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Úvod
Pro stavbu ”Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova”, která je
v současnosti projekčně připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, bylo v lednu
2008 zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení) - 10.4. Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví, škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a
pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v
množství nad 100 t.
Oznámení zpracoval Ing. Karel Kořínek, Ostrava-Poruba 14.10. 2008. Proběhlo zjišťovací
řízení, které bylo ukončeno závěrem zjišťovacího řízení záměru „Výstavba Čerpací stanice
pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova“ dle ust. § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 6.1.2009.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě
zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u
Jablunkova“, předložený zástupcem oznamovatele právnickou osobou KIPS Ostrava s.r.o.,
Sokolská tř. 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, bude dále posuzován podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Krajský úřad požaduje do dokumentace dopracovat a doplnit připomínky vyplývající
z jednotlivých vyjádření doručených při zjišťovacím řízení záměru, a to zejména:
1. vyhodnocení možného přeshraničního vlivu záměru
2. posouzení vlivů záměru na území soustavy NATURA 2000 v souladu s ust. 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny
3. posouzení vlivu záměru na nadregionální i lokální prvky ÚSES
4. posouzení vlivu záměru na výskyt a migraci zvěře především v nočních hodinách,
zejm.velkých šelem a jejich kořisti (zejm. srnce, jelena a divokého prasete) z hlediska:
• hlučnosti, světelných emisí a migračních bariér při výstavbě čerpací stanice a
při provozu čerpací stanice, včetně zohlednění všech předpokládaných
kumulativních vlivů (rekonstrukce železnice, výstavba migračního objektu na
I/11)
5. analýzu zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění obsahující:
• stanovení minimální hustoty čerpací stanic, které zabraňují dopravnímu kolapsu
při současné hustotě automobilového provozu v okruhu 20-ti km od záměru při
předpokládaném nárůstu/poklesu automobilového provozu v modelu pro
následujících 20 let
• vyčíslení přínosů/ztrát pro automobilovou dopravu a pohodlí motoristů, pokud
nedojde k realizaci záměru
• vyčíslitelné srovnání přínosů, které čerpací stanice přinese pro pohodlí
motoristů a ekologické újmy, kterou způsobí výstavba a provoz čerpací stanice
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(včetně jejich negativních vlivů na ovzduší a zhoršení migrační propustnosti
území)
6. posouzení slučitelnosti záměru s výstavbou migračního objektu pro velké šelmy
7. vyhodnocení funkčnosti migračního koridoru po realizaci záměru, a v souvislosti se
stavbou rekonstrukce III. tranzitního železničního koridoru
8. srovnání současného a předpokládaného nárůstu imisí těkavých organických látek
(VOC)
9. vyhodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody, včetně vlivu na faunu
vodního toku Renštok
10. provoz odlučovače ropných látek
11. způsob nakládání s veškerými vodami
12. opatření k zamezení vniku cizorodých látek do povrchových a podzemních vod
13. vypořádání a zapracování připomínek a požadavků vyplývajících z vyjádření
doručených v průběhu zjišťovacího řízení
Na tomto místě je pro lepší orientaci v textu uvedeno stručné vypořádání připomínek ze
zjišťovacího řízení. Celý text připomínek je uveden v přílohách dokumentace za textem.
Vypořádání připomínek je zvýrazněno proloženým písmem.
1. Vyhodnocení možného přeshraničního vlivu záměru
Uvedeno v části D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.
2. Posouzení vlivů záměru na území soustavy NATURA 2000 v souladu s ust. 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny
Zpracováno je „Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí, dle § 45i zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném znění“, RNDr. Tomáš
Kuras, Ph.D. Posouzení je v plném rozsahu uvedeno v části H.Přílohy.
3. Posouzení vlivu záměru na nadregionální i lokální prvky ÚSES
Vzhledem k tomu, že nadregionální prvek nejblíže situovaný, zabezpečuje zejména
průchodnost pro velké savce, je hodnocen vliv v rámci zpracovaného „Podkladu k posouzení
vlivu záměru výstavby Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na
území Natura 2000 – EVL CZ0724089 Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara. Vymezení a
ovlivnění tahu ÚSES je uvedeno v části C.1.1 Územní systémy ekologické stability a D.7
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy.
4. Posouzení vlivu záměru na výskyt a migraci zvěře především v nočních hodinách, zejm.
velkých šelem a jejich kořisti (zejm. srnce, jelena a divokého prasete) z hlediska hlučnosti,
světelných emisí a migračních bariér při výstavbě čerpací stanice a při provozu čerpací
stanice, včetně zohlednění všech předpokládaných kumulativních vlivů (rekonstrukce
železnice, výstavba migračního objektu na I/11)
Zpracován je materiál „Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací stanice
pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 – EVL CZ0724089
Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara a „Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, dle § 45i zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném znění,
RNDr.“, Tomáš Kuras, Ph.D. Obě odborná posouzení jsou uvedena v plném rozsahu uvedeno
v části H.Přílohy.
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5. Analýza zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění obsahující:
• stanovení minimální hustoty čerpací stanic, které zabraňují dopravnímu
kolapsu při současné hustotě automobilového provozu v okruhu 20-ti km od
záměru při předpokládaném nárůstu/poklesu automobilového provozu v modelu
pro následujících 20 let
• vyčíslení přínosů/ztrát pro automobilovou dopravu a pohodlí motoristů, pokud
nedojde k realizaci záměru
• vyčíslitelné srovnání přínosů, které čerpací stanice přinese pro pohodlí
motoristů a ekologické újmy, kterou způsobí výstavba a provoz čerpací stanice
(včetně jejich negativních vlivů na ovzduší a zhoršení migrační propustnosti
území)
Zdůvodnění je uvedeno v části B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich
výběr, resp.odmítnutí.
Rekonstrukce silnice č. I/11 je plánovaná jako mezinárodní silnice E 75 Katowice – Český
Těšín – Žilina – Budapešť – Athény. Dopravně technické parametry této tepny jsou stanoveny
tak, aby bylo možné výhledově celý tah vést jako rychlostní silnici. Dle prognóz ŘSD je
v současné době růstový koeficient dopravy pro výchozí rok 2007 pro rok 2010 OA 1,31 a
pro NA 1,08 a s ohledem na to se provádí i rekonstrukce silnice I/11 pro zajištění bezpečnosti,
plynulosti a komfortu dopravy.
Na stávající komunikaci I/11 se nachází dvě čerpací stanice v Jablunkově, dvě čerpací stanice
v Bystřici a jedna na průtahu Třince. V rámci koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK,
vládní usnesení č. 550/2006, probíhá v současné době příprava výstavby nové silnice I/11
v kategorii S 25,5/120 v úseku Třanovice – Oldřichovice – Bystřice – Mosty u Jablunkova.
Z této stavby byl uveden do provozu v 11/2008 obchvat Jablunkova, čímž stávající čerpací
stanice jsou pro tranzitní dopravu nevyužitelné a slouží pouze místní veřejnosti. Problémový
úsek Oldřichovice – Bystřice, který převádí stávající tah silnice I/11 mimo průtah Třinec –
Oldřichovice – Vendryně až po západní okraj Bystřice, je v současné době v projektové
přípravě. Uvedení do provozu se předpokládá po etapách v roce 2 012 až 2 013. Rovněž
v tomto úseku stávající čerpací stanice nebudou využitelné pro tranzitní dopravu a stanou se
funkční pro místní obyvatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro tranzitní dopravu je velmi výhodné využití stávajícího
parkoviště nákladních automobilů na parkovišti bývalé celnice.
Stavba navrhované čerpací stanice nebude znehodnocovat žádné další pozemky, naopak by
měla se svým vybavením (odpočinkové plochy, nádoby na odpadky, hygienické zařízení)
zamezovat znečišťování pozemků v okolí nové komunikace I/11. Nová čerpací stanice české
firmy Benzina přispěje k pohodlí a komfortu motoristů projíždějícím ze Slovenska do České
republiky.
Požadavek požadující vyčíslení přínosu nebo ztrát nelze v tomto případě realizovat, neexistují
relevantní hodnoty vztahující se k pohodlí motoristů číselnou řadou. Termín „pohodlí
motoristů“ nelze vyčíslit, jelikož není pojmově vymezeno v zákonech, normách ani
technických předpisech. Pohodlí je fyzický stav, což nelze definovat vyčíslením. Navíc
nemůžeme vyhodnotit něco, co není zrealizováno.
V zákoně o komunikacích č. 104/1997 je stanoveno určité regulativum na vzdálenosti
odpočívek pro dálnice a rychlostní komunikace, jejichž součástí jsou doprovodné služby
motoristům včetně čerpacích stanic.
V § č.26 - Odpočívky - je uvedeno, že podle charakteru provozu se budují odpočívky ve
vzájemných vzdálenostech nejméně 25 km.
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V prostoru navrhovaného záměru se stavebně v podstatě nic nemění mimo využití území.
V současné době se část lokality bývalé celnice využívá jako parkoviště pro TIR.
Navržená opatření jsou řešena dle odborných posouzení a požadavků pro omezení vlivů
provozem čerpací stanice. Opatření jsou vyžadována zpracovaným materiálem, kterým je
„Podklad k posouzení Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na
území Natura 2000 – EVL CZ0724089 Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara a „Posouzení vlivu
záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, dle § 45i zákona
ČSN č. 114/1992 Sb., v platném znění“, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. a návrh opatření
uplatněn v části D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
6. Posouzení slučitelnosti záměru s výstavbou migračního objektu pro velké šelmy
Zpracován je odborný materiál „Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací stanice
pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 – EVL CZ0724089
Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara a „Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, dle § 45i zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném
znění“, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. Obě odborná posouzení jsou uvedena v plném rozsahu
uvedeno v části H.Přílohy.
7. Vyhodnocení funkčnosti migračního koridoru po realizaci záměru, a v souvislosti se
stavbou rekonstrukce III. tranzitního železničního koridoru
Uvedeno je v materiálu „Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací stanice
pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 – EVL CZ0724089
Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara (uveden v části H.Přílohy) a v části D.7.7 Vlivy na faunu,
floru a ekosystémy.
8. Srovnání současného a předpokládaného nárůstu imisí těkavých organických látek (VOC)
Uvedeno ve zpracované Rozptylové studii „Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty
u Jablunkova “, Ing.Petr Fiedler, 10/2008. Rozptylová studie je uvedena v části H.Přílohy.
9. Vyhodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody, včetně vlivu na faunu vodního
toku Renštok
Uvedeno v části B.3.2 Odpadní vody a D.I 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody.
10. Provoz odlučovače ropných látek
V projektu je navržen odlučovač ropných látek (uvedeno v části B.3.2 Odpadní vody a D.I 4.
Vlivy na povrchové a podzemní vody). Pro kolaudaci bude zpracován provozní řád a havarijní
plán.
11. Způsob nakládání s veškerými vodami
Uvedeno v části B.3.2 Odpadní vody a D.2 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody.

12. Opatření k zamezení vniku cizorodých látek do povrchových a podzemních vod
Uvedeno v části B.II.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru, B.3.2
Odpadní vody a D.I 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody.
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13. Vypořádání a zapracování připomínek a požadavků vyplývajících z vyjádření doručených
v průběhu zjišťovacího řízení
Mimo výše uvedených podmínek (bod 1 až 12) ve vyjádření Hnutí DUHA Olomouc byl
požadavek na posouzení vlivu záměru na výskyt a migraci velkých šelem z hlediska osvětlení.
Byla zpracována studie „Rušivé účinky osvětlení navrhované čerpací stanice pohonných hmot
Benzina, Mosty u Jablunkova“, Ing.Tomáš Maixner, 04/2009. Tato studie je uvedena v části
H.Přílohy.

Uvedené připomínky jsou uvedeny nebo komentovány v příslušných oddílech, jak bylo
uvedeno v předchozím textu u jednotlivých připomínek účastníků zjišťovacího řízení.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Investor záměru
Sídlo
IČ

Benzina s.r.o.
Dělnická 12, 170 04 Praha 7
60193328

Oznamovatel
Sídlo
Oprávněný zástupce
IC
DIC
Oznamovatele (věci technické)

KIPS Ostrava s.r.o.
Sokolská třída 50, 702 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, 702 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 Benzina, Mosty u Jablunkova
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení):
bod 10.4. Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví, škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a
pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v
množství nad 100 t.

2. Kapacita (rozsah) záměru
2 podzemní ocelové dvouplášťové skladovací nádrže
Celkový objem nádrží
160 m3
- 1. nádrž určená na skladování motorové nafty
80 m3
- 2. nádrž členěná na:
Benzín Natural 95
32 m3
Benzín Natural 100 VERVA
15 m3
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Benzín Natural 95 VERVA
Motorová nafta Diesel VERVA
Nádrž na úkapy
Předpokládaný roční výdej
z toho
Prodejní plocha kiosku

15 m3
10 m3
8 m3
3 mil.litrů
50% benzin
50% nafta
120 m2

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj Moravskoslezský
Mosty u Jablunkova
Katastrální území Mosty u Jablunkova, p.č. 2916/36, 2916/98, 2916/99,
2916/100, 4916/21, 4916/23,
2916/94, 2916/101, 2916/102,
4916/24, 5062/1, st.p.č. 1923
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Záměrem stavby je čerpací stanice pohonných hmot pro příjem, skladování a výdej motorové
nafty a benzínu v prostoru bývalého hraničního přechodu z České republiky na Slovensko
v Mostech u Jablunkova. Navrhovaná čerpací stanice se nachází v k.ú. Mosty u Jablunkova
na pozemcích p.č. 2916/36, 2916/98, 2916/99, 2916/100, 4916/21, 4916/23, 2916/94,
2916/101, 2916/102, 4916/24, 5062/1, st.p.č. 1923 u silnice I/11. Pozemky v k.ú. Mosty u
Jablunkova, na kterých se navrhuje nová stavba, jsou vedeny jako ostatní komunikace a
ostatní plochy.
Čerpací stanice bude poskytovat motoristům možnost čerpání pohonných hmot
s neomezeným prodejem nonstop.
Stavba bude přístupná po komunikaci I/11 ve směru ze Slovenska v prostoru
bývalého hraničního přechodu a bude napojena na inženýrské sítě, které jsou v prostoru
bývalé celnice.
Provozem čerpací stanice se nepředpokládá navýšení dopravy související s dopravou na I/11,
k čerpací stanici budou najíždět vozidla přijíždějící po I/11.
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy bude po dobu
stavby po stávající komunikaci I/11 a z místní komunikace.
Na základě projektované kapacity čerpací stanice Benzina se nepředpokládá nárůst provozu
motorových vozidel v hodnocené lokalitě. Lokalita je situována u komunikace I/11 a zajíždět
zde budou řidiči, kteří pojedou po této komunikaci.
Záměr je situován mimo přímý dosah objektů bydlení. Nejbližší trvalá obytná zástavba je
situovaná severozápadně od prostoru čerpací stanice ve vzdálenosti 295 - 305 m.
Veřejná čerpací stanice bude sloužit pro příjem, skladování a výdej motorové nafty NM
standard a NM Diesel Verva a benzínu BA 95, BA 95 Verva a BA 100 Verva.
Technologické zařízení se skládá ze dvou ocelových dvouplášťových podzemních nádrží
o obsahu 80 m3 a dělené nádrže 80 m3 (32+15+15+10+8).
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Stáčecí místo bude na refýži na manipulační ploše výdeje. Pro výdej PH bude k dispozici pět
výdejních refýží. Na třech refýžích bude umístěn oboustranný čtyřproduktový výdejní stojan
(3 x 2 x 4 produkty - 40 l/min, tj. 24 hadic).
Na čtvrté refýži bude umístěn oboustranný rychlovýdejní stojan MN (2 x 130 l/min, 2 x 40
l/min, tj 4 hadice) a na páté refýži bude výdejní stojan IDS s tankovacím automatem (1 x 80
l/min, tj. 1 hadice). Celkem bude na ČS 29 hadic.
Čerpací stanice umožňuje současný výdej pohonných hmot 9 vozidlům.
Skladovací kapacita je navržena následujícím způsobem:
benzin Natural BA 95
32 m3
benzin Natural BA 95 VERVA
15 m3
benzin Natural BA 100 VERVA
15 m3
motorová nafta DIESEL VERVA
10 m3
motorová nafta DIESEL standard
50 m3
motorová nafta DISEL IDS standard
30 m3
úkapy
8 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, havarijní
maximum. Proti přeplnění jsou pak 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
automaticky uzavře plnící potrubí a dále zvukovou signalizací max. hladiny. Odvětrání
jednotlivých sekcí skladovacích nádrží je ukončeno koncovou protiexplozní pojistkou.
MÍSTO SITUOVÁNÍ STAVBY

