.
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- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č.114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Nejblíže situovaným chráněným územím je přírodní památka Meandry Lučiny.
Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných
druhů živočichů o výměře 40,65 ha, vyhlášena v roce 1991.
Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry. Koryto s četnými nátržemi
a výrazně členitým dnem je lemováno sérií rostlinných společenstev vodních toků, od
iniciálních společenstev na náplavech řeky, přes lesní společenstva střemchových jasenin
asociace Pruno-Fraxinetum, až po břehové porosty s druhy dubohabrových hájů. Terénní
deprese a prameniště pravobřežní štěrkové terasy jsou porostlé mokřadními olšinami svazu
Alnion glutinosae. Bylinné patro je nejpestřejší v jarním období, kdy nápadně kvete sasanka
pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea), zapalice
žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a prvosenka vyšší (Primula elatior). Naopak velmi
nenápadná je pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina) – ohrožený druh podle červeného
seznamu severovýchodní Moravy a Slezska.
Předmětné území je situováno mimo zájmové území v jižním směru ve velké odstupové
vzdálenosti (cca 1 km).
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani „ptačí oblast“ nebude záměrem přímo dotčena. Dle
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit je
nejblíže situována lokalita CZ 0813455 Mokřad u rondelu, významný z hlediska ohrožených
druhů obojživelníků. Předmětem ochrany zde je čolek velký Triturus cristatus. Lokalita
zaujímá plochu 14,8038 ha.

Zájmové území je situováno severně od lokality Mokřad u rondlu. V dostatečné odstupové
vzdálenosti (cca 0,4 km).
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- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
Registrované významné krajinné prvky dle §6 zák.č. 114/1992 Sb. ani prvky dle zák.č.
114/1992 Sb. se v zájmovém území nevyskytují.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby čerpací
stanice pohonných hmot dotčena.
Na území města se nachází obytný soubor „Sorela”, charakterizující období výstavby
v 50.letech, nacházejí se zde kulturní památky Kostel sv.Anny, náhrobek hraběte Friedricha
von Arco před kostelem sv. Anny (1835), zámek se zbytkem parku (18000 empírová stavby
dostavěná pod vlivem baroka na místě tvrze ze 16.století).
Žádná z těchto památek nebude dotčena ani ovlivněna.
- na území hustě zalidněná
Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti mezi Ostravou a
pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvald, Orlová
a Karviná, na západě s obcemi Šenov a Václavovice.
Jižní částí protéká řeka Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je
železniční trať z Ostravy – Svinova do Českého Těšína. Nejvýznamnější komunikací
procházející městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se
táhne hlavní sídlištní útvar města – výšková zástavba.
V současné době má Havířov 89 000 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem.
Zájmová lokalita je situována v prostoru mezi části města Šumbark a Havířovem městem.
města.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Realizací předmětného záměru v území byly při přípravě záměru sledovány následující složky
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:
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2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou prověřena.
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na
jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového
rozložení záměru (po dobu stavebních úprav a v době provozu čerpací stanice pohonných
hmot).
Ani v době realizace stavebních úprav vzhledem k velikosti stavby a jejímu situování v rámci
dopravní sítě není předpoklad, že by mohlo být ovlivněno obyvatelstvo s ohledem na stavební
práce. Vlastní stavba bude probíhat pouze omezenou dobu.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil
dopravní obslužnost území.

-

V době výstavby bude zabezpečen provoz obchodního centra, návštěvníci by mohli být
lokálně omezeni – významným prvkem bude pracování programu organizace výstavby.