13

V současné době probíhá rekonstrukce železničního koridoru Bystřice nad Olší – státní
hranice se Slovenskem. V rámci této stavby se počítá s vybudováním migračního podchodu
pro velké savce..
Zároveň v blízkosti má být zahájena realizace zeleného mostu pro velké šelmy přes silnici
I/11 (investiční záměr vychází z Usnesení vlády č. 550/2006 z 10.5.2006 a z Deklarace
porozumění z 3.11. 2006 mezi 8 subjekty).
Otázka migrace velkých savců je řešena odbornými hodnoceními v další části dokumentace a
jednotlivá hodnocení jsou uvedena v části H.Přílohy.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zájmové území se nachází u silnice I/11, v prostoru stávající odpočívky na hraničním
přechodu na Slovensko.
Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické a historické památky ani geologická
naleziště. Ochranná pásma z hlediska ochrany vodních zdrojů nejsou vymezena. Lokalita je
součástí trasy územních systémů ekologické stability, ale je situována na stávající zpevněné
ploše v prostoru bezprostředně navazujícím na liniovou dopravní stavbu.
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 do České
republiky.
Stavba čerpací stanice bude situována tak, že funkční využití území splňuje podmínky
Územního plánu obce Mosty u Jablunkova.
Dle sdělení OÚ Mosty u Jablunkova ze dne 19.11.2008 je předkládaný záměr v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu Obce Mosty
u Jablunkova č. 2/2000.
Investor má podepsané smlouvy na pronájem dotčených pozemků s cílem zajistit služby
motoristům osobní i tranzitní nákladní dopravy a to natankování pohonných hmot a
občerstvení bezprostředně po přejezdu hranic ze Slovenska a možnost využití sociálního
zařízení, vyhození odpadků. Z toho vyplývá i omezení negativních vlivů motoristů na přírodu
mimo lokalitu čerpací stanice.
Poslední ČS PH je na slovenské straně ve směru příjezdu do České republiky v městě Čadci.
Nově plánovaná přeložka silnice I/11, která je v realizaci jako silnice kategorie S 22,5/100
v úseku Třanovice – Nebory – Jablunkov - hranice ČR-SR, což je úsek cca 30 km dlouhý.
S ohledem na cenové možnosti ŘSD ČR nepředpokládá nové odpočívky. Rovněž nejsou
plánovány další čerpací stanice pohonných hmot v předmětném úseku.
V dané trase po napojení nové komunikace I/11 na R48 u Českého Těšína ve směru jízdy na
Olomouc je zatím plánovaná výstavba čerpací stanice až na odpočívce u Chlebovic, což je cca
60 km od hranice se Slovenskou republikou, kde je navržena posuzovaná ČS na stávající
odpočívce.
Rekonstrukce silnice č. I/11 je plánovaná jako mezinárodní silnice E 75 Katowice – Český
Těšín – Žilina – Budapešť – Athény. Dopravně technické parametry této tepny jsou stanoveny
tak, aby bylo možné výhledově celý tah vést jako rychlostní silnici. Dle prognóz ŘSD je
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v současné době růstový koeficient dopravy pro výchozí rok 2007 pro rok 2020 stanoven pro
OA (osobní vozidla) 1,31 a pro NA (nákladní vozidla) 1,08 a s ohledem na to se provádí i
rekonstrukce silnice I/11 pro zajištění bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy.
Na stávající komunikaci I/11, která nemá parametry tranzitní silnice, se nachází dvě čerpací
stanice v Jablunkově, dvě čerpací stanice v Bystřici a jedna na průtahu Třince. V rámci
koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK, vládního usnesení č. 550/2006, probíhá
v současné době příprava výstavby nové silnice I/11 v kategorii S 25,5/120 v úseku Třanovice
– Oldřichovice – Bystřice – Mosty u Jablunkova. Z této stavby byla uvedena do provozu
polovina projektovaného čtyřpruhu v 11/2008 v úseku obchvatu Jablunkova, čímž stávající
čerpací stanice jsou pro tranzitní dopravu nevyužitelné a slouží pouze místní veřejnosti.
Problémový úsek Oldřichovice – Bystřice, který převádí stávající tah silnice I/11 mimo průtah
Třinec – Oldřichovice – Vendryně až po západní okraj Bystřice, je v současné době
v projektové přípravě. Uvedení do provozu se předpokládá po etapách v roce 2012 až
2013. Rovněž v tomto úseku stávající čerpací stanice nebudou využitelné pro tranzitní
dopravu a stanou se funkční pro místní obyvatele.
V dané trase po napojení nové komunikace I/11 na R48 u Českého Těšína ve směru jízdy na
Olomouc je zatím plánovaná výstavba čerpací stanice až na odpočívce u Chlebovic, což je cca
60 km od hranice se Slovenskou republikou, kde je navržena posuzovaná ČS na stávající
odpočívce.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro tranzitní dopravu je velmi výhodné využití stávajícího
parkoviště nákladních automobilů na parkovišti bývalé celnice.
Stavba navrhované čerpací stanice nebude znehodnocovat žádné další pozemky, naopak by
měla se svým vybavením (odpočinkové plochy, nádoby na odpadky, hygienické zařízení)
zamezovat znečišťování pozemků v okolí nové komunikace I/11. Nová čerpací stanice české
firmy Benzina přispěje k pohodlí a komfortu motoristů projíždějícím ze Slovenska do České
republiky, což jsou společenské hodnoty, ovšem nevyčíslitelné.
Varianty
S ohledem na dostupnost plochy pro umístění čerpací stanice PHM, dispoziční řešení území a
návaznost komunikací a inženýrských sítí je záměr předkládán v navrhované geografické
variantě.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, není v úseku od Čadci na území Slovenské republiky
po lokalitu připravované odpočívky v Chlebovicích u silnice I/11 plánována jiná čerpací
stanice pohonných hmot. Specialista komunikace Ředitelství silnic a dálnic, Praha k silnici
v úseku Příbor - Český Těšín sdělil, že je projednávána výstavba odpočívky včetně ČSPH
na R 48 v k.ú. Chlebovice.
Lokalita,, kde je čerpací stanice navržena, je stávající zpevněnou plochou, situovanou mimo
zástavbu. Uvedená plocha je v současnosti využívána jako odstavná plocha zejména
pro těžkou nákladní dopravu. Nulová varianta by znamenala ponechat plochu ve stávajícím
využití, tj. jako plochu pro parkování nákladních vozidel, se všemi důsledky vůči okolnímu
prostoru.
Čerpací stanice, které jsou situovány mimo silnici I/11 nejsou do tohoto výčtu započteny, jsou
situovány mimo trasu silnice I/11 a nebudou pro dopravu na této významné komunikaci pro
řidiče směrodatné vzhledem k potřebě zajíždět mimo tuto trasu nad rámec nezbytné dopravy.
V rámci vyjádření k oznámení byl vznesen požadavek na vyčíslení přínosů/ztrát pro
automobilovou dopravu a pohodlí motoristů, pokud nedojde k realizaci záměru a vyčíslení
srovnání přínosů, které čerpací stanice přinese pro pohodlí motoristů a ekologické újmy,
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kterou způsobí výstavba a provoz čerpací stanice. Uvedený požadavek požadující vyčíslení
přínosu nebo ztrát nelze v tomto případě realizovat, neexistují relevantní hodnoty vztahující
se k pohodlí motoristů číselnou řadou. Termín „pohodlí motoristů“ nelze vyčíslit, jelikož není
pojmově vymezeno v zákonech, normách ani technických předpisech. Pohodlí je fyzický stav,
což nelze definovat vyčíslením.
Navržená opatření jsou řešena dle odborných posouzení a požadavků pro omezení vlivů
provozem čerpací stanice. Navrhovaná čerpací stanice může být realizována pouze v případě,
že nebude znamenat negativní vliv na okolní prostory, zejména faunu.
Opatření jsou vyžadována zpracovaným materiálem „Posouzení vlivu záměru na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, dle § 45i zákona ČSN č. 114/1992
Sb., v platném znění“, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. materiálem „Podklad k posouzení vlivu
záměru výstavby Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území
Natura 2000 – EVL CZ0724089 Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara a návrh opatření uplatněn
v části D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Stavba čerpací stanice je na pozemku, který dosud využíván jako ostatní komunikace.
Navrhovaná čerpací stanice by měla vylepšit stav oproti stávajícím podmínkám na parkovišti
nákladních automobilů, kdy dochází k nekontrolovanému a nehlídanému znečišťování
odpočívky a okolí odpadky a fekáliemi. Většinu zimního období předmětná odpočívka je
znečišťována zplodinami z běžících motorů – většinou noční vytápění kamiónů.
Variantu předloženou oznamovatelem je v případě dodržení navrhovaných podmínek pro
stavbu možné považovat za přijatelnou. Umožňuje realizaci záměru investora a zabezpečení
zajištění služeb řidičů osobní a nákladní dopravy. Umístěním stavby čerpací stanice
pohonných hmot a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno
okolí, zejména v případě zájmové lokality musí být přijatá opatření pro omezení vlivů na
okolní přírodní systémy. Tuto problematiku dokumentace v další části podrobně rozebírá
zejména s ohledem na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
(RNDr.Kuras, Ph.D. Mgr. Radim Kočvara).
V případe zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a jeho připravenost pro
navrhované řešení. Významnou skutečností je potřeba zabezpečit pro řidiče přijíždějící do
České republiky možnost čerpání pohonných hmot, ale zejména také občerstvení
bezprostředně po přejezdu hranic ze Slovenska.
Stavbu je možné provést v souladu se zabezpečením minimalizace vlivu stavby a provozu
čerpací stanice na životní prostředí. Z toho důvodu jsou v dokumentaci navržena opatření
umožňující koexistenci tohoto zařízení s okolním přírodním prostředím. Navrhované řešení
umožňuje za předpokladu řešení navrhovaných opatření realizovat záměr investora.
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 související s provozem čerpací stanice bude
souviset s provozem na stávající komunikaci I/11.
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz
připravovaného řešení celého území za předpokladu důsledné realizace navrhovaných
opatření.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Staveniště pro čerpací stanici se nachází v katastrálním území Mosty u Jablunkova u silnice
I/11 vedoucí ze Slovenska do České republiky v prostoru zrušeného hraničního přechodu,.
Vlastní pozemek stavby je mírně svažitý. Současné době je pozemek staveniště navrhované
čerpací stanice veden jako ostatní plocha.
Vzhledem k současnému stavu zpevněných ploch se předmětná lokalita pro výstavbu ČS PH
jeví jako vhodná, nedojde k žádnému novému záboru zemědělské nebo lesní půdy.
Skladování pohonných hmot
Veřejná čerpací stanice bude sloužit pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a benzínu.
Technologické zařízení se skládá ze dvou ocelových dvouplášťových podzemních nádrží
o obsahu 80 m3 a dělené nádrže 80 m3.
Jednotlivé sekce budou plněny na 95 % skutečného objemu.
Výrobce doloží „Osvědčení o jakosti a komplexnosti výrobku“ doplněné o protokol a kontrole
a zkouškách nádrže. Zabezpečí shodu výrobků s technickou dokumentací a se základními
požadavky.
Vnější dvojnásobná izolace bude kontrolována jiskrovou zkouškou před expedicí a kontrolně
po uložení. Po uložení nádrže bude provedena kontrolní tlaková zkouška meziprostoru
nádrže.
Nádrž bude částečně zasypána vhodným kamenivem a jednotlivé vrstvy zásypu budou
hutněny vibrací. Po montáži potrubí, tlakové zkoušce potrubí, montáži kabelových rozvodů a
uzemnění nádrží bude proveden zbytek zásypu s předepsaným hutněním.
Průběžná kontrola těsnosti plášťů nádrže je navržena systémem stálého sledování poklesu
tlaku plynu (suchý vzduch) v neziplášťovém prostoru. Před montáží potrubí budou skladovací
sekce pohonných hmot kalibrovány.
Stáčení pohonných hmot
Pro výdej PH bude k dispozici pět výdejních refýží. Na třech refýžích bude umístěn
oboustranný čtyřproduktový výdejní stojan (3 x 2 x 4 produkty - 40 l/min, tj. 24 hadic).
Na čtvrté refýži bude umístěn oboustranný rychlovýdejní stojan MN (2 x 130 l/min, 2 x 40
l/min, tj 4 hadice) a na páté refýži bude výdejní stojan IDS s tankovacím automatem (1 x 80
l/min, tj. 1 hadice). Celkem bude na čerpací stanici 29 hadic.
Současně bude možný na čerpací stanici výdej pohonných hmot pro devět vozidel.
Skladovací kapacita je navržena následujícím způsobem:
benzin Natural BA 95
32 m3
benzin Natural BA 95 VERVA
15 m3
benzin Natural BA 100 VERVA
15 m3
motorová nafta DIESEL VERVA
10 m3
motorová nafta DIESEL standard
50 m3
motorová nafta DISEL IDS standard
30 m3
úkapy
8 m3
Stáčení pohonných hmot bude probíhat samotíží z automobilové cisterny vybavené potrubím
pro zpětné jímání par BA NH ze zásobních nádrží. Manipulační plocha stáčení a vlastní
stáčecí šachta bude ve venkovním větraném prostoru pod přestřešením.
Souběžně s dosažením maximální hladiny uzavírá na stáčecí armatuře plováková klapka
zabraňující přeplnění nádrže. Dosažení maximální hladiny v příslušné skladovací sekci je
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signalizováno vyhodnocovacím zařízením V-R v kiosku a zvukově na vnější straně kiosku.
Signalizace maximální hladiny je odvozena od kontinuálního hladinoměru VEEDER-ROOT
(sonda Max plus).
Ve stáčecí šachtě je navrženo 3 x stáčecí potrubí DN 80 s koncovým šroubením Gossler DN
80 a 2 x rekuperační potrubí DN 50 s koncovým šroubením Gossler DN 50 a s pojistkou DN
50 na větvi rekuperace BA.
Stáčecí potrubí od stáčecí šachty k jednotlivým skladovacím sekcím bude s ocelových
dvouplášťových trub DN 80/100. Spád potrubí k nádržím je navržen 1 %.
Každé stáčecí potrubí v šachtě bude označeno cedulkou s názvem příslušného paliva a
případně i barevně označeno.Autocisterna bude při stáčení uzemněna.
Zabezpečení úniku pohonných hmot (manipulační plochy)
Odvod případných úkapů a dešťových vod z výdejní a stáčecí plochy bude proveden
systémem betonových.obrubníků a vpustí, na které bude navazovat svodné potrubí DN 80
(100). Potrubí bude zaústěno do 8 m3 bezodtoké jímky – komora nádrže pro skladování PHM.
Signalizace částečného naplnění nádrže (50 % objemu nádrže) a havarijní zaplnění nádrže
(havarijní maximum) bude odvozena od plovákového ovladače.
Snímání hladin a měření množství pohonných hmot v nádržích
Okamžité množství PHM v jednotlivých sekcích je 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, havarijní
maximum. Proti přeplnění jsou pak 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
automaticky uzavře plnící potrubí a dále zvukovou signalizací max. hladiny. Odvětrání
jednotlivých sekcí skladovacích nádrží je ukončeno koncovou protiexplozní pojistkou.
Vybavení:
• sonda pro kontinuální měření hladiny PH VEEDER-ROOT typ MAG plus
• centrální vyhodnocovací jednotka VEEDER-ROOT typ TLS – 2, signalizace
hladin: MIN, MAX (95 %)
• plovákový stavoznak pro limitní měření hl.úkapů ADAST typ E 218-3/12,
signalizace hladin: max (cca 50 %), hav (95 %)
Odvětrání nádrží, rekuperace, pojistné armatury
Pro stáčení budou páry benzínů a nafty odváděny přetlakem z nádrží do cisterny potrubím pro
zpětné jímání par ze zásobních nádrží. Na rekuperačním potrubí BA bude ve stáčecí šachtě
osazena přímá protiexplozivní pojistná armatura DN 50 v oboustranně detonačním provedení.
Na víkách nádrží (sekcí) budou umístěny protiexplozivní rohové pojistky v jednostranně
detonačním provedení, která bude chránit nádrže proti přenesení výbuchu při rozvinuté
detonaci v potrubí. Odvětrání sekcí pro skladování benzínů bude pod zemí vzájemně
propojeno a ve výšce min. 1,5 m nad přestřešením. Bude zakončeno jednou společnou
protiexplozivní deflagrační pojistnou armaturou DN 50 s přetlakovým a podtlakovým
ventilem.
Samostatně bude provedeno odvětrání naftové sekce a sekce pro úkapy. Odvětrání skladovací
komory bude ve výšce min. 1,5 m nad přestřešením, ukončeno bude protiexplozivní
deflagační pojistnou armaturou DN 50 s přetlakovým a podtlakovým ventilem. Sekce na
úkapy bude ukončena koncovou pojistkou DN 50.
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Odvod par benzínů od výdejních stojanů (odsávání pal.nádrží automobilů) je napojen na
svodné potrubí DN 32 – DN 50, které bude propojeno s parním prostorem komory BA přes
rohovou pojistku.
Stavební objekty
Urbanistické řešení je podmíněno komunikačnímu řešení s přihlédnutím ke koncentraci
služeb pro motoristy ve vazbě ke standardu společnosti Benzina. Vlastní stavba je umístěna
směrem průjezdu vozidel po natankování kolem objektu kiosku. Orientace ke světovým
stranám není u tohoto druhu staveb rozhodující.
Stavba areálu čerpací stanice pohonných hmot je členěna na stavební objekty (SO) a provozní
soubory (PS).
Stavební objekty:
SO 01 Příprava území
SO 02 Kiosek
SO 03 Zpevněné plochy
SO 04 Přestřešení
SO 05 Úložiště
SO 06 Komunikační připojení
SO 07 Přípojka vody
SO 08 Kanalizační přípojky
SO 09 Přípojka elektro + rozvody
SO 10 Přípojka telefonu
SO 11 Informační systém
SO 12 Konečné terénní úpravy
Provozní soubory:
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.
Technické řešení
Celkové stavebně-technické řešení stavby vychází z účelu stavby. Objekt kiosku je navržen z
izolačních sendvičových panelů, je jednopodlažní, nepodsklepený s plochou střechou s atikou
ve firemních barvách Benzina.
Součástí objektu bude bistro s rychlým občerstvením. Rozsahem významnou částí stavby
budou zpevněné plochy, z nichž podstatná část bude živičná. Dominantní částí bude ocelové
přestřešení, které bude zvětšeno nad standardní rozměry z důvodu odstranění negativních
vlivů (vliv světla a vliv pohybu osob) ve smyslu podkladů k posouzení vlivu záměru výstavby
ČS.
Celý areál bude doplněn přípojkami a rozvody inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektrická
energie, telefon). Prostor čerpací stanice bude částečně oddělen protihlukovými stěnami od
stávajících komunikací.
Značná část technologického zařízení čerpací stanice(skladovací nádrže, potrubí,
elektrorozvody) bude umístěna pod zemí.
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V rámci přípravy území bude provedena demolice asfaltových ploch až na podkladní vrstvy
v rozsahu cca 1700 m2. Získaný materiál bude využit k dalšímu použití v nejbližší obalovně
drceného kameniva nebo uložen na skládku S-00 v regionu, případně bude znovu použit pro
nově budované zpevněné plochy. Součástí demolice bude i demontáž stávajících obrubníků
cca 220 m. V rámci přípravy území bude demontováno 13 kusů sloupů veřejného osvětlení.
Kiosek
Jedná se o objekt obdélníkového tvaru, jednopodlažní o rozměru 12,5 x 21,2 m, kde bude
umístěna prodejna s bistrem, kancelář, sklady, sociální zařízení pro zákazníky včetně
imobilních a obsluhu. Nosná ocelové konstrukce bude opláštěna panely Kingspan. Založení
objektu bude na železobetonových základových pasech. Střecha bude plochá ze střešních
panelů Kingspan tl. 100 mm.
Zpevněné plochy
Napojení na dopravní infrastrukturu bude z komunikace I/11. Zpevněné plochy v prostoru
celého areálu budou provedeny jako živičné (cca 1800 m2), manipulační plocha pod
přestřešením a servisní ostrůvek budou z drátkobetonu (cca 296,0 m2) a chodníky budou
realizovány v zámkové dlažbě (cca 210 m2). Součástí areálu čerpací stanice bude
15 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho jedno stání pro imobilní řidiče a při
výjezdové komunikaci budou čtyři parkovací stání.
Vozovky budou lemovány betonovými obrubníky ABO 1-15, doplněny řádkem přídlažby a
osazeny do společné betonové opěrky.
Manipulační plocha pod přestřešením bude provedena z drátkobetonu, pod nímž bude
podkladní beton opatřen izolací Ladax proti pronikání ropných produktů. Od okolních
vozovek bude oddělena betonovým obrubníkem DYWIDAG. Případné úniky ropných látek
budou z manipulačních ploch vpustí svedeny do 8 m3 bezodtoké sekce dvouplášťové ocelové
nádrže, která je součástí úložiště. Dešťové vody budou odváděny přes odlučovač lehkých
kapalin do stávající jednotné kanalizace, která je v majetku obce.
Přestřešení
Přestřešení manipulační plochy o velikosti 690 m2 s podjezdnou výškou 4,9 m tvoří ocelová
konstrukce na deseti sloupech.
Úložiště
Nádrže jsou uloženy do pískového lože a opatřeny horními zátěžovými železobetonovými
deskami tl. 400 mm. Obsyp nádrží bude prováděn jemným pískem po spodní hranu zátěžové
desky. Zásyp jámy bude prováděn zeminou hutněnou po vrstvách. Plocha železobetonových
desek bude 120 m2.
Komunikační připojení
Tento objekt řeší dopravní připojení nové čerpací stanice ke komunikaci I/11. Nové dopravní
připojení ČS pro osobní automobily k silnici I/11 bude ve vztahu k bezprostředně navazujícím
plochám stávající živičné vozovky doplněno živičnou konstrukcí vozovky ve stejné skladbě.
Stavba bude označena vodorovnými i svislými dopravními značkami.
Přípojka vody
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád PVC DN 90 u bývalé celnice,
který je ve vlastnictví obce. Za napojením bude zřízena vodoměrná šachta AS VODO.
Přípojka délky 85 m je navržena v dimenzi HD PE D 90x8,2 po nadzemní hydrant. Trasa od
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hydrantu ke kiosku je navržena v dimenzi HD PE D 50x4,6. V kiosku bude umístěn hlavní
uzávěr vody.
Kanalizační přípojky
Přípojka splaškové kanalizace z kiosku bude napojena v šachtici Š 109 stávající splaškové
kanalizace DN 300, která je v majetku obce.
Dešťová kanalizace ze střech bude napojena v šachtici Š 114 na stávající kanalizaci dešťové
DN 400, která je následně vyústěna do vodoteče. Dešťové vody
ze
zpevněných ploch budou přečištěny v novém OLK a napojeny v nové šachtě na stávající
dešťové kanalizaci před stávajícím odlučovačem lehkých kapalin. Stávající dešťová
kanalizace je v majetku obce.
Přípojka elektro + rozvody NN
Přípojka NN délky 190 m pro areál ČS bude napojena na stávající trafostanici. V těsné
blízkosti TS bude v rámci přípojky NN postaven nový elektroměrový rozváděč
v samostatném pilíři. V elektroměrovém rozváděči bude umístěn hlavní jistič ČS o IN = 125
A a nepřímé fakturační měření spotřeby elektrické energie ČEZ. Měřící transformátory
proudu budou úředně ověřené. Z ER bude kabel veden ve výkopu a ukončen v HR čerpací
stanice. Kabelové vedení bude v celé trase uloženo v chráničce.
Kabel typ AYKY – J 3x 120+70
Délka trasy 190 m
Proudová soustava – 3 PEN AC 50 Hz – 400V, TN-C
Přípojka telefonu
Přípojka bude vedena z telefonní skříňky SR4 umístěné ze severní strany na objektu celnice
do kiosku čerpací stanice. Přípojka bude provedena kabelem FLE 5XN0,6, který bude
zakončen na fasádě objektu kiosku v rozvaděči MRK 20.
Délka trasy přípojky cca 90 m.
Informační systém
Při vjezdu do prostoru čerpací stanice bude po levé straně v zeleném pásu umístěn cenový
totem o výšce 7 m a šířce 2 m. Kiosek a přestřešení budou opatřeny reklamními prvky
společnosti. Součástí tohoto objektu budou základy pro kompresor.
Konečné terénní úpravy
Na nezpevněných plochách bude rozprostřena ornice a tyto plochy budou zatravněny. Na
určených místech bude provedeno vysázení nízkých okrasných křovin. Prostor parkovacích
míst za kioskem bude oddělen stromovým porostem šířky cca 2,0 m. podél příjezdu osobních
vozidel na ČS bude vysázena nízká keřová zeleň. Součástí objektu bude realizace hlukových
stěn o celkové délce 50 m. Jedna stěna bude umístěna mezi stojany čerpací stanice a
příjezdovou komunikací (délka 20 m, výška 3 m) a druhá mezi stojany a komunikací I/11
(délka 30 m, výška 3 m).
Provoz a obsluha čerpací stanice – automatizovaný systém
Provoz čerpací stanice bude řízen modulárním systémem, který zajišťuje provádění
hotovostních a bezhotovostních operací při prodeji PH a ostatního zboží, zpracovává
elektronické měření obsahu jednotlivých nádrží a množství odebraného PH s propojením na
osobní počítač vedoucího stanice.
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Obsluhu čerpací stanice mohou zajišťovat jen osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé a
prokazatelně zaškolené a přezkoušené pro obsluhu stanice a zacvičené pro případ nehod a
havárií.
Pracovníci obsluhy musejí provádět pravidelnou kontrolu zařízení, běžnou údržbu ve lhůtách
stanovených provozním řádem, vést evidenci těchto kontrol a udržovat čistotu a pořádek na
pracovišti.
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 s navazující komunikací I/11 včetně řešení opatření pro
minimalizaci vlivů na okolní přírodní prostředí. Technické řešení je řešené účelně s
optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Navržena jsou
opatření, která vycházejí z posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení
Předpokládaná lhůta výstavby