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

2.2 Ovzduší a klima
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je
uvedeno již výše. Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.
Město má vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8oC
a průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a západu.
Zeměpisnou polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory jsou určeny makroklimatické
podmínky na řešeném území. Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt – klimatické
oblasti Československa 1971) spadá území Havířova do mírně teplé klimatické oblasti MT10,
která je charakterizována dlouhým létem, teplým a mírně suchým, krátkým přechodným
obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou mírnou zimou a
následujícími hodnotami:
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 mm
Srážkový úhrn v zimním období 200 mm

40 – 50
140 - 160
110 – 130
30 - 40
-2 až -3°C
17 - 18°C
– 450 mm
– 250 mm
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Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 – 60

Sluneční svit dosahuje v roce 1 800 až 2 000 hodin, roční oblačnost obnáší v průměru 64 %
pokryté oblohy. Na svahových polohách se projevuje tepelná inverze a v níže položených
místech se setkáváme s častějšími mlhami. Na místní výkyvy počasí a čistotu ovzduší působí
vzdušné proudění.
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro město Havířov ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje
zmíněná metodika v bodě 2.0.

Celková průměrná větrná růžice lokality město Havířov
Tabulka č.12
m.s-1
N
1,7
8,97
5,0
5,12
11,0
0,18
Součet
14,27

NE
5,44
2,48
0,05
7,97

E
3,84
0,70
0,00
4,54

SE
2,13
0,37
0,01
2,51

S
6,70
3,59
0,11
10,40

SW
10,98
9,77
0,75
21,50

W
4,91
1,91
0,02
6,84

NW
6,71
4,17
0,18
11,06

Calm
20,91

20,91

Součet
70,59
28,11
1,30
100,00

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost
zjišťována ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
I.superstabilní
Vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a
ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky
rozptylu.

II:stabilní
Vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Výskyt
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky
rozptylu.

III.izotermní
Projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.V chladném období může být
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky.
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IV.normální
Dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách
zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V.konvektivní
Projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za nepodstatný.
Kvalita ovzduší
Stavební úřad Magistrátu města Havířova je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro
imise suspendované částice (PM10) - denní a roční koncentrace na ploše 100 % a 100 %
obvodu, pro imise oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace na ploše 3,1 % obvodu,
pro imise benzo(a)pyrenu - roční koncentrace na ploše 100 % obvodu a pro imise arsenu průměrná roční koncentrace na ploše 11,7 % obvodu pro ochranu zdraví lidí.
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Havířov pro rok 2010 (bez realizace stavby
„Čerpací stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“) je možno určit jen na základě
odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách.
Předpokládané imisní pozadí dle zpracovatele rozptylové studie bude v roce 2010 pro benzen
pro průměrnou roční koncentraci < 4,0 µg/m3 (složka těkavých organických látek).
Rozhodující vliv na kvalitu ovzduší v Havířově mají emise z velkých zdrojů ležících zejména
mimo území Havířova a také emise z mobilních zdrojů v souvislosti se značnou koncentrací