03/2010
07/2010
14 týdnů.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec
Katastrální území

Moravskoslezský
Mosty u Jablunkova
Mosty u Jablunkova

Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí: Městský úřad Mosty u Jablunkova, stavební úřad
Stavební povolení: Městský úřad Mosty u Jablunkova, stavební úřad
Kolaudační rozhodnutí: Městský úřad Mosty u Jablunkova, stavební úřad
Vodoprávní povolení: MěÚ Jablunkov, OŽP
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II. Údaje o vstupech
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú. Mosty u Jablunkova , p.č. 1923, p.č. 2916/36,
2916/94 2916/98, 2916/99, 2916/100, 2916/101, 2916/102, 4916/21, 4916/23, 4916/24,
5063/1, které jsou ostatní plochou.
Tabulka č.1
P.č.
1923

Kultura
zastavěná plocha a nádvoří

2916/36

ostatní plocha – ostatní komunikace

2916/94

ostatní plocha – ostatní komunikace

2916/98

ostatní plocha - zeleň

2916/99

ostatní plocha – ostatní komunikace

2916/100

ostatní plocha – ostatní komunikace

2916/101

ostatní plocha - zeleň

2916/102

ostatní plocha – ostatní komunikace

4916/21
4916/23
4916/24

ostatní plocha - silnice
ostatní plocha – silnice
ostatní plocha - zeleň

5063/1

ostatní plocha – ostatní komunikace

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. Stavba je navržena na stávajících
zpevněných plochách, které jsou v ochranném pásmu lesa. Lesní porost je na p.č. 2916/45 (do
15 m), 4345/38, 4345/3 (40 – 50 m) v k.ú. Mosty u Jablunkova.
Jedná se o les s převažujícím společenským posláním sledujícím zlepšení životního prostředí
s funkcí ochrany přírody a krajinotvornou. Současný stav se v zájmu chráněných lesním
zákonem a ve veřejném zájmu nesmí realizací stavby zhoršit. Z toho důvodu jsou na základě
odborných posouzení navržena opatření pro zabezpečení tohoto požadavku – ozelenění,
protihlukové stěny vůči okolnímu prostoru.
Z toho důvodu musí investor postupovat v souladu se zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a musí
požádat o souhlas příslušný orgán státní správy lesů.

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavbě obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Období provozu
Zdrojem vody bude napojení na stávající veřejný pitný vodovod novou přípojkou do
obslužného objektu, kde se umístí hlavní uzávěr s vodoměrnou sestavou.
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád PVC DN 90 u bývalé celnice,
který je ve vlastnictví obce. Za napojením bude zřízena vodoměrná šachta AS VODO.
Přípojka délky 85 m je navržena v dimenzi HD PE D 90x8,2 po nadzemní hydrant. Trasa od
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hydrantu ke kiosku je navržena v dimenzi HD PE D 50x4,6. V kiosku bude umístěn hlavní
uzávěr vody.
Bilance potřeby vody:
Spotřeba vody průměrná
Celková spotřeba vody za rok

Qr = 1,73 x 365

1 730 l/den
631 m3/rok

Potřeba vody pro technologii :
Technologický proces nevyžaduje technologickou vodu.

2. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Zásobování elektrickou energií a venkovní osvětlení
Na stávající trafostanici bude napojena přípojka NN délky 190 m pro areál ČS. V těsné
blízkosti TS bude v rámci přípojky NN postaven nový elektroměrový rozváděč
v samostatném pilíři.
V elektroměrovém rozváděči bude umístěn hlavní jistič ČS o IN = 125 A a nepřímé
fakturační měření spotřeby elektrické energie ČEZ. Měřící transformátory proudu budou
úředně ověřené. Z ER bude kabel veden ve výkopu a ukončen v HR čerpací stanice. Kabelové
vedení bude v celé trase uloženo v chráničce.
Kabel typ AYKY – J
3x 120+70
Délka trasy
190 m
Proudová soustava
3 PEN AC 50 Hz – 400V, TN-C
Inst. příkon Pi
Soudobý příkon Pp

120 kW
96 kW

Osvětlení
Pro snížení negativních vlivů osvětlení vlastní čerpací stanice byl zpracován znalecký
posudek Ing.Tomáš Maixner, 03/2009, jehož výsledkem je návrh ekologického osvětlení,
z kterého vyplývá, že zátěž nočního prostředí klesne cca o třetinu oproti běžnému řešení.
Dojde ke snížení osvětlení v lokalitě oproti stávajícímu stavu.
Dle studie světelného znečištění je při současné situaci objem světelného toku vyzářený do
okolí lokality záměru zaokrouhleně 139,8 klm (kilolumenů). Pokud vyjdeme z běžného řešení
čerpací stanice, objem světelného toku by se zvýšil na 243,1 klm. Studie navrhuje takové
varianty osvětlení, že lze dosáhnout hodnot při provozu čerpací stanice 44,4 klm.
Při odhadu emisí lze předpokládat, že se odrazí 85 % světla a 20 % světla bude pohlceno
okolím (za předpokladu pohltivého okolí vzrostlého lesa, což je zde splněno). Do ovzduší se
tak dostane 0,85 x 0,8 = 0,68 (68% světelných emisí). Do okolí se tak rozptýlí A) 95,1 klm,
B) 165,3 klm, C) 30,2 klm.
Nárůst světla v okolí pak bude záviset na výšce oblačnosti. Za předpokladu svícení pod úhlem
30 stupňů (nejhorší varianta) pod horizont tak bude svítivost 15,1 (A), pro (B) 26,3 a (C) 4,8.
Ve vzdálenosti 200 m (ekodukt) by tak bylo osvětlení zhruba 0,38 lx (15 142/2002) pro
variantu A (nulová), 0,66 lx pro variantu B (původní záměr) a 0,12 lx pro variantu C
(upravený záměr).
Dalším doporučením je pak nepoužívat halogenidové výbojky, jejichž modrá složka má
významnější dopady na přírodní složky. Daleko vhodnější jsou oranžové sodíkové výbojky.