2.3 Voda
Povrchová voda
Z hydrologického hlediska přísluší město Havířov k povodí Lučiny, hydr. pořadí 2-03-01-062
až 2 -03-01-082. Délka toku je 37,7 km, plocha povodí 197,1 km2.
Vodohospodářská bilance řeky Lučiny je ovlivňována pěti přímými přítoky, nejvýznamněji
řekou Sušánkou, Šumbarský potok je pravostranným přítokem Sušánky, který je přítokem
Lučiny. Na vlastním toku Lučiny dochází k nejvýraznější změně k profilu údolní nádrže
Žermanice. Nad zátopou této nádrže je do Lučiny zaústěn převod vody z povodí Morávky, z
nádrže jsou realizovány odběry vody pro Mittal Steel a.s. a Biocel Paskov a voda z nádrže je
rovněž využívána pro rybné hospodářství Žermanice. Na vlastní Lučině existují mimo
uvedené odběry z nádrže Žermanice (Mittal Steel a Biocel Paskov) další 3 odběry
povrchových vod a tok je ovlivněn 1 sledovaným odběrem podzemních vod. Na dolním toku
je Lučina ovlivňována především vypouštěním vod, kterých je celkem evidováno 21.
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Za komunikací Orlovská protéká vodoteč Sušánka, číslo povodí 2-03-01-071. Pramení
v Těrlicku a ústí zprava do Lučiny v Haířově. Ústí se nachází cca 700 m jihozápadně od
hranice posuzované lokality. Řeka Sušanka je vodohospodářsky významný tok, její koryto má
polopřirozený charakter. Voda v profilu Sušanka – ústí je hodnocena jako znečištěna voda.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Území města Havířova náleží z geomorfologického hlediska k provincii Západní Karpaty,
subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, celku
Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev a okrsku Havířovská plošina.
Území města Havířova leží v podbeskydské oblasti Ostravsko-karvinské pánve. Jde o území
mírně členité ve styku okraje uhlonosné OK pánve s Těšínskou pahorkatinou. Vertikální
členění terénu je poměrně malé, rozdíl mezi nejníže a nejvýše položeným místem je pouze
105 m.
Území města leží na uhlonosném území, kde jsou na karbonském reliéfu uloženy vrstvy
sedimentů miocénního moře v třetihorách a v nejhornějších vrstvách usazeniny pleistocénní z
dob ledových a meziledových. Hluboká deprese bludovické vymýtiny Šenov – Albrechtice
odděluje severní hřbet Ostravsko - karvinský od jižního příborsko – žukovského. V prostoru
jižní části města Havířova došlo k tektonickému zlomu, takže vrstvy uhlonosného karbonu se
vyskytují až v hloubkách až 1050 m. Jde o tzv. Bludovickou vymýtinu. Toto území je
příznivé z hlediska zakládání staveb, u kterých není nutno uvažovat s opatřeními proti vlivu
poddolování.
Jižně od linie Dolní Datyně – střed Havířova – Albrechtice vystupují do podloží kvartéru
horniny beskydských příkrovů vnějšího flyšového pásma, převážně těšínsko – hradišťská
souvrství slezské jednotky. Jsou to tmavě šedé poloskalní vápnité jílovce prostoupené
plochami skalních pískovců a žilnými tělesy těšínitických vyvřelin. Severně výše jmenované
linie tvoří podloží kvartéru neogenní sedimenty larsendorfské série, známé jako „ostravský
slín“. Usazeniny kvartéru tvoří pestrou mozaiku geneticky i litologicky odlišných zemin.
Nejstaršími usazeninami jsou glasilakustrinní písky a tmavě šedé souvkové hlíny halšatského
zalednění. V následném teplejším období došlo v prostoru Dolní Datyně – Havířov ke vzniku
tzv. Šenovské terasy Lučiny. Následující etapa zalednění (salské) zanechala na celém území
mocné souvrství hlín a písků, které jsou překryty sprašovými hlínami.
Půda
Realizací stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, stavba bude realizována na
ostatních plochách.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Při přípravě záměru byl proveden průzkum vymezující výskyt flóry a fauny v území.
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu
E1 Bylinné patro:
Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrimonia
eupatoria (řepík lékařský), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel
obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Bellis perennis (sedmikráska
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chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice
luční), Cirsium arvense (pcháč rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp
(pýr plazivý) (ens), Galium aparine (svízel přítula), Geranium robertianum (kakost krvavý),
Geum urbanum (kuklík městský), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Poa annua
(lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý),
Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara
(podběl lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá).
Fauna
V prostoru byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní Erinaceus concolor,
myšice křovinná Apodemus sylvaticus,
Z ptactva :
bažant obecný Phasianus colchicus, budníček menší Phylloscopus collybita, budníček větší
Phylloscopus trochilus, drozd kvíčala Turdus pilaris, drozd zpěvný Turdus philomelos,
havran polní Corvus frugilegus, holub domácí Columba livia, holub hřivnáč Columba
palumbus, hrdlička divoká Streptopelia, jiřička obecná Delichon urbica, kukačka obecná
Cuculus cancoru, linduška lesní Anthus trivialit, pěnkava obecná Fringilla coelebs,
rehek zahradní Phoen. Phoenicurus, skřivan polní Alauda arvensis, sýkora babka Parus
palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus, sýkora parukářka
Parus cristatus, sýkora uhelníček Parus ater, špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí
Passer domesticus, vrabec polní Passer Montanu.
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Vlastní stavba nebude znamenat změnu nebo ovlivnění stávajícího rázu krajiny. Objekt je
situován v bezprostřední návaznosti na stávající dopravní systém. Čerpací stanice pohonných
hmot bude stavebně řešena s ohledem na dopravní napojení areálu TESCO.
Vlastní lokalita není spojena s nějakou místní kulturně-historickou zvláštností.
Kontakt záměru s obytnou zástavbou obce pohledově území neznehodnotí vzhledem
k umístění záměru a typu řešení celého území. Stavba je situována ve stávajícím areálu
TESCO Havířov.
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2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.
Oblast spadá do zóny aktivit dopravně obslužných a v zóně dopravy v urbanizovaném území
dle územně plánovací dokumentace. .