24

Při navržených opatřeních dojde k poklesu světelných emisí oproti současnému stavu a bude
splněna podmínka intenzity osvětlení prostoru nadchodu pod hodnotu 0,24 lx.
Znalecký posudek je v plném rozsahu uveden v části H.Přílohy.
Pohonné hmoty
Specifikace používaných PHM
• Benzín Natural BA95, benzin Natural BA 95 VERVA běžná produkce, dodavatel
Benzina s.r.o., fyzikální a chemické údaje uvedeny v bezpečnostním listu výrobce
• Benzín Natural VERVA 100 (vysokooktanový motorový benzin), běžná produkce,
dodavatel Benzina s.r.o., fyzikální a chemické údaje uvedeny v bezpečnostním
listu výrobce
Motorové benzíny obsahují mimo jiné průměrně kolem 40% aromátů a cca 1% benzenu.
•

Motorová nafta, běžná produkce, dodavatel Benzina s.r.o., fyzikální a chemické
údaje uvedeny v bezpečnostním listu výrobce
• motorová nafta DIESEL standard, motorová nafta DISEL IDS standard
• Motorová nafta DIESEL VERVA (vysoce aditivovaná), běžná produkce,
dodavatel Benzina s.r.o., fyzikální a chemické údaje uvedeny v bezpečnostním
listu výrobce
Motorová nafta obsahuje parafiny, polycyklické aromatické uhlovodíky a metylestery
mastných kyselin.
Předpokládaný roční výdej
z toho

3 mil.litrů
50% benzin 1,5 mil.litrů
50% nafta 1,5 mil.litrů

Čerpací stanice bude sloužit jako veřejná samoobslužná s přenosem dat do kiosku,
umístěného v areálu čerpací stanice, ve kterém bude umístěna obsluha, zajišťující provedení
plateb, včetně samoobslužné prodejny.
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: při požití muže vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice muže způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Ostatní materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby.
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci objektu.
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3. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
Doprava na I/11
Stavba bude přístupná po komunikaci I/11 ve směru ze Slovenska v prostoru
bývalého hraničního přechodu.
Pro dopravu na I/11 byly použity intenzity dle Kartogramu zpracovatele – dopravní průzkumy
projektové dokumentace pro Silnici I/11 a I/68 v okolí Třince – Dopravní průzkumy,
MottMacdonald Praha spol.s r.o., které zahrnují dopravu ve směru na Slovensko.
Kartogram – výřez

Růstové koeficienty pro výchozí rok 2007 (výchozí rok kartogramu):

2007
2010
2015
2020

Osobní
1,00
1,10
1,23
1,31

Nákladní
1,00
1,02
1,05
1,08

Provozem čerpací stanice se nepředpokládá navýšení dopravy související s dopravou na I/11,
k čerpací stanici budou najíždět vozidla přijíždějící po I/11.
Příjezd k čerpací stanici bude činit 90 vozidel/hod.
Jiná infrastruktura
Stavba bude napojena na inženýrské sítě, které jsou v prostoru bývalé celnice.
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II. 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).
Při vlastním provozu čerpací stanice PHM je možné očekávat emise těkavých organických
látek (VOC), dle složení pohonných hmot se bude u benzínů jednat především o parafíny
(obsah cca 40% aromátů a 1% benzenu), u motorové nafty o parafiny, 7/12 polycyklické
aromatické uhlovodíky a metylestery mastných kyselin.
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 stavebních 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. Z hlediska omezení vlivu prašnosti na okolní přírodní prostředí
bude zabezpečeno v případě prašnosti zkrápění prostoru, čištění komunikací, případně
oddělující protiprašná stěna.
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.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v Mostech u Jablunkova ani
okrese Frýdek-Místek 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 Obecního úřadu Mosty u Jablunkova 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 koncentrace na ploše 27,3 % obvodu a
pro imise benzo(a)pyrenu - roční koncentrace na ploše 26,7 % 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 obce Mosty u Jablunkova pro rok 2010 (bez
realizace stavby „Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova“) je možno určit jen na
základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná
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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
Benzina Mosty u Jablunkova“) :
- benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3 (složka těkavých organických látek)
Doba provozu
Pro provoz zdroje byla zpracována rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler, 10/2008) a Odborný
posudek č. BP-203/2008 podle zákona č. 86/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů (Ing. Karel
Kořínek, 10/2008), oba materiály jsou uvedeny v části H.Přílohy.
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Čerpací stanice
Benzina Mosty u Jablunkova“ a to pro rok 2010 (po realizaci stavby) při úplném celoročním
provozu čerpání pohonných hmot.
Nepředpokládá nárůst provozu motorových vozidel v hodnocené lokalitě (budou zde tankovat
vozidla dnes projíždějící po silnici I/11), proto je v rozptylové studii hodnocena jen vlastní
nová čerpací stanice Benzina.
Výpočtem rozptylové studie získáme nárůst imisní koncentrace v hodnocené lokalitě obce
Mosty u Jablunkova, pocházející z provozu čerpací stanice dle zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při načtení stavu imisního pozadí hodnocené
obytné lokality obce Mosty u Jablunkova, před provozem stavby „Čerpací stanice Benzina
Mosty u Jablunkova“, 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.
Čerpací stanice Benzina - zdroj emisí, produkuje znečišťující látky - těkavé organické látky
(VOC). Na základě technického řešení, rozsahu, množství těchto emisí a dle nařízení vlády č.
615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze
skladování a distribuce benzinu, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č.
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je výpočet rozptylové studie
proveden pro emise těkavé organické látky (VOC).
Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2010 po realizaci stavby „Čerpací
stanice Benzina Mosty u Jablunkova“ a úplném celoročním provozu, z pohledu ochrany
zdraví lidí pro těkavé organické látky (VOC).
Parametry zdroje znečišťování ovzduší – Čerpací stanice PHM :
• jedna podzemní dvouplášťová ocelová nádrž typu PH80-1-1/700 o objemu 80 m3 na
motorovou naftu
• jedna podzemní dělená dvouplášťová ocelová nádrž typu PH50/11/11/8-4-4/700 o objemu
80 m3 (32 m3, 15 m3, 15 m3, 10 m3 a 8 m3) na benzin Natural 95 a Natural 100 VERVA,
Natural 95 VERVA motorovou naftu VERVA a úkapy.
• tři čtyřproduktové oboustranné výdejní stojany DRESSER Wayne Pignone Global Star
QUANTIUM pro výdej benzinu Natural BA 95 a Natural 100 VERVA, motorovou naftu
a motorovou naftu VERVA
• jeden dvouproduktový jednostranný výdejní stojan DRESSER Wayne Pignone Global
Star QUANTIUM pro výdej a rychlovýdej motorové nafty a motorové nafty VERVA
• projektovaná roční spotřeba benzinu Natural BA 95 a Natural 100 VERVA - 1 500 m3/rok
• projektovaná roční spotřeba motorové nafty a motorové nafty VERVA - 1 500 m3/rok
• výška odvzdušnění nádrží – 1,5 m nad přestřešením, průměry ústí - 0,05 m
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Emise
Pro výpočet emisí jsou použity emisní faktory (příloha č. 4, bod 15) z vyhlášky MŽP č.
356/2002 Sb., 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 Natural BA 95 a Natural 100 VERVA a
Natural 95 VERVA - 1 500 m3/rok a motorové nafty a motorové nafty VERVA - 1 500
m3/rok, jsou emise VOC :
Tabulka č.2
PHM
benzin
nafta

Emisní faktor
g VOC/m3
1 400
20
celkem

Emise VOC
kg/rok
2 100,0
30,0
2 130,0

Postup výpočtu emisí z emisních faktorů je zvolen proto, aby rozptylová studie prokázala
plnění imisních limitů bez ohledu na garantované emise od výrobce.
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.3
0 Imise

Ochrana zdraví lidí
Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr
aritmetický průměr
roční
denní
hodinový osmihodinový roční
(1.10- 31.3)
-3
µg.m
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 Přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší :
Imise

uhlovodíky (C1 - C10)

prům.roční
µg/m3
nestanoveno

Koncentrace
prům.denní
µg/m3
500

prům.půlhodinová
µg/m3
1 000
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Výpočet rozptylové studie je proveden pro provoz stavby „Čerpací stanice Benzina Mosty u
Jablunkova“ v hodnocené lokalitě a to pro emise těkavých organických látek (VOC). Výpočet
byl proveden nad hodnocenou lokalitou 1 600 x 1 600 m. Tím je umožněno grafické
vykreslení imisní zátěže pocházející z provozu stavby „Čerpací stanice Benzina Mosty u
Jablunkova“, a to pro rok 2010 (po realizaci stavby) při úplném celoročním provozu čerpací
stanice Benzina. Grafická část je uvedena v rozptylové studii, která je v plném rozsahu
uvedena v části H.Přílohy pro:
•
•

Imise těkavých organických látek (VOC) - maximální půlhodinová koncentrace
Imise těkavých organických látek (VOC) - průměrná roční koncentrace

Hodnocení půlhodinové koncentrace VOC
Po realizaci stavby „Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova“ bude v roce 2010 na
hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst maximální půlhodinové koncentrace imisí
těkavých organických látek (VOC) v rozmezí 1,026 až 555,235 µg.m-3.
V místě konkrétní obytné zástavby Mosty u Jablunkova č.p 352 bude nárůst maximální
půlhodinové koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 21,976 µg.m-3.
Hodnocení roční koncentrace VOC
Po realizaci stavby bude v roce 2010 na hodnoceném území nárůst průměrné roční
koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) v rozmezí 0,006 až 23,389 µg.m-3.
V místě konkrétní obytné zástavby Mosty u Jablunkova č.p 352 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 4,781µg.m-3.
Těkavé organické látky (VOC)
Tabulka č.4
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální půlhodinová koncentrace
µg/m3
1,026
555,235
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,006
23,389

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Čerpací stanice Benzina
Mosty u Jablunkova“, 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 (1 600 x 1 600 m). Pro krátkodobou koncentraci (půlhodinová)
představuje vypočtená maximální koncentrace (rozptylová studie modelem “SYMOS 97”)
nejvyšší možné imisní znečištění, která může v hodnocené lokalitě nastat. Nelze metodou
rozptylové studie určit konkrétní stavy u krátkodobých koncentrací, které nastávají za
běžných meteorologických podmínek v průběhu roku. Maximální imisní koncentrace vznikají
především při první třídě stability ovzduší - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu,
maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních
a ranních hodinách a je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší.
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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 vycházel z následující
legislativy, protože imisní limit pro těkavé organické látky (VOC) jako suma látek není
stanoven :
• 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).
• 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 Benzina Mosty
u Jablunkova“ v roce 2010, při úplném celoročním provozu, budou imisní koncentrace ze
sledovaného zdroje (čerpací stanice Benzina) následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtená imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Čerpací stanice
Benzina Mosty u Jablunkova“ v hodnocené lokalitě obce Mosty u Jablunkova bude ve výši :
- těkavé organické látky (VOC) – maximální půlhodinová koncentrace 555,235 µg/m3
- těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 23,389 µg/m3 (v benzinu je
max. obsah benzenu 1 % obj. a tím by průměrná roční koncentrace benzenu byla
0,234 µg/m3, v případě tankování veškerého množství PHM jako benzin).
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě
Vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Čerpací stanice
Benzina Mosty u Jablunkova“ bude v místě konkrétní obytné zástavby Mosty u Jablunkova
č.p. 352:
- těkavé organické látky (VOC) – maximální půlhodinová koncentrace 21,976 µg/m3
- těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 4,781 µg/m3 (v benzinu je max.
obsah benzenu 1 % obj. a tím by průměrná roční koncentrace benzenu byla 0,048 µg.m-3,
v případě tankování veškerého množství PHM jako benzin).
Výsledné imisní koncentrace
Stav imisního pozadí hodnocené lokality obce Mosty u Jablunkova pro rok 2010 (bez
realizace stavby „Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova“) 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 Benzina
Mosty u Jablunkova“) :
- benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3 (složka těkavých organických látek)
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality obce Mosty u Jablunkova
v roce 2010 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Čerpací stanice Benzina
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Mosty u Jablunkova“, v místě konkrétní obytné zástavby (Mosty u Jablunkova č.p. 352) bude
výsledná imisní koncentrace škodlivin :
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,048 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.
Vyhodnotit je možno jen vliv vlastní ČS PHM, 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 konkrétní obytné zástavby (Mosty u
Jablunkova č.p. 352), maximální nárůst půlhodinové koncentrace 21,976 µg/m3 (VOC), což
představuje 2,2 % limitu uhlovodíků C1 - C10.
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a zpracovatel rozptylové
studie 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 Benzina Mosty u
Jablunkova“ a její uvedení do provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů v
místech obytné zástavby obce Mosty u Jablunkova.
Odborný posudek č. BP-203/2008 podle zákona č. 86/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů,
který zpracoval Ing. Karel Kořínek v 10/2008 zařazuje zdroj čerpací stanice pohonných
hmot do kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší
Odborný posudek uvádí, že čerpací stanice PHM je schopna plnit zákonné emisní limity. Za
normálního průběhu technologie a dodržování technologické kázně nezpůsobí překračování
zákonných emisních limitů. Provozovatel středního zdroje znečišťování ovzduší musí podle
vyhlášky č. 356/2002 Sb. zajistit jednorázové měření emisí znečišťujících látek. U
posuzované čerpací stanice PHM jde o měření emisí VOC z výdejních stojanů na benzín a
skladovacích nádrží. První měření musí být provedeno do 3 měsíců od uvedení zdroje do
provozu. Provozovatel středního zdroje znečišťování ovzduší musí podle § 22 vyhlášky č.
356/2002 Sb. vést provozní evidenci středního zdroje znečišťování ovzduší.
V části „Rizika“ uvádí, že provozovatel je povinen předcházet poruchám a havarijním stavům
a v případě jejich vzniku provádět opatření k zmírňování jejich následků. Mezi očekávané a
předvídatelné havarijní stavy při provozu zařízení patří úniky VOC do ovzduší při plnění
zásobní nádrže z autocisterny v případě poruchy nebo špatné funkce plovákového
zabezpečovacího systému proti přeplnění nádrže s nebezpečím možného výbuchu a požáru.
Prevence těchto havarijních stavů musí být ošetřena předpisy, které je povinen provozovatel
čerpací stanice dodržovat. Mezi očekávané a předvídatelné havarijní stavy také patří porucha
zpětného odsávání par u výdejního stojanu a tím úniky VOC do ovzduší při plnění nádrží
motorových vozidel s nebezpečím možného výbuchu a požáru.
V případě havarijního stavu musí provozovatel postupovat v souladu s platnými předpisy pro
provoz čerpacích stanic a skladů hořlavých kapalin, s požárními předpisy a z hlediska ochrany
ovzduší v souladu s § 11 odst. 1 písm. g) a písm. k), zákona č. 86/2002 Sb.
V závěrečném hodnocení zpracovatel odborného posudku uvádí, že projekt stavby „Čerpací
stanice Benzina Mosty u Jablunkova“, která je předmětem odborného posudku, odpovídá
požadavkům §3 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platným
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prováděcím předpisům a doporučuje příslušnému orgánu ochrany ovzduší vydat povolení
stavby podle § 17 odst., písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Odpadní vody
Odpadní vody splaškové
Přípojka splaškové kanalizace z kiosku bude napojena v šachtici Š 109 stávající splaškové
kanalizace DN 300, která je v majetku obce.
Odváděné splaškové vody = spotřeba vody
cca 0,02 l/s
Qrok = 631 m3/rok, tj.
Dešťové vody
Dešťová kanalizace ze střech bude napojena v šachtici Š 114 na stávající kanalizaci dešťové
DN 400, která je následně vyústěna do vodoteče. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou
přečištěny v novém OLK a napojeny v nové šachtě na stávající dešťové kanalizaci před
stávajícím odlučovačem lehkých kapalin. Stávající dešťová kanalizace je v majetku obce.
Pro zachycení úkapu ze zpevněných ploch u nádrže je navržena nádrž o objemu 8 m3.
Množství dešťových vod
Qden
- dešťové vody ze střech
- dešťové vody ze zpevněných ploch
- roční množství dešťových vod celkem

1,73 m3/den
cca 10,94 l/s
cca 20,74 l/s
cca 1695 m3/rok
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3. Odpady
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby,
- odpady vznikající při vlastním provozu ČS PHM.
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.5
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 09 04
20 03 01

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly

O
O
O
O

Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy

O
N
O
O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

Směsný komunální odpad

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.
Odpad z provozu čerpací stanice
Tabulka č.6
Kód druhu Název druhu odpadu
odpadu
13 07 01
13 08 99
15 01 01
13 05 02
15 01 02
15 01 05
15 01 06
15 01 10

Topný olej a motorová nafta
Odpady jinak blíže neurčené
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

Kat.
odpadu
N
N
O
N
O
O
O
N

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

Předp. způsob
zneškodnění
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
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Kód druhu Název druhu odpadu
odpadu
15 02 02 A Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky
20 01 01 Papír a lepenka
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
N

Očekávané
množství
(t/rok)
0,5

Předp. způsob
zneškodnění
odborná firma

N
O
N
O
O
O

0,1
0,4
0,01
0,5
4
3

odborná firma
odborná firma
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 bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Odpady budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a bez
zbytečného prodlení budou předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Souhrnné
množství odpadů vznikajících za běžných podmínek se předpokládá produkce pouze
v kilogramech za rok z údržby záměru.
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 30 let), nelze v současné době odpovědně určit
způsob nakládání s odpady z odstraňování stavby a jejich množství.
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4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)
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
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
Provoz čerpací stanice PHM
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku 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.
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Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.7
Druh chráněné místnosti
Korekce /dB/
Nemocniční pokoje
6.00 až 22.00 h
0
22.00 až 6.00 h
-15
Operační sály
Po dobu používání
0
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Po dobu používání
-5
Obytné místnosti
6.00 až 22.00 h
0*
22.00 až 6.00 h
-10*
Hotelové pokoje
6.00 až 22.00 h
+10
22.00 až 6.00 h
0
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
+5
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
+10
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
+15
restaurace
Prodejny, sportovní haly
+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
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.8
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
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.
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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.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z dopravy na hlavních komunikacích I/11) Den LAeq = 60 dB Noc LAeq = 50 dB
Hluk z provozu ČS PHM
Den LAeq = 50 dB Noc LAeq = 40 dB
Předpoklad hlukové zátěže byl použit na základě údajů poskytnutých zpracovatelem projektu.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 8.1 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z
metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných
v předmětném území (chráněný prostor staveb). Byly vypočteny průběhy izofon v
pětidecibelových odstupech dB. Izofony jsou zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném
v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve výšce 3 m.
Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě. Každá stavební činnost má na danou
lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená. V
průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy,
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory apod.).
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku:
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad
Tabulka č.9
Typ prací
Zemní a stavební

Název stroje
Nakladač
Buldozer
Rypadlo
Nákladní automobily
Domíchávače betonu
Čerpadla betonu
Kompresor

Počet kusů
2
2
1
8/hod
1hod
1
2

Akustické parametry
LpA,10 = 80 dB
LpA,10 = 85 dB
LpA,10 = 81 dB
LpA,10 = 89 dB
LpA,10 = 80 dB
LpA,10 = 81 dB
LpA,10 = 75 dB
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Hluk v době provozu
Zdroje hluku – čerpací stanice PHM
Doprava
Provozem čerpací stanice se nepředpokládá navýšení dopravy související s dopravou na I/11,
k čerpací stanici budou najíždět vozidla přijíždějící po I/11.
Příjezd k čerpací stanici bude činit 90 vozidel/hod.
Stacionární zdroj hluku
Dle dokumentace pro územní řízení (KIPS Ostrava s.r.o., ČS Benzina Mosty u Jablunkova)
je navrženo technické vybavení čerpací stanice - kompresor VK-1 (80-85 dB), jiné technické
vybavení jako autovysavač MV-2 (70-80 dB), které by bylo novým stacionárním zdrojem
hluku, navrženo není.
Zdroje hluku – doprava na I/11
Pro provoz na I/11 (silniční doprava - dominantní zdroj hluku) a provoz na trati ČD bylo
provedeno posouzení v rámci připravovaných staveb a samostatně zhodnocen stav hlukové
zátěže těchto záměrů
Pro dopravu na I/11 byly použity intenzity dle Kartogramu zpracovatele – dopravní průzkumy
projektové dokumentace pro Silnici I/11 a I/68 v okolí Třince – Dopravní průzkumy,
MottMacdonald Praha spol.s r.o., které zahrnují dopravu ve směru na Slovensko, výřez je
uveden na straně 25 této dokumentace.
Otázka vlivu hluku z provozu na dráze ČD byla podrobně řešena v rámci ČD DDC,
Optimalizace traťového úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova - státní hranice SR.
V oblasti Mostů u Jablunkova v části za Jablunkovským průsmykem je hlukem železnice
atakováno několik izolovaných objektů i obytných, u nichž se hlukové zatížení pohybuje mezi
50 až 65 dB ve dne a mezi 55 až 60 dB v noci (čerpáno z oznámení dle zák.č.100/2001 Sb.
pro výše uvedenou stavbu).

Provedeno je posouzení:
A. Chráněných objektů
B. Posouzení vlivu provozu čerpací stanice PHM včetně navržených opatření na floru a
faunu
A. Chráněné objekty
Volba kontrolních bodů výpočtu
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 severozápadně od prostoru čerpací stanice ve
vzdálenosti 295 - 305 m.
Tabulka č.10
Bod
1
2

Vymezení
p.č.991, zastavěná plocha a nádvoří, č.p.109, objekt bydlení, LV 1513, vzdálenost 295 m od
lokality navržené pro stavbu čerpací stanice pohonných hmot
p.č.1233, zastavěná plocha a nádvoří, č.p.91, objekt bydlení, LV 446, vzdálenost 305 m od
lokality navržené pro stavbu čerpací stanice pohonných hmot
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Prostor od státní hranice po Bystřici nad Olší z hlediska expanze významných druhů savců
zásadní. Proto také bylo toto území zařazeno mezi území mimořádného významu v rámci
kategorizace území České republiky z hlediska výskytu a migrace živočichů (HLAVAČ &
ANDĚL 2001). Proto je nezbytné věnovat patřičnou pozornost z hlediska hlukové zátěže vůči
fauně. Z toho důvodu byla řešena samostatná hluková studie jako podklad pro posouzení
vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Rámci této studie byly stanoveny další referenční body (viz.dále).
Referenční body – chráněný prostor chráněných objektů
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Chráněný prostor chráněných objektů
Sledován je následující stav hlukové zátěže:
Stavební práce
Provoz čerpací stanice pohonných hmot
Provoz čerpací stanice pohonných hmot včetně veřejné dopravy (I/11)
Stavební práce
Tabulka č.11
Bod
1
2
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Výška
(m)

Limit
LAeq dB
Den

Zjištěná hodnota
LAeq
Den

3
3

65
65

45,6
44,1

Přípustná hodnota stavební práce pro dobu denní (7-21 hod.) LAeq = 65 dB
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. Z hlediska vlivu na faunu v prostoru lesního porostu je možné
při stavebních pracích vůči prostoru s výskytem fauny použít protihlukové odclonění.
Provoz čerpací stanice pohonných hmot
Tabulka č.12
Bod

Výška
(m)

1
3
2
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Limit
LAeq dB
Den

Zjištěná hodnota
LAeq
Den

Limit
LAeq dB
Noc

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

50
50

27,4
29,1

40
40

18,7
20,4

Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu ČS PHM je v chráněném prostoru chráněných
objektů pro den LAeq = 50 dB, pro noc 40 dB.
Provoz čerpací stanice pohonných hmot včetně veřejné dopravy (I/11)
Tabulka č.13
Bod

Výška
(m)

1
3
2
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Limit
LAeq dB
Den

Zjištěná hodnota
LAeq
Den

Limit
LAeq dB
Noc

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

60
60

46,5
48,1

50
50

37,8
39,3

Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu na I/11 je pro den LAeq = 60 dB, pro noc 50 dB.
Vykreslené izofony hlučnosti jsou uvedeny v Hlukové studii A, která je v plném rozsahu
v části H. Přílohy.
Pro stavbu „ČS Benzina Mosty u Jablunkova“je zpracována hluková studie jako podklad pro
posouzení vlivu hluku z provozu na zdraví obyvatel. Provedeno je posouzení hlukového
příspěvku provozu na nejbližší chráněné prostory v závislosti na době provozu hlukových
zdrojů. Nejbližší chráněné objekty jsou situovány severozápadně v dostatečné odstupové
vzdálenosti.
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Pro chráněný venkovní prostor nejblíže situovaných chráněných objektů je zjištěna hodnota
hlukové zátěže. Jak je patrno z výsledků, nebude vlastní provoz čerpací stanice negativně
ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku budou dodrženy. Pokud budou dodrženy přípustné
hodnoty v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů, budou dodrženy i hodnoty
v chráněném vnitřním prostoru.
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 8.1 (RNDr. Liberko).
Sledována byla hluková zátěž v době stavebních prací, samostatně byl sledován provoz
čerpací stanice pohonných hmot a provoz čerpací stanice pohonných hmot včetně veřejné
dopravy (I/11).
Ve všech sledovnaných případech je zřejmé, že dosah izofon hluku nezasahuje chráněné
prostory chráněných objektů a zjištěné hodnoty nedosahují limitních hodnot v chráněném
prostoru chráněných objektů, které je předmětnému záměru nejblíže situovány.
Hodnoty hlukové zátěže nebudou překračovat přípustné hodnoty dle nařízení vlády
č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

B. Posouzení vlivu provozu čerpací stanice PHM včetně navržených opatření na floru a
faunu
Prostor od státní hranice po Bystřici nad Olší z hlediska expanze významných druhů savců
zásadní. Proto také bylo toto území zařazeno mezi území mimořádného významu v rámci
kategorizace území České republiky z hlediska výskytu a migrace živočichů (HLAVAČ &
ANDĚL 2001).
Proto je nezbytné věnovat patřičnou pozornost z hlediska hlukové zátěže vůči fauně. Z toho
důvodu byly vykresleny izofony hluku vymezující vliv provozu čerpací stanice v prostoru na
hranici lesního porostu východně body 1, 2 a 3 a v prostoru podél vodoteče v západním směru
body 4, 5 a 6.
V těchto bodech byla vypočtena hluková zátěž pro stávající využití plochy (odstavná plocha
pro kamiony) a hluková zátěž po realizaci záměru.
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Referenční body – posouzení vlivu provozu čerpací stanice PHM včetně navržených opatření na floru a faunu
(pozn.: referenční body jsou zakresleny v mapovém podkladu stávajícího stavu území – projektovaný stav)
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Výsledky výpočtu
Sledován je následující stav hlukové zátěže:
Hluková zátěž projektovaného stavu zpevněné plochy (stávající stav)
Hluk v době provozu čerpací stanice
Stanovena je hluková zátěž dopravy a provozu parkovacích ploch bez hlukového pozadí.
Hlukové pozadí je pro oba stavy sledování stejné.
Hluková zátěž projektovaného stavu zpevněné plochy
Tabulka č.14
Bod

Výška
(m)

1
2
3
4
5
6
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

3
3
3
3
3
3

Zjištěná hodnota
LAeq
Den

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

51,3
51,1
52,1
52,1
53,8
52,3

43,9
43,6
43,5
43,1
44,8
43,3

Hluk v době provozu čerpací stanice
Projekt navrhuje pro ochranu okolního prostoru protihluková opatření, kterými jsou:
• protihluková stěna délky 20 m, výšky 3 m v prostoru mezi stojany čerpací stanice a
příjezdovou komunikací
• protihluková stěna délky 30 m, výšky 3 m v prostoru mezi stojany čerpací stanice a
silnicí I/11 (variantně navržena v prostoru středního pásu komunikace – podrobně bude
řešeno dle technického návrhu typu stěny v projektu)
• prostor parkovacích míst bude oddělen pásmem zeleně (stromový porost) šířky
nejméně 2 m
• podél příjezdu osobních vozidel k čerpací stanici bude vysázena keřová zeleň
Tabulka č.15
Bod

Výška
(m)

1
2
3
4
5
6
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

3
3
3
3
3
3

Zjištěná hodnota
LAeq
Den

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

51,1
50,7
51,9
51,9
53,5
52,1

43,8
43,3
43,4
43,0
44,6
43,2

Vykreslené izofony hlučnosti jsou uvedeny v Hlukové studii B, která je v plném rozsahu
v části H. Přílohy.
Z výše uvedených hodnot vztažených k vymezeným referenčním bodům podél řešeného
prostoru vyplývá, že oproti původnímu využití území při realizaci stavby čerpací stanice
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pohonných hmot dojde v bodech1, 2 a 3 ke snížení hlukové zátěže o 0,2 až 0,4 dB pro den
a o 0,1 – 0,3 dB pro noc.
Vibrace
Za provozu nebudou vznikat vibrace v důsledků jízdy vozidel. Nejsou navrhována žádná
předběžná opatření na eliminaci vibrací.
Se zvýšenou dopravní zátěží v době stavby lze očekávat i zvýšení vibrací podél přístupové
komunikace. Stavba bude probíhat po omezenou dobu, v době stavby a demolice
stávajícího objektu pekáren (související stavba) budou sledovány okolní objekty.
Záření, zápach, jiné výstupy
Předmětný záměr není zdrojem záření, zápachu ani jiných výstupů.
Při realizaci ani provozu nebudou provozována zařízení, která by mohla být původcem
nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády
480/2001 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti
působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat
opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
5. Doplňující údaje (významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Realizace záměru si s ohledem na původní stav území (demolice objektu původních
pekáren) vyžádá terénní úpravy. Tyto terénní úpravy budou podrobně řešeny projektem
s ohledem na začlenění navrhované stavby do území.
Po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu okolní zatravněné plochy a
provedena doplňková výsadba vzrostlé zeleně mezi parkovacím objektem a okolní
zástavbou.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
Zájmové území v lokalitě, v němž je navržena stavba „Čerpací stanice pohonných hmot
Benzina, Mosty u Jablunkova“ je územím v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o
závazných částech územního plánu Obce Mosty u Jablunkova č. 2/2000.
Jedná se o území stávající zpevněné plochy s parkováním zejména těžkých nákladních
vozidel na původním hraničním přechodu na Slovensko u silnice I/11. Stavba je navržena
mimo prostor chráněných objektů – objektů bydlení.
Z environmentálního hlediska je zájmové území při sledování širších vztahů územím
s vysokou ekologickou stabilitou, významné z hlediska ochrany přírody a krajiny a
krajinného rázu. V blízkosti zájmového území se nachází chráněná krajinná oblast
Beskydy.
Územím obce Mosty u Jablunkova prochází hranice CHOPAV Jablunkovsko a CHOPAV
Beskydy (hranice prochází západně od zastavěného území obce).
Stavba je navržena v těsné blízkosti nadregionálního biokoridoru K 147, který umožňuje
velkým savcům (vlk, medvěd hnědý, a rys ostrovid) překonat Jablunkovskou brázdu.
Záměr výstavby se nachází v blízkosti připravovaného migračního koridoru pro velké
savce. Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění je provedeno podrobné posouzení
stavby z hlediska vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí (RNDr.Tomáš Kuras, Ph.D., Mgr. Radim Kočvara).
Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy.
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena, ale stavba je řešena v ochranném pásmu
lesa – les s převažujícím společenským posláním sledujícím zlepšení životního prostředí
s funkcí zejména ochrany přírody a krajinotvornou.

1.1 Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezen na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje
uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části
krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a
jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy
lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní, regionální a nadregionální.
Nadregionální a regionální ÚSES byl pro území České republiky naposledy zpracován
v roce 1996. Tento materiál je přejat jak do konceptu VÚC Ostrava - Karviná tak platného
VÚC Beskydy.
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Nadregionální úroveň je představována nadregionálním biokoridorem K 147, který je
situován v těsné blízkosti stavby a který umožňuje velkým savcům (vlk, medvěd hnědý, a
rys ostrovid) překonat Jablunkovskou brázdu.
SITUACE ÚSES
Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje pro projednání dle §§ 37 a 38 zák.
č. 183/2006 Sb. v platném znění - návrh zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

K 147
Směřuje z CHKO Beskydy jižně od Jablunkova ze severní strany Mostů u Jablunkova
obloukem k jihovýchodu, na Slovensko. Doporučená lokalizace většiny trasy vyplývá
z jejího prověření nově zpracovanou studií, vymezující v rámci NRBK koridor pro migraci
velkých savců napříč územím Jablunkovské brázdy.
V místě křížení se silnicí I/11 je trasa nasměrována na plánovaný ekodukt pro velké savce.
V ose nadregionálního biokoridoru K147 MB na území obcí Dolní Lomná, Jablunkov a
Mosty u Jablunkova zabezpečit prostupnost území (především tělesa silnice I/11 a tělesa
železniční trati III. TŽK) v parametrech migračního koridoru pro velké savce.

47

Situace umístění migračního koridoru pro velké savce (dle dosud zpracované přípravné
dokumentace) – přehledná situace, měřítko 1 : 10 000

MÍSTO UMÍSTĚNÍ
ČERPACÍ STANICE

Stavba čerpací stanice je situována severně od prostoru migračního koridoru pro savce,
posouzení vlivu provozu tohoto záměru je uvedeno v odborných materiálech „Posouzení
vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, dle §
45i zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném znění“, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. a
„Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací stanice pohonných hmot Benzina,
Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 – EVL CZ0724089 Beskydy“, Mgr. Radim
Kočvara. Oba materiály jsou uvedeny v části H.Přílohy.
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1.2 Zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Nejblíže situovaná je Chráněná krajinná oblast Beskydy
V CHKO Beskydy jsou soustředěny výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní
pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů,
druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a
rovněž mimořádné estetické hodnoty území.
CHKO Beskydy byla zřízena výnosem MK ČSR č.j. 5373/73 dne 5.3.1973 na části území
okresů Vsetín, Nový Jičín a Frýdek Místek. Svou rozlohou je největší chráněnou
krajinnou oblastí v ČR. Území CHKO představuje přírodovědně a krajinářsky zachovalý
krajinný celek nejvyšších karpatských pohoří na území ČR. K největším pozoruhodnostem
přírody patří v této oblasti zbytky pralesovitých porostů, druhově bohaté louky a pastviny
s výskytem orchidejí, pseudokrasové jevy. Významné jsou Beskydy svou typickou lidovou
architekturou.
Hospodářské využití oblasti se provádí podle zón odstupňované ochrany s požadavkem na
to, aby se udržoval a zlepšoval přírodní stav a ekologické funkce. Rovněž rekreační využití
území je možné za předpokladu, že přírodní hodnoty nepoškozuje. K bližšímu určení
způsobu možnosti ovlivnění činnosti v CHKO byly vymezeny čtyři zóny odstupňované
ochrany přírody. Nejpřísnější ochrana je vymezena na cca 5,6 % rozlohy CHKO Beskydy
a vztahuje se na 1.zónu.
V CHKO Beskydy je vyhlášeno 50 maloplošných chráněných území, významný je i
nadregionální rekreační význam Beskyd.
V obci Mosty u Jablunkova jsou chráněná území:
PR Vřesová stráň je zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým
převážně smrkovým lesem. S biotopy
mokřadních druhů živočichů a vzácných
ohrožených druhů rostlin.
PP Motyčanka je podmáčena louka , která je situována na mírně skloněných svazích
v oblasti přechodu Moravskoslezských Beskyd do Jablunkovské brázdy s početnou
populací srstnatce májového Dactylorhiza majalis.
PP Pod hájenkou Kyčera je tvořena zarůstajícím rašeliništěm a prameništěm na okraji
lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
vyskytuje se hořec tolitovitý Gentiana asclepiadea a žebrovice různolistá Blechnum
spirant.
Žádná národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní
památky nebudou záměrem dotčeny.