2.8 Hodnocení
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.13
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby

Prach a hluk při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby

Emise v době
provozu

přímé

nepříznivý vliv malý – řešen rozptylovou studií
(autorizovaná osoba)

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

odvedení odpadních vod jednotnou kanalizací

Půda

přímé

Zábor zemědělského půdního fondu ani půdy určené
k plnění funkce lesa nebude

Vliv na flóru a faunu žádný
v době stavby

nepříznivý vliv není, stavba je situována na zatravněné
ostatní ploše

Vliv na flóru a faunu žádný
v době provozu

nepříznivý vliv není

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno v období výstavby a v období provozu.
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti,
hodnocení expozice, charakterizace rizika.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně :
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků souvisejících se stavbou. Rozsah vlivů může být omezen organizací prováděných
pracovních operací. Doba realizace stavebních prací a rozsah stavby související s realizací

38
čerpací stanice je poměrně malý, významným omezujícím faktorem bude zpracování
programu organizace výstavby.
V době provozu čerpací stanice nebude ovzduší znečištěno, jak je dokladováno závěry
zpracované rozptylové studie (Ing.Petr Fiedler, 10/2008). Zpracovatel v závěru na základě
zjištěných hodnot uvádí, že je možno konstatovat splnění všech podmínek a doporučuje vydat
povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Uvádí, že použité řešení je nejvýhodnější
z hlediska ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002
Sb. a v důsledku realizace stavby „Čerpací stanice pohonných hmot - TESCO Havířov“ a její
uvedení do provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů v místě trvalé obytné
zástavby.
Vliv hlukové zátěže
Chráněné objekty nebudou provozem čerpací stanice ovlivněny nad přípustnou úroveň. Jsou
situovány mimo dosah provozu čerpací stanice (zaznamenáno zakreslenými izofonami hluku).
Při zahrnutí provozu čerpací stanice pohonných hmot nedojde k navýšení hodnoty hluku nad
přípustnou hodnotu. Důvodem je zejména skutečnost, že nedojde k navýšení dopravy
v souvislosti se zákazníky čerpací stanice pohonných hmot, provozem skladu pohonných
hmot (čerpací stanice) nevznikne významný nový zdroj hluku, jen se mírně změní schéma
pohybu vozidel v areálu.
Při sledování vlivu hlukových emisí včetně veřejné dopravy je možné uvést, že v rámci
přípravy stavby areálu TESCO Havířov bylo provedeno podrobné vyhodnocení hlukové
zátěže z provozu areálu TESCO (RNDr. Kadlecová) a při započtení provozu čerpací stanice
nedojde k ovlivnění stávající zátěže v chráněném prostoru chráněných objektů. Hodnoty
hlukové zátěže nebudou překračovat přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu je prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu a zneškodnění
zajišťuje specializovaná firma v rámci provozu TESCO Havířov. Do tohoto systému bude
nová stavba zahrnuta.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů.
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organismus než primární působení na sluchový orgán. Jde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému,
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994)
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem čerpací stanice nebudou
překračovat maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v hlukovém
posouzení v předchozí části. Hodnot uvedených v způsobující nepříznivý zdravotní projev na
obyvatelstvu nebude dosaženo.
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění
okolních antropogenních systémů.
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Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Vlivy na zdraví obyvatelstva budou
podnormativní a v souladu s požadavky platné legislativy.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr stavby čerpací stanice není zdrojem možných vlivů přesahujících státní
hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Veškeré stavební práce spojené s dovozem stavebního a technologického materiálu budou
správnou organizací stavby eliminovány.
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
 Realizována bude nádrž na úkapy o objemu 7 m 3 .
 Zařízení pro uskladňování PH se skládá z podzemních nádrží l x 60 m3 a 1 x 67 m3 včetně
stáčecího zařízení a výdejních stojanů. Čerpací stanice bude vybavena rekuperací II. stupně.
 Odpadní vody budou odvedeny napojením na jednotnou kanalizaci.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací a
podmínky pro stavbu související s lokalitou výstavby ČS PH.
 Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé
úkapy závadných látek.
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 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou
přesností. Projekčně bude následně celý záměr podrobně řešen.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby čerpací stanice pohonných hmot je vázán k předmětnému území a
není řešen variantně.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta neakceptuje záměr
zabezpečit komplexní služby pro návštěvníky areálu TESCO. Řešená varianta (předložena
oznamovatelem) se jeví po zhodnocení všech vstupních údajů jako vhodná.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000
Čerpací stanice pohonných hmot TESCO
Situace, měřítko 1 : 500
Dle KIPS Ostrava, s.r.o., 10/2008
Rozptylová studie „Čerpací stanice pohonných hmotTESCO Havířov,
Ing.Petr Fiedler, 10/2008