1.3 Území přírodních parků
Zájmové území leží v navrhovaném přírodním parku Slezské Beskydy.
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1.4 Území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Hranice evropsky významné lokality Beskydy (kód lokality CZ0724089) a zároveň ptačí
oblasti Beskydy (kód lokality CZ0811022), jsou situované v blízkosti stavby.
Evropsky významná lokalita Beskydy (CZ0724089)
(zpracováno podle podkladových materiálů MŽP ČR)
Rozloha: 120.387,00 ha
Poloha
Rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR. Je vymezeno státní hranicí se Slovenskou
republikou na východě, na severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu
pod Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy . Z geologického hlediska se jedná o flyšové
pásmo Západních Karpat, z paleogénu, případně z křídy, složení - převážně pískovce a
jílovce, méně slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. Typické znaky - rytmické střídání
vrstev (gradační zvrstvení) a sesuvy (turbiditní proudy). Typický fenomén - štěrkonosné
vodní toky, pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras). Geomorfologicky se jedná o
vnější Západní Karpaty - geomorfologické jednotky: Moravskoslezské Beskydy,
Javorníky, Rožnovská brázda (část). Reliéf tvoří Členitá hornatina s hlavním hřebenem a
řadou postranních údolí, CHKO se rozkládá v n.v. 350 - 1324 m n. m., rozloha 1160 km2.
V území převažují hnědé půdy kyselé a podzolové. Krajinný charakter je převážně možno
hodnotit jako hornaté a lesnaté území. Jde o zachovalý přírodní a krajinný celek v
nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří členitý terén,
vodní toky, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a
zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s
pasteveckým horským typem hospodaření.
Biota
Lesní vegetaci tvoří především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli - Fagetum (L5.1),
následované dubohabřinami as. Carici pilosae - Carpinetum (L3.3B). Podstatně méně jsou
zastoupeny acidofilní bučiny (L5.4) a údolní jasano - olšové luhy (L2.2A,B). V pestrém
zastoupení travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky (T1.1) a poháňkové
pastviny as. Lolio - Cynosuretum i as. Anthoxantho - Agrostietum (T1.3). Na vlhkých
stanovištích se vyskytují pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6), v menší míře
vegetace vlhkých narušovaných půd (T1.10). Dále zde nalezneme širokolisté suché
trávníky a to i s výskytem jalovce a orchidejí (T3.4A-C). Maloplošně se na lokalitě
vyskytují podhorské smilkové trávníky (T2.3A, B), štěrbinová vegetace skal (S1.1, S1.2),
prameniště (R1.1, R1.3, R1.4), slatiniště (R2.1, R2.2, R2.3) a mokřadní vegetace
(M1.1,M5, V1F). Poměrně rozšířené jsou vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3). V
oblasti Lysé hory převládají podhorské a horské typy acidofilních bučin (L5.4), které ve
vyšších partiích střídají horské třtinové smrčiny (L9.1). V rozvolněných porostech
papratkových smrčin (L9.3) a jako náhradní společenstvo ve vytěžených imisních
smrčinách se vyskytují porosty kapradinových niv s Athyrium distentifolium (A4.3).
Klimaxová vegetace papratkových smrčin se vyvíjí v nejvyšších polohách na mlžných
závětrných svazích severozápadní, méně také severovýchodní expozice. Na prudkých
svazích se maloplošně nachází suťové lesy (L4 ). Objevují se na mezotrofních rankerech,
často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na hranách svahů. Suťové
lesy mohou přecházet v horské klenové bučiny (L5.2). Mimo tyto porosty se lze převážně
v nižších polohách setkat s náhradními porosty kapradinových niv as. Daphno mezereiDryopteridetum filicis-maris (převážně v polohách horských klenových bučin), ale i patrně
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primárními porosty této vegetace vázanými na strmé soliflukční svahy v zářezech potoků
(např. koryta potoků v PR Mazácký Grúnik). Maloplošně jsou podél potoků vyvinuty
liniové porosty devětsilových lemů. Roztroušeně a maloplošně se objevují pískovcové
skalní výchozy. Bezlesé enklávy ve vrcholových partiích, tzv. polany, reprezentuje
vegetace podhorských smilkových trávníků as. Anthoxantho-Agrostietum a as. Violion
caninae. V území se vyskytuje celá řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a
rostlin.
Kvalita
Komplex masívu Kněhyně a Radhoště je ukázku zachovalého podhorského a horského lesa
karpatského typu. Lokalita zahrnuje širokou škálu biotopů od mezofilních bučin v
submontánním vegetačním stupni až po klimaxové smrčiny v nejvyššch supramontánních
polohách. Území je cenné svou velkou rozlohou a zároveň spojitostí přirozených biotopů.
Rozsáhlejší plochy přirozených porostů horského a vysokohorského lesa ve věku 160 - 180
let se dochovaly na vrcholech Kněhyně, Čertova Mlýna a Noříčí hory a na úbočí Radhoště
a Čertova Mlýna. Stromové patro je v nich věkově diferencované, je zachován přirozený
biologický cyklus živin. Ponechány jsou suché a trouchnivé kmeny, které slouží zejména
jako biotop houbám a bezobratlým. V území je dochována populace původního horského
ekotypu smrku ztepilého. V bučinách je významné přirozené zmlazování jedle bělokoré.
Zejména na horský typ lesa jsou vázány některé vzácné a ohrožené druhy rostlin. Ve
vysokobylinných nivách, horských smrčinách a horských klenových bučinách roste
Aconitum variegatum, Circaea alpina, Dactylis glomerata subsp.slovenica, Doronicum
austriacum, Ranunculus platanifolius, Circaea alpina, Petasites kabliianus, Trientalis
europaea, Veratrum album subsp. lobelianum, Allium victorialis. V oblasti Kněhyně je
patrně nejbohatší výskyt populace druhu Aconitum firmum subsp. moravicum v ČR. Jedná
se o karpatský subendemit, který je v ČR vázán na horské polohy Beskyd. V květnatých
bučinách a suťových lesích se roztroušeně vyskytují další vzácnější druhy: Daphne
mezereum, Dryopteris pseudomas, Galanthus nivalis, Lilium martagon, Lunaria rediviva,
Lycopodium annotinum, Scrophularia scopolii, Stachys alpina, Veronica montana. Z
karpatských druhů je roztroušeně zastoupena Dentaria enneaphyllos a Euphorbia
amygdaloides. Po celém území je hojně rozšířený druh Gentiana asclepiadea. Na hřebenu
od Radhoště po Pustevny byla v posledních letech obnovena tradiční pastva ovcí, jako
prostředek k údržbě hřebenových pastvin. Na horských smilkových trávnících rostou
některé alpínské druhy jako Hieracium aurantiacum, Potentilla aurea a Phleum rhaeticum.
Oblast Kněhyně a Radhoště se vyznačuje výskytem skalních výchozů a pseudokrasových
jevů. Většinou se jedná o krátké prostory vzniklé mezi pískovcovými balvany, které jsou
bez vegetace a nevhodné pro zimování letounů. Pouze v případě Kněhyňské jeskyně je
podzemní systém rozsáhlý, tato lokalita je také známým zimovištěm letounů (Chiroptera).
Vzácnější druhy ptactva zastupují puštík bělavý, jeřábek lesní, datlík tříprstý, strakapoud
bělohřbetý, holub doupňák a lejsek malý. Území je součástí biotopu rysa ostrovida a
medvěda hnědého. Lesní porosty masívu Lysé hory jsou z větší části cenným pozůstatkem
původních bučin a smrčin. V některých porostech je dosud zachována přirozená věková
struktura lesa, umožňující co nejpřirozenější průběh biologických procesů vázaných na
daný biotop. Bylinné patro bývá reprezentativně vyvinuto, v květnatých bučinách se
roztroušeně vyskytuje Dentaria glandulosa - karpatský subendemit. V horských typech
acidofilních a klenových bučin se objevují druhy vázané na horské polohy jako
Ranunculus platanifolius (lok.), Aconitum variegatum, A. firmum subsp. moravicum (lok.)
- karpatský subendemit (jen v Beskydech), Acetosa alpestris, Petasites albus, Athyrium
distentifolium (lok.), Stellaria nemorum, Thalictrum aquilegifolium, Circaea alpina,
Stachys alpina aj. V části klimaxových smrčin máme dnes možnost pozorovat přirozenou
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sukcesi lesa po poškození imisemi a po napadení kůrovcem. Relativně zachovalejší porosty
původních horských třtinových smrčin as: Calamagrostio villosae-Piceetum jsou vázány
na nejvyšší závětrné polohy V a SV, méně také JV a J mírnějších svahů Lysé hory. Prudké
Z a JZ svahy osídluje spíše vegetace as. Vaccinio-Piceetum (oligo až mezotrofní rankery či
rankerové podzoly). V nejvyšších polohách na JZ svazích Lysé hory se hojně vyskytuje v
narušených cenózách smrčin jeřáb ptačí. V polohách původních smrčin, často však
acidofilních bučin se smrkem se lze setkat s náhradními porosty smrčin blízkými as:
Dryopterido dilatatae-Piceetum. Tyto porosty lze druhově jen stěží odlišit od původních
porostů, a proto byla část z nich přiřazena k přírodním biotopům. L9.3 – Papratkové
smrčiny as: Athyrio alpestris-Piceetum lze nalézt v nejvyšších polohách mlžných
chráněných svahů SZ, méně též SV expozic. Tyto porosty jsou mírně narušeny imisemi
avšak smrk zde relativně lépe zmlazuje, nežli v jiných typech smrčin. Dosti velká část
těchto smrčin je ovšem vytěžena. Vyskytuje se zde v Beskydech jinak vzácná podbělice
alpská (Homogyne alpina). Oblast obsahuje 4 druhové lokality mechu Buxbaumia viridis.
Na jedné z nich se vyskytuje v současné době nejbohatší známá populace tohoto druhu v
ČR a je velice pravděpodobné, že se zde tento druh vyskytuje v ještě větší míře, než bylo
zjištěno.
Typy přírodních stanovišť jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích (kód: 6230)
vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně (kód: 6430)
extenzivní sečené louky nížin až podhůří (kód: 6510)
petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (kód: 7220)
jeskyně přístupné veřejnosti (kód: 8310)
bučiny asociace Luzulo-Fagetum (kód: 9110)
bučiny asociace Asperulo-Fagetum (kód: 9130)
středoevropské subalpínské bučiny (kód: 9140)
dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (kód: 9170)
lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (kód: 9180)
smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (kód:
90E0)
acidofilní smrčiny (kód: 9410)

Evropsky významné druhy jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy
živočichové:
• brouk Rhysodes sulcatus
• čolek karpatský
• kuňka žlutobřichá
• lesák rumělkový
• medvěd hnědý
• netopýr velký
• rys ostrovid
• střevlík hrbolatý
• velevrub tupý
• vlk obecný
• vydra říční

rostliny:
• oměj tuhý moravský
• šikoušek zelený
Další evropsky významné druhy a stanoviště, jež se vyskytují v rámci vymezené Evropsky
významné lokality: středoevropské silikátové sutě (kód: 8150), chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů (kód: 8220), staré acidofilní doubravy s dubem letním (kód:
9190).
Zpracováno bylo posouzení záměru výstavby čerpací stanice PHM dle požadavků § 45i
zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném znění. Posouzení zpracoval RNDr. Tomáš Kuras,
Ph.D., Ostrava-Zábřeh, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle § 45i, zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění, č.j.: 630/3434/04. Uvedené posouzení je v plném rozsahu
v části H.Přílohy. Závěry uvedené v kapitole C.II.4.
1.5 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.
V zájmovém území (území určené pro stavbu ČS PH) se nenachází registrovaný významný
krajinný prvek ani prvek vyjmenovaný zák.č.114/1992 Sb.

1.6 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 dotčena.

1.7 Území hustě zalidněná
Obec Mosty u Jablunkova je situována v severovýchodním cípu České republiky při státní
hranici se Slovenskem. Význam obce je dán zejména její polohou na hlavním dopravním
tahu silničním (silnice I/11) a železničním (Český Těšín – Třinec – hranice Slovenska).
Vlastní stavba je situována mimo dosah zástavby obce Mosty u Jablunkova, na hranici se
Slovenskem u silnice I/11.

1.8 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem
k typu využití ve stávající lokalitě.

53

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
2.1 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
V úseku mezi Mosty u Jablunkova a státní hranicí se Slovenskem je zařazeno do chladné
oblastí CH7. Chladná oblast CH7 se vyznačuje velmi krátkým až krátkým létem, mírně
chladným, vlhkým a dlouhým přechodným obdobím (jaro je mírně chladné a podzim je
mírný). Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.
Klimatické charakteristiky oblasti podle Quitta
Tabulka č.15
Klimatická oblast

MT 7

Počet letních dnů

30 – 40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

140 - 160

Počet mrazových dnů

110 - 130

Počet ledových dnů

40 – 50

Průměrná teplota v lednu

-2 až –3

Průměrná teplota v červenci

16 – 17

Průměrná teplota v dubnu

6-7

Průměrná teplota v říjnu

7–8

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

100 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 - 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 80

Počet dnů zamračených

120 - 150

Počet dnů jasných

40 - 50

V této části Moravskoslezského kraje se nacházejí základní klimatologické stanice Ropice,
Jablunkov, Lučina, dále Lysá Hora a Bílý Kříž. Srážkoměrné stanice jsou umístěny v Třinci,
Nýdku, Hnojníku aj. Průměrné údaje o klimatu pro širší oblast této části Moravskoslezského
kraje, sestavené z dlouhodobých sledování na základních stanicích ČHMÚ, jsou uvedeny
v následující tabulce. Vzhledem k rozsáhlosti posuzovaného území jsou průměrné hodnoty
uvedeny v širších intervalech.
Klimatické charakteristiky v oblasti
Tabulka 16
Průměrná roční teplota vzduchu
Průměrný roční úhrn srážek
Průměrná rychlost větru

7 - 9 oC
800 - 1200 mm
4 m/s

Není důvod předpokládat, že provoz čerpací stanice situované u silnice I/11 ovlivní klima dané
oblasti.
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Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro obec Mosty u Jablunkova ve výšce 10 m nad povrchem země, jak
vyžaduje zmíněná metodika v bodě 2.0.

Celková větrná růžice lokality obce Mosty u Jablunkova
Tabulka č.17
m.s-1
1,7
5,0
11,0
Součet

N
13,20
4,90
0,90
19,00

NE
3,70
1,19
0,10
4,99

E
1,60
0,30
0,10
2,00

SE
16,81
1,50
0,70
19,01

S
21,81
5,40
1,80
29,01

SW
5,69
3,29
1,00
9,98

W
4,00
2,39
0,60
6,99

NW
6,59
1,91
0,50
9,00

Calm
0,02

0,02

Součet
73,42
20,88
5,70
100,00

Kvalita ovzduší
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v Mostech u Jablunkova ani
okrese Frýdek-Místek 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.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ v Třinci – Kosmos a Kanada a
stanice v Návsí u Jablunkova. Koncentrace imisních polutantů zjištěné na imisní stanici Návsí
u Jablunkova byly v roce 2007 pro SO2 2,7 µg/m3 (imisní limit pro ochranu zdraví 50 µg/m3,
pro ochranu ekosystému 20 µg/m3), pro MP10 31,6 µg/m3 (imisní limit pro ochranu zdraví 54
µg/m3) a NO2 16,8 µg/m3 (imisní limit pro ochranu zdraví 40 µg/m3, pro ochranu ekosystému
30 µg/m3).
Stavební úřad Obecního úřadu Mosty u Jablunkova 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 koncentrace na ploše 27,3 % obvodu a
pro imise benzo(a)pyrenu - roční koncentrace na ploše 26,7 % 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
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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 obce Mosty u Jablunkova pro rok 2010 (bez
realizace stavby „Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova“) 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
Benzina Mosty u Jablunkova“) činí pro benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 g/m3
(složka těkavých organických látek)
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.

2.2 Voda
Území se nachází v povodí řeky Olše ČHP 2-03-03-027 a jejích přítoků. Obcí Mosty u
Jablunkova protéká vodoteč Olejnice ČHP 2-03-03-011.
Severní část území obce spadá do povodí Olše, do dílčího povodí Olejnice a dílčího povodí
potoka Lísky ČHP 2-03-03-006. Menší část Mostů u Jablunkova spadá do povodí řeky
Kysuca, do dílčího povodí Řenštok ČHP 2-03-03-006.
Území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jablunkovsko.
Vlastní stavba nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování
dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou
navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek,
- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci
podloží,
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace.
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou.
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2.3 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Zemědělská půda nebude záměrem stavby dotčena, stavba bude umístěna na pozemcích
v kultuře ostatní plocha.
Geomorfologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění zájmové území patří k Jablunkovské brázdě.
Jedná se o mírně zvlněnou krajinu s hlubokými erozními rýhami toků. Jablunkovská brázda je
na jihu uzavřena Jablunkovským průsmykem.
Geologické poměry
Zájmové území leží dle geologického členění na území vnějších západních Karpat, ve vnějším
flyšovém pásmu. Na povrchové geologické stavbě se podílejí z předkvartérních celků
převážně sedimenty alochtonních flyšových jednotek. Z nich největší plošný rozsah zaujímá
jednotka slezská. Z jejího podkladu se v podobě tektonických polooken třineckého a
frýdeckého vynořuje jednotka podslezská. Obě jednotky patří k vněkarpatským příkrovům.
Ve slezské jednotce převažují sedimenty godulského vývoje o stáří svrchní jury až santonu.
Mladší vrstevní sekvence nejsou již zastoupeny. Bašský vývoj slezské jednotky je zachován
jen ve zcela omezeném rozsahu.
Seismicita
Zájmová oblast se nachází v seismicky stabilní oblasti se seismicitou menší než 6o M.C.S.
(stupnice Mercalli-Cancani-Sieberg) stejně jako většina území ČR. Výstavbou komunikace se
nepředpokládá narušení seismických ani dalších geofyzikálních charakteristik území.
Hydrogeologické podmínky
Zájmové území náleží do do hydrogeologického raj=onu 3211 Flyš v povodí Olše, skupina
rajonů flyšové sedimenty a geologická jednotka Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské
soustavy. Pro tento tajón je charakteristický průlinovo-puklinový typ propustnosti,
mineralizace 0,3-1 g/l, chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4 a volná hladina.
Eroze
Vodní a větrné erozi jsou náchylné plochy bez souvislého vegetačního pokryvu, např. zoraná
nebo čerstvě osetá pole. Vlastní lokalita nesouvisí lokalitou erozní.
Poddolovaná a sesuvná území
Podle údajů Geofondu se v trase přeložky silnice ani v jejím širším okolí nenacházejí stará
důlní díla, ani poddolovaná území.
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2.4 Flóra, fauna a ekosystémy
Fytogeografická příslušnost
Podle biogeografického členění ČR (Culek 1995, ed.) náleží oblast ke Karpatské
podprovincii, do bioregionu 3.5. - Podbeskydského.
Zájmové území posuzovaného záměru mezofytika, fytogeografického obvodu Karpatské
mezofytikum a fytogeografického okresu 84a. Podbeskydská pahorkatina – Beskydské
podhůří (Skalický 1988).
Přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že v území lokality
vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné 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. Vlastní stavba je bude situována na zpevněné ploše.
Vzhledem k typu území, návaznosti na přírodní složky, blízkost biokoridoru a lesních
společenstev bylo nutné posoudit komplexně celé území odborníkem v oblasti ochrany
přírodních lokalit a ptačích oblastí. Celá odborná zpráva je uvedena v v plném rozsahu v části
H.Přílohy.
Nejvýznamnějším prvkem bylo provedení aktuálního terénní průzkum území, s ohledem
na uvažovaný záměr, který zpracoval Mgr. Radim Kočvara (zpráva „Podklad k posouzení
vlivu záměru výstavby Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na
území Natura 2000 - EVL CZ0724089 Beskydy“, 04/2009. Lokalita byla prozkoumána
včetně jejího nejbližšího okolí s ohledem na charakter záměru a předmět možného dotčení
(migrační trasa).
Za nejvýznamnější lze s ohledem na uvažovaný záměr a charakter lokality považovat velké
šelmy. Předpokládané vlivy jsou obecně následující:
Rys ostrovid (Lynx lynx). K tomuto druhu jsou aktuální analýzy k možným antropogenním
vlivům ze Šumavy i Beskyd. Lze se opřít o předpoklad, že se rys vyskytuje zejména ve
výškách nad 700 m n. m. Rys preferuje členitý reliéf se strmějšími svahy (nad 12°) a vyhýbá
se sekundárnímu bezlesí a intenzivně využívaným zemědělským nebo lesním kulturám,
preferuje původní horské smrčiny a sekundární hospodářské jehličnaté lesy. Z údajů ze
Šumavy lze předpokládat, že západně orientované svahy jsou využívány méně a že preferuje
východní svahy. Lze soudit, že se vyhýbá turisticky intenzivně využívaným trasám, zatímco
blízkost ojediněle využívaných tras mu příliš nevadí. Vliv silnic lze zjednodušeně
předpokládat do 200 m. Sídlům se vyhýbá do 400 m, o vlivu lze uvažovat do 800 m, což je
hranice, kdy sídla přestávají být významným faktorem.
Medvěd hnědý (Ursus arctos). K tomuto druhu jsou aktuální analýzy k možným
antropogenním vlivům z Beskyd. Lze se opřít o předpoklad, že se medvěd vyskytuje zejména
ve výškách nad 700 m n. m. Medvěd se silnicím vyhýbá většinou do 300 m, nad 400 m bývá
zaznamenán již častěji. V případě sídel lze opět hovořit o vyloučení výskytu do 400 m s
vlivem až na 1 km od sídel.
Vlk obecný (Canis lupus). Vlk se vyhýbá bučinám, dále méně využívá dubohabřiny, suťové
lesy a pozměněné biotopy. Vyhýbá se také nižším nadmořským výškám a preferuje zejména
oblasti nad 800 m n. m. Vliv komunikací není jednoznačný, lze říci, že se jim vyhýbá, není
zřejmé na jakou vzdálenost a zda to souvisí s intenzitou využívání. Pouze v případě zimních
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turistických tras lze hovořit o výrazně negativním vlivu min. do 500 m, u sídel jsou vlivy
menší. Obecně lze předpokládat ovlivnění okolo 500 m od většiny komunikací (THEUERKAUF
et al. 2007).
Přehled druhů živočichů, jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy
U každého druhu je uvedena kategorie ochrany - druhy zvláště chráněné ze zákona (druhy
z přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění dle Zákona č. 114/1992
Sb.), druhy z Červených seznamů ČR (ANDĚRA & ČERVENÝ 2003, ZAVADIL & MORAVEC
2003), druhy uvedené v příloze II a IV Směrnice 92/43/EHS.
I – stupeň ohrožení podle VYHLÁŠKY MŽP ČR č. 395/1992 Sb.:
O – Ohrožený druh
SO – Silně ohrožený druh
KO – Kriticky ohrožený druh
II – stupeň ohrožení podle Červených seznamů (ZAVADIL & MORAVEC 2003, ANDĚRA &
ČERVENÝ 2003)
EX – Vyhynulý
RE – Druh vymizelý na území ČR
EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě
CR – Kriticky ohrožený druh
EN – Ohrožený druh
VU – Zranitelný druh
NT – Téměř ohrožený druh
LC – Málo dotčený druh
NE – nevyhodnocené druhy
DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje
III – stupeň ohrožení podle přílohy II nebo IV Směrnice 92/43/EHS (II, IV – druh je uveden
v příloze).
rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus) II - Je vázaný na zachovalé pralesovité formace,
dotčení s ohledem na uvažovaný záměr a jeho umístění lze vyloučit.
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) SO, II - Je vázaný na staré listnaté dřeviny, dotčení
s ohledem na uvažovaný záměr a jeho umístění lze vyloučit.
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) SO, II - Je vázaný především na lesní porosty a
blízkost vodních toků, z tohoto hlediska s ohledem na uvažovaný záměr a jeho umístění je
jeho případné dotčení zanedbatelné.
velevrub tupý (Unio crassus) SO, II - Vzhledem k nárokům druhu, uvažovanému záměru a
charakteru lokality je jeho výskyt a případné dotčení na lokalitě vyloučeno.
čolek karpatský (Triturus montandoni) KO, EN, II, IV - Výskyt
na
lokalitě
je
nepravděpodobný, nemá zde vhodné podmínky k životu. S ohledem na charakter záměru a
lokality lze ovlivnění vyloučit.
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) - Výskyt na lokalitě je nepravděpodobný, nemá zde
vhodné podmínky k životu. S ohledem na charakter záměru a lokality lze ovlivnění vyloučit.
netopýr velký (Myotis myotis) KO, VU, II, IV - Výskyt na lokalitě je málo pravděpodobný. S
ohledem na charakter záměru a lokality se ovlivnění nepředpokládá. Vliv osvětlení je
zanedbatelný.
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medvěd hnědý (Ursus arctos) KO, CR, II, IV - V bezprostředním okolí komunikace nebyl
zjištěn, existuje záznam o srážce s kamionem z Mostů u Jablunkova. V okolí nejblíže
zaznamenán na Gírové východně, u Mostů u Jablunkova a Jestřábí u Dolní Lomné. Budoucí
migrační koridor v prostrou Celnice představuje významný prvek pro migraci druhu,
potenciální dotčení bude dále řešeno.
rys ostrovid (Lynx lynx) SO, CR, II, IV - V bezprostředním okolí komunikace nebyl zjištěn.
V okolí nejblíže zaznamenán na Gírové východně, u Severky u Dolní Lomné. Budoucí
migrační koridor v prostrou Celnice představuje významný prvek pro migraci druhu,
potenciální dotčení bude dále řešeno.
vlk obecný (Canis lupus) KO, CR, II, IV - Zjištěn v bezprostředním okolí komunikace. 3. 3.
2007 zjištěny stopy vlka pod estakádou v severní části Mostů u Jablunkova. V blízkém okolí
pak na Gírové východně, na hřebeni u hranice západně od Mostů u Jablunkova a opakovaně
v okolí Motyčanka západně od Mostů u Jablunkova. Možné dotčení druhu bude posouzeno.
vydra říční (Lutra lutra) SO, VU, II, IV - Vzhledem k nárokům druhu, uvažovanému záměru
a charakteru lokality je její výskyt a případné dotčení na lokalitě s ohledem na záměr
vyloučeno.

2.5 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.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Zájmové území je situováno v krajinné oblasti Jablunkovsko.
Pro oblast Jablunkovského mezihoří a Jablunkovského průsmyku je typická harmonická
krajina, kde se v hornatině střídají větší lesní komplexy, křovinaté lesíky na mezích nebo v
roklinách, pole, louky a pastviny dělená kamenitými křovinatými mezemi. Jde také o oblast
kde ani v minulosti nevznikaly větší sídelní útvary a kde v minulosti spíše převažovala
rozptýlená zástavba slezského charakteru.
Krajinný ráz, který je tvořen přírodními, kulturními a historickými charakteristikami určitého
místa, má na lokalitě charakter antropicky ovlivněného místa souvisejícího s trasou silnice
I/11 a stávající zpevněné plochy – odpočívky u této silnice v místě původního hraničního
přechodu. s navazující mozaikou lučních a lesních ekosystémů, které jsou využívány jak k
produkčním tak mimoprodukčním účelům..
Vlastní stavba je navržena s ohledem na možnost umístění v daném prostoru, bude doplněna
novou výsadbou zeleně, protihlukovými stěnami, které budou ozeleněny (jejich účelem je
ochrana okolních přírodních systémů). Není předpoklad, že by se realizace posuzovaného
záměru jevila jako významný zásah do stávajícího krajinného rázu v této lokalitě a že by
harmonické měřítko nebo případné další vztahy v krajině nebo jiné dominanty této lokality
byly významně ovlivněny nebo narušeny hodnoceným záměrem.
Navrhovaná stavba nebude dominantním prvkem v území, je řešena s ohledem na navazující
prostory a funkci zájmového prostoru. Do prostor mimo zpevněné plochy při realizaci
nebude vstupováno a zasahováno.
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2.6 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. V prostoru stavby se nenacházejí kulturní památky nebo
hmotný majetek.
V obci jsou evidované nemovité kulturní památky – 37620/8-686 Šance, navržen kostel sv.
Hedviky a 50345/8-4002 dřevěnice č.p.381. Na území obce je nutné respektovat a chránit i
další objekty, které dokumentují historický vývoj osídlení a dotvářejí podhorský ráz obce.
Žádná z takových staveb nebude dotčena.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Řešení hlavních problémových okruhů kvality životního prostředí ve sledovaném území
z hlediska jeho únosného zatížení ukazuje přehledně následující tabulka
Tabulka č.18
Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
Vlivy na obyvatelstvo
x
Vlivy na ovzduší a klima
x
Vliv na hlukovou situaci
x
Vliv na povrchové a podzemní vody
x
Vliv na půdu
x
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
x
Vliv na floru a faunu
x
Vliv na ekosystémy
x
Vliv na krajinu
x
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
x
Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.19
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

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

minimální nepříznivý vliv, odlučovač ropných látek

Půda

nepřímé

nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani půdy
určené k plnění funkce lesa, dodrženy musí být podmínky
souhlasu vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu
lesa

Vliv na flóru a faunu nebude
v době stavby

plocha určena pro stavbu je bez zeleně, je stávající
zpevněnou plochou

Vliv na krajinný ráz

minimální nepříznivý vliv, opatření – vegetační úpravy

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí , opatření – stěny,
vegetace

Na základě výše uvedených údajů je možné únosnost území pro navrhovaný záměr
považovat za možnou (na základě přijatých opatření pro další přípravu stavby).
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ČÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Vlastní stavba je situována mimo přímý dosah objektů
bydlení. Stavba bude sloužit pro automobilisty, kteří v případě příjezdu do české republiky
mají možnost načerpat pohonné hmoty a využít doprovodného kiosku se sociálním zařízením.
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.
Přínosem hodnocení zdravotních rizik je v tomto směru hlavně doplnění informačního obsahu
dokumentace vlivů na životní prostředí o vyhodnocení zdravotních dopadů současné hlukové
a imisní situace a příspěvku, který by pro nejbližší okolí představoval provoz navržené stavby
čerpací stanice.
Obsahem hodnocení vlivů na veřejné zdraví je kvantitativní vyhodnocení zdravotní
významnosti současné hlukové a imisní zátěže obyvatel zájmového území a předpokládaného
příspěvku provozu čerpací stanice pro nejbližší okolí, vycházející z hlukové a rozptylové
studie.
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
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) a odborným posudkem (Ing.Karel
Kořínek, 10/2008).
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv provozu stavby „Čerpací stanice
Benzina Mosty u Jablunkova“, po realizaci na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z
provedeného výpočtu je získán přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací
znečišťujících látek v hodnocené lokalitě. Vzhledem k tomu, že nedojde k nárůstu dopravních
intenzit na související silnici I/11, bylo provedeno posouzení vlivu nového zdroje znečištění
ovzduší, tj. čerpací stanice pohonných hmot. Kompletní provoz silnice I/11, na níž stavba
navazuje byl řešen v rámci této liniové stavby.
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Maximální imisní koncentrace vznikají především při první třídě stability ovzduší - silné
inverze, velmi špatné podmínky rozptylu. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce,
v nočních a ranních hodinách a je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší.
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.
Zpracovatel rozptylové studie hodnotil vliv provozu čerpací stanice a sledoval těkavé
organické látky (VOC).
Maximální vypočtená imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby bude pro těkavé
organické látky (VOC) pro maximální půlhodinová koncentrace ve výši 555,235 µg/m3 a
průměrná roční koncentrace 23,389 µg/m3. V benzinu je max. obsah benzenu 1 % obj. a tím
by průměrná roční koncentrace benzenu byla 0,234 µg/m3, v případě tankování veškerého
množství PHM jako benzin.
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality obce Mosty u Jablunkova
v roce 2010 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Čerpací stanice Benzina
Mosty u Jablunkova“, v místě konkrétní obytné zástavby (Mosty u Jablunkova č.p. 352) bude
výsledná imisní koncentrace škodlivin při sledování průměrné roční koncentrace pro benzen
3,048 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.
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že vyhodnotit je možno jen vliv vlastní ČS PHM, 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 konkrétní obytné zástavby (Mosty u Jablunkova č.p. 352), maximální nárůst
půlhodinové koncentrace 21,976 µg/m3 (VOC), což představuje 2,2 % limitu uhlovodíků C1 C10. Zpracovatel rozptylové studie konstatuje splnění všech podmínek a zpracovatel
rozptylové studie 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 Benzina Mosty u
Jablunkova“ a její uvedení do provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů v
místech obytné zástavby obce Mosty u Jablunkova.
Rovněž zpracovatel odborného posudku uvádí v závěru, že projekt stavby „Čerpací stanice
Benzina Mosty u Jablunkova“, která je předmětem odborného posudku, odpovídá
požadavkům §3 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platným
prováděcím předpisům a doporučuje příslušnému orgánu ochrany ovzduší vydat povolení
stavby podle § 17 odst., písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vliv hlukové zátěže
Chráněné objekty nebudou provozem čerpací stanice ovlivněny nad přípustnou úroveň. Jsou
situovány mimo dosah provozu čerpací stanice (zaznamenáno zakreslenými izofonami hluku).
Pro stavbu „ČS Benzina Mosty u Jablunkova“je zpracována hluková studie jako podklad pro
posouzení vlivu hluku z provozu na zdraví obyvatel. Provedeno je posouzení hlukového
příspěvku provozu na nejbližší chráněné prostory v závislosti na době provozu hlukových
zdrojů. Posouzen byl samostatně vliv na chráněné objekty nejblíže situované (chráněný
prostor chráněných objektů) a posouzení vlivu provozu čerpací stanice PHM včetně
navržených opatření pro ochranu flory a fauny.
Nejbližší chráněné objekty jsou situovány severozápadně v dostatečné odstupové vzdálenosti.
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Pro chráněný venkovní prostor nejblíže situovaných chráněných objektů je zjištěna hodnota
hlukové zátěže. Jak je patrno z výsledků, nebude vlastní provoz čerpací stanice negativně
ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku budou dodrženy. Pokud budou dodrženy přípustné
hodnoty v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů, budou dodrženy i hodnoty
v chráněném vnitřním prostoru.
Sledována byla hluková zátěž v době stavebních prací, samostatně byl sledován provoz
čerpací stanice pohonných hmot a provoz čerpací stanice pohonných hmot včetně veřejné
dopravy (I/11). Ve všech sledovnaných případech je zřejmé, že dosah izofon hluku
nezasahuje chráněné prostory chráněných objektů a zjištěné hodnoty nedosahují limitních
hodnot v chráněném prostoru chráněných objektů, které je předmětnému záměru nejblíže
situovány.
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 bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu a
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
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 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. Vlivy na ovzduší a klima
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po provedené stavbě a zahájení provozu čerpací stanice nebude ovzduší znečištěno
nad přípustnou úroveň, jak je dokladováno rozptylovou studií .a komentováno v předchozí
kapitole.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event.další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro stavbu je zpracována hluková studie jako podklad pro posouzení vlivu hluku z provozu na
zdraví obyvatel. Provedeno je posouzení hlukového příspěvku provozu na nejbližší chráněné
prostory v závislosti na době provozu hlukových zdrojů. Posouzen byl samostatně vliv na
chráněné objekty nejblíže situované (chráněný prostor chráněných objektů) a posouzení vlivu
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provozu čerpací stanice PHM včetně navržených opatření pro ochranu přírodního prostředí.
Doprava na silnici I/11 byla do celkového hodnocení zahrnuta. Nedojde k navýšení
dopravních intenzit. Čerpání pohonných hmot budou využívat řidiči přijíždějící po silnici
I/11, do lokality není předpokládáno samostatné cílené zajíždění pro pohonné hmoty.
Nejbližší chráněné objekty jsou situovány severozápadně v dostatečné odstupové
vzdálenosti.
Sledována byla hluková zátěž v době stavebních prací, samostatně byl sledován provoz
čerpací stanice pohonných hmot a provoz čerpací stanice pohonných hmot včetně veřejné
dopravy (I/11). Ve všech sledovnaných případech je zřejmé, že dosah izofon hluku
nezasahuje chráněné prostory chráněných objektů a zjištěné hodnoty nedosahují limitních
hodnot v chráněném prostoru chráněných objektů, které je předmětnému záměru nejblíže
situovány.
Prostor od státní hranice po Bystřici nad Olší z hlediska expanze významných druhů savců
zásadní. Proto také bylo toto území zařazeno mezi území mimořádného významu v rámci
kategorizace území České republiky z hlediska výskytu a migrace živočichů (HLAVAČ &
ANDĚL 2001). Proto je nezbytné věnovat patřičnou pozornost z hlediska hlukové zátěže
vůči fauně. Z toho důvodu byly vykresleny izofony hluku vymezující vliv provozu čerpací
stanice v prostoru na hranici lesního porostu východně a v prostoru podél vodoteče
v západním směru. V těchto bodech byla vypočtena hluková zátěž pro stávající využití plochy
(odstavná plocha pro kamiony) a hluková zátěž po realizaci záměru.
Z hodnot vztažených k vymezeným referenčním bodům podél řešeného prostoru vyplývá, že
oproti původnímu využití území při realizaci stavby čerpací stanice pohonných hmot dojde
v bodech1, 2 a 3 ke snížení hlukové zátěže o 0,2 až 0,4 dB pro den a o 0,1 – 0,3 dB pro noc.
Toto snížení bude způsoben navrhovanými opatřeními v rámci připravované stavby –
navrženy jsou protihlukové stěny a ozelenění prostoru, které zabezpečuje omezení vlivů
provozu čerpací stanice na okolní přírodní prostředí.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr neznamená ovlivnění povrchových ani podzemních vod. Vlastní etapa výstavby
nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování dobrého stavu
techniky používané při výstavbě.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou
navržena opatření. všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek. Zabezpečena bude odstavná plocha pro mechanizmy tak, aby nemohlo
dojít ke kontaminaci podloží. Provedena bude konkretizace předpokládaných míst očisty
vozidel vyjíždějících na veřejnou komunikaci.
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – 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), tak organizačním (při stáčení PHM
do skladovací nádrže a při čerpání PHM do vozidel bude vždy přítomna obsluha, pro provoz
záměru bude zpracován provozní řád a havarijní plán, budou prováděny pravidelné kontroly
těsnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., budou pravidelně odstraňovány všechny
případné úkapy ropných látek).
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Přípojka splaškové kanalizace z kiosku bude napojena na šachtici stávající splaškové
kanalizace DN 300, která je v majetku obce.
Dešťová kanalizace ze střech bude napojena v šachtici na stávající kanalizaci dešťové DN
400, která je následně vyústěna do vodoteče. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou
přečištěny v novém OLK a napojeny v nové šachtě na stávající dešťové kanalizaci před
stávajícím odlučovačem lehkých kapalin. Stávající dešťová kanalizace je v majetku obce.
Pro zachycení úkapu ze zpevněných ploch u nádrže je navržena nádrž o objemu 8 m3.