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem stavby je čerpací stanice pohonných hmot pro příjem, skladování a výdej motorové
nafty a benzínu v Havířově, v prostoru areálu TESCO.
Navrhovaná čerpací stanice se nachází v k.ú.Havířov, na pozemku p.č. 3674/9 a 3674/8
v prostoru příjezdu a odjezdu z areálu stávajícího obchodního centra TESCO v Havířově.
Staveniště se nachází mezi ulicemi Nádražní a Orlovská (silnice II/475) v blízkosti dráhy ČD.
Vjezd a výjezd bude na čerpací stanici z příjezdové komunikace do obchodního areálu.
Čerpací stanice bude poskytovat motoristům možnost čerpání pohonných hmot
s neomezeným prodejem nonstop. Součástí stavby bude zděný jednopodlažní kiosek
s plochou střechou a ocelové přestřešení nad manipulační plochou stáčení a výdeje
pohonných hmot.
V současné době je plocha navržená pro realizaci stavby ostatní plochou – manipulační
plochou a ostatní komunikací.
Záměr je situován mimo přímý dosah obytné zástavby. Nejbližší trvalá obytná zástavba je
situovaná jihovýchodně od prostoru čerpací stanice ve vzdálenosti 250 m za ulicí Orlovskou
a v západním směru ve vzdálenosti 350 m výškový bytový dům u nádraží.
Pro provoz čerpací stanice PHM bude sloužit jedna podzemní dvouplášťová ocelová dělená
nádrž o objemu 67 m3 (20 m3, 40 m3 a 7 m3) na benzin BA 91, motorovou naftu a úkapy a
jedna podzemní dvouplášťová ocelová nádrž o objemu 60 m3.
Pro výdej pohonných hmot budou sloužit čtyři tříproduktové oboustranné výdejní stojany pro
benzin BA 91, BA 95 N a motorovou naftu. Výdejní zařízení pro benzin BA 91 a BA 95 N
budou opatřeny rekuperací par od hrdel nádrží vozidel (rekuperace II. stupně). Projektovaná
roční spotřeba benzinu (BA 91 a BA 95 N) - 672 m3/rok a motorové nafty - 288 m3/rok.
Prodej PHM z výdejního stojanu bude realizován přenosem dat do kiosku s obsluhou čerpací
stanice.
Pozemek, na němž je navržena stavba čerpací stanice, je dle Územního plánu města součástí
plochy DXS – plocha dopravní infrastruktury specifická silniční. Dle vyjádření odboru
územního rozvoje Magistrátu města Havířova ze dne 22.9.2008 (č.zn.: OÚR/90105/Mo/08) je
záměr stavby čerpací stanice pohonných hmot v souladu ÚpmH a odbor územního rozvoje
nemá z územního hlediska k předmětnému záměru námitek.
Předpokládaný roční výdej 960 000 l/rok, z toho 70 % benzin a 30 % nafta.
Půdorysný rozměr objektu kiosku je dle projektu navržen o rozměrech 12 x 6 m. Jedná se o
jednopodlažní zděný objekt s plochou střechou. V objektu bude umístěna prodejna, kancelář a
hygienické zázemí pro obsluhu. Prodejna bude samoobslužná se sortimentem baleného
potravinářského zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků a doplňků pro motoristy.
V prodejně bude osazena klimatizační jednotka s termostatem a ventilátorem pro výměnu
vzduchu. Hygienické zařízení pro zákazníky včetně WC pro invalidy je v dostatečné kapacitě
k dispozici ve stávajícím hypermarketu TESCO, se kterým tvoří čerpací stanice PHM jeden
provozní celek. Šatna pro zaměstnance včetně zázemí je uvažována v zázemí v hypermarketu
TESCO.
Zastřešení manipulační plochy je navrženo velikosti cca 365 m2, světlá průjezdná výška bude
4,5 m. Zastřešení plochy bude tvořit ocelová konstrukce (na šesti sloupech založených na
železobetonových patkách). Atika přestřešení bude z hliníkového lakovaného plechu ve
firemních barvách firmy TESCO, podhled bude z ocelových lamel.
Úložiště nádrží je navrženo jako železobetonová deska s kotevními prvky, které budou
navrženy na vztlakovou sílu se stupněm bezpečnosti 2,0. Na desce se rozprostře a zhutní cca
20 cm vrstva písku. Na tuto vrstvu budou uloženy nádrže o objemu 60 m3 a 67 m3 a ukotveny
opásáním k železobetonové desce. Součástí dodávky nádrže bude i její izolace proti vodě.
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Zásyp jámy bude prováděn zeminou hutněnou po vrstvách cca 400 mm. Vlastní nádrž bude
obsypána pískem 0,4 – 8 mm.
Šachty dómů jednotlivých sekcí budou mít stejnou izolaci jako nádrž, která bude chráněna
geotextilií.
Pohonné hmoty budou uskladňovány ve dvouplášťových ocelových podzemních nádržích
pojezdových, z toho nádrž 67 m3 bude dělená. Meziplášťový prostor nádrží bude pro trvalou
kontrolu těsnosti pláště vybaven senzorem netěsnosti . Proti přeplnění jsou nádrže vybaveny
plovákovou klapkou se světelnou i akustickou signalizací minimální, maximální a havarijní
hladiny. Na plnící trubce je proti přeplnění osazen stáčecí ovladač. Vlastní nádrže se vybaví
dalšími potřebnými armaturami pro manipulaci odpovídajícími ČSN 650201.
Součástí čerpací stanice bude autovysavač a kompresor. Pod uvedena zařízení budou
provedeny základky dle technických podkladů a přívody elektrického proudu. Zařízení musí
být uzemněna.
Navržené řešení bude představovat plášťovou a prostorovou ochranu vnitřních prostor čerpací
stanice a v případě potřeby rovněž tísňovou signalizaci obsluhy.
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobná zařízení a je v souladu s platnou
legislativou. Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území
je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav škodlivin do
ovzduší je řešen rozptylovou studií.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení. Navržena je stavba čerpací stanice pohonných hmot, která bude přiměřeným
způsobem začleněna v souladu se stávající stavbou obchodního centra TESCO s ohledem na
dopravní charakteristiky území a okolní objekty. Technické řešení je řešené účelně s
optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje, Vyjádření z územního hlediska, zn.:
OÚR/90105/Mo/08 z 22.9.2008
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle národního seznamu evropsky
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 Sb.
nebude záměrem dotčena.

43
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Čerpací stanice pohonných
hmot TESCO Havířov“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: listopad 2008

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 0602 749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
KIPS Ostrava s.r.o.(zpracovatelé projektové dokumentace)
Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku (zpracovatel rozptylové studie, 10/2008)

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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H. PŘÍLOHA
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle národního seznamu evropsky
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 Sb.
nebude záměrem dotčena.