5. Vlivy na půdu
Stavbou nebude zabrána zemědělská půda.
Dotčena nebude půda určená k plnění funkce lesa. Stavba je situována v ochranném pásmu
lesa. Současný stav lesa se v zájmu chráněných lesním zákonem a ve veřejném zájmu nesmí
realizací stavby zhoršit. Z toho důvodu jsou na základě odborných posouzení navržena
opatření pro zabezpečení tohoto požadavku – ozelenění, protihlukové stěny vůči okolnímu
prostoru. Investor bude postupovat v souladu se zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a požádá o
souhlas příslušný orgán státní správy lesů.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí, nerostné a další přírodní zdroje nebudou významně negativně ovlivněny.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Jestliže je ekosystém definován jako základní funkční jednotka v přírodě, charakterizovaná
vzájemnou interakcí živých organismů a jejich vztahy k fyzikálním a chemickým faktorům
vnějšího prostředí, je jednoznačně nejzávažnějším zásahem do jeho rovnováhy jakékoliv
rozdělení (fragmentace) na menší části, které spolu vzájemně komunikují buď omezeně, nebo
vůbec ne. Každá stavba představuje určitý stupeň zásahu.
Obecně nejcitlivější jsou přírodní a přírodě blízké ekosystémy, jejichž vnitřní vazby se
vytvářely nepřerušeně po dlouhou dobu.
V rámci Dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) dle přílohy
č. 1 k zákonu č.183/2006 Sb. pro územní plán obce Mosty u Jablunkova bylo zpracováno
biologické hodnocení Návrhu územního plánu obce Mosty u Jablunkova, které zpracoval
Ing.Vladimír Mana. Součástí byla i lokalita „Areál celnice“ označena Z7. Vyhodnocena
byla jako lokalita, u níž nedojde k přímému vlivu ve vztahu k lokalitám výskytu a likvidace
biotopů konkrétních druhů živočichů. Pro nepřímé vlivy je uvedena možnost rušení migrace
velkých savců a při vlastním hodnocení dílčího záměru (lokalita Z7) je uvedeno, že v areálu
celnice je záměr možné realizovat.
Nejvýznamnějším prvkem bylo provedení aktuálního terénní průzkum území, s ohledem
na uvažovaný záměr, který zpracoval Mgr. Radim Kočvara (zpráva „Podklad k posouzení
vlivu záměru výstavby Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na
území Natura 2000 - EVL CZ0724089 Beskydy“, 04/2009. Lokalita byla prozkoumána
včetně jejího nejbližšího okolí s ohledem na charakter záměru a předmět možného dotčení
(migrační trasa).
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Hodnocení bylo zaměřeno na možné dotčení migrační trasy zvěře a velkých šelem, které jsou
předmětem ochrany EVL Beskydy. Vycházelo zejména ze studie migrační propustnosti
Jablunkovské brázdy (ANDĚL et al. 2007), která popisuje a navrhuje vhodné řešení migračních
koridorů v oblasti.
V další fázi byly tyto údaje vyhodnoceny a byla stanovena současná zátěž území z hlediska
rušivých vlivů v prostoru bývalé celnice a místa uvažované realizace migračního nadchodu.
Dále byl na základě rozboru literárních údajů stanoven předpokládaný dopad uvažovaného
záměru, tj. nakolik může realizace čerpací stanice a s ní související vlivy změnit využití území
zájmovými druhy, zejména jaký může mít dopad na předměty ochrany EVL Beskydy,
především šelmy.
Za nejvýznamnější lze s ohledem na uvažovaný záměr a charakter lokality považovat velké
šelmy.
Předpokládané vlivy jsou dle zpracovatele podkladu pro posouzení obecně následující:
Rys ostrovid (Lynx lynx). K tomuto druhu jsou aktuální analýzy k možným antropogenním
vlivům ze Šumavy i Beskyd. Lze se opřít o předpoklad, že se rys vyskytuje zejména ve
výškách nad 700 m n. m. Rys preferuje členitý reliéf se strmějšími svahy (nad 12°) a vyhýbá
se sekundárnímu bezlesí a intenzivně využívaným zemědělským nebo lesním kulturám,
preferuje původní horské smrčiny a sekundární hospodářské jehličnaté lesy. Z údajů ze
Šumavy lze předpokládat, že západně orientované svahy jsou využívány méně a že preferuje
východní svahy. Lze soudit, že se vyhýbá turisticky intenzivně využívaným trasám, zatímco
blízkost ojediněle využívaných tras mu příliš nevadí. Vliv silnic lze zjednodušeně
předpokládat do 200 m. Sídlům se vyhýbá do 400 m, o vlivu lze uvažovat do 800 m, což je
hranice, kdy sídla přestávají být významným faktorem.
Medvěd hnědý (Ursus arctos). K tomuto druhu jsou aktuální analýzy k možným
antropogenním vlivům z Beskyd. Lze se opřít o předpoklad, že se medvěd vyskytuje zejména
ve výškách nad 700 m n. m. Medvěd se silnicím vyhýbá většinou do 300 m, nad 400 m bývá
zaznamenán již častěji. V případě sídel lze opět hovořit o vyloučení výskytu do 400 m s
vlivem až na 1 km od sídel.
Vlk obecný (Canis lupus). Vlk se vyhýbá bučinám, dále méně využívá dubohabřiny, suťové
lesy a pozměněné biotopy. Vyhýbá se také nižším nadmořským výškám a preferuje zejména
oblasti nad 800 m n. m. Vliv komunikací není jednoznačný, lze říci, že se jim vyhýbá, není
zřejmé na jakou vzdálenost a zda to souvisí s intenzitou využívání. Pouze v případě zimních
turistických tras lze hovořit o výrazně negativním vlivu min. do 500 m, u sídel jsou vlivy
menší. Obecně lze předpokládat ovlivnění okolo 500 m od většiny komunikací (THEUERKAUF
et al. 2007).
Shrnutím podkladů zpracovatel průzkumu konstatuje, že ovlivnění představují zejména sídla a
využívané silnice a zatížené turistické trasy, přičemž vliv lyžařských areálů a osvětlení není
jednoznačný a pravděpodobně nepůsobí na větší vzdálenost, něž komunikace. Problém
osvětlení je však komplexní a existuje řada důkazů, že má negativní vliv. Zásadní rozdíly
spočívají především v intenzitě osvětlení a orientaci zdroje a plochy, o jejíž ovlivnění se
uvažuje. Velkým problémem je právě skutečnost, že existuje málo podkladů ke konkrétním
vlivům na daný druh a často jsou nejednoznačné. Definovat nějakou míru ovlivnění je tak
obtížné.
Dalším faktorem je pak kvalita a charakter biotopu, který může často až výrazně rušivý vliv
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maskovat, a to svou kvalitou. Může tak dojít k situaci, kdy ačkoli rušení na nějakou část
území působí, nemusí se vůbec projevovat, a organismy mohou tyto biotopy využívat. O to
větší problém a následné riziko představuje další nárůst vlivu, který může překonat hranici
akceptovatelnosti vlivu ze strany organismů a může dojít k prudké změně využití území. V
tomto ohledu je třeba Beskydy jako takové považovat za unikátní především pro výskyt tří
velkých šelem jako je vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý. Do těchto vlivů pak vstupuje
další faktor, a to je vnitrodruhový tlak na migraci, který do jisté míry představuje významný
prvek způsobující migraci v úzkých profilech a oblastech vlivu, kde by k ní za jiných
okolností nedocházelo. To je typický případ řešeného území, kdy k migračnímu tlaku dochází
zejména od východu.
Zpracovatel průzkumu uvádí, že je k dispozici dostatek vstupních dat a odborných podkladů
z širšího okolí území. Paradoxně s ohledem na množství údajů pak neexistují žádné relevantní
či statisticky zhodnocené podklady k intenzitě a způsobu migrace v daném území, tj.
v bezprostředním okolí celnice a rychlostní komunikace. Veškeré vstupní úvahy a východiska
jsou teoretické.
Vyhodnocení vlivu
První důležitý krok je zvážení umístění čerpací stanice jako takové, tj. na jakou plochu je
uvažována, a zdali to bude znamenat rozšíření plochy zástavby do volného prostoru,
respektive prostoru blíže k migračním koridorům (současný most č. 207, budoucí nadchod
„celnice“) Tím by došlo k zjevnému navýšení vlivu, neboť současné dispozice území a
umístění migračních koridorů jsou v zóně předpokládaného vlivu, specifikovaného u
jednotlivých druhů v rozmezí 200 m až 1 km dle typu stavby, respektive zdroje rušení.
Zpracovatel hodnocení uvádí, že pro daný záměr je zásadní, že je uvažován do prostoru
současné zástavby, nerozšiřuje zastavěnou plochu vertikálně ani horizontálně s ohledem na
nejbližší okolí (parkoviště). Proto je jeho umístění v tomto ohledu akceptovatelné.
K dobru lze přičíst fakt, že realizací čerpací stanice zanikne současné parkoviště kamionů.
Zásadní otázkou tak bude, jakou změnu ovlivnění okolí uvažovaná čerpací stanice přinese.
Zda dojde k navýšení vlivu anebo změnou využití území a technickými prostředky může dojít
ke snížení vlivu na okolní prostředí. To je chápáno jako zcela zásadní, neboť i budoucí
migrační koridor je situován do míst, které není zcela optimální, ale je pod určitým tlakem
rušivých vlivů. Pokud by realizací čerpací stanice mohlo dojít ke snížení rušivých vlivů
v prostoru migračního nadchodu, byla by tato jednoznačně považována za akceptovatelnou.
Další potenciální vlivy záměru jsou tak spatřovány ve třech směrech, a to biologickém
(přítomnost člověka v otevřeném prostoru působící negativně), emisích hluku a emisích
světla. S ohledem na běžný postup je srovnáván současný stav se stavem budoucím,
s přihlédnutím k realizaci nadchodu „celnice“ (migrační koridor pro savce).
Biologický aspekt rušení
Současný stav je takový, že se na lokalitě pohybují v omezené míře řidiči z parkujících
kamiónů. Protože míra obměny stojících kamiónů je nízká (odhadem 4x22 vozidel),
nepředpokládá se, že by tento vliv byl zásadní, anebo se projevoval na větší vzdálenost.
Pohyb lidí lze označit za malý a netýká se prostoru za celní budovou (severně), neboť jej tato
budova překrývá.
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Při realizaci čerpací stanice je nutně uvažováno zvýšení tohoto vlivu, neboť dojde ke změně
využití území, kdy se zvýší obměna vozidel a dojde ke stavu, kdy se na lokalitě budou
pohybovat lidé (tankování PHM, pohyb mezi stojany PHM a kioskem). Toto ovlivnění bude
výrazně sníženo realizací protihlukových stěn z východu a západu (které současně budou
představovat vizuální bariéru). Avšak pouze z části bude omezeno seshora, což je u
nadchodu pro zvěř zásadní prvek. Netýká se to nadchodu jako takového, který bude opatřen
protihlukovými (vizuálními) stěnami, ale zejména jeho okolí, kde je riziko ovlivnění migrace
zásadní. Protože nelze tento rozsah vlivů a jeho omezení kvantifikovat, je s ohledem na zájmy
ochrany migračního koridoru konstatováno, že dojde k navýšení vlivu přes současná opatření.
Za stav jednoznačně zlepšující situaci (při realizaci čerpací stanice) lze označit řešení, kdy je
celá plocha předpokládaného intenzivního pohybu lidí, tj. plocha nad stojany PHM, nad
kioskem a mezi těmito prvky celá zastřešena. Pak lze hovořit o změně k lepšímu, respektive
lze vyloučit zhoršení stavu z pohledu migrační funkce nadchodu. Proto je současný charakter
záměru označen jako rizikový a je doporučeno takové řešení, kdy je celá plocha (tj. i prostor
mezi stojany a kioskem) zastřešena. Pak je záměr akceptovatelný.
Hlukové emise
Dle hlukové studie nedojde realizací záměru ke zhoršení stavu oproti současnému stavu. To je
naprosto zásadní pro posouzení vlivu a mají na tom podíl mimo jiné protihlukové stěny a
doplňující výsadba, které s ohledem na možné rušení budou plnit i vizuální ochranu vůči
okolí, proto je třeba je realizovat jako neprůsvitné (mimo jiné i s ohledem na z. č. 114/1992
Sb., §5a, obecná ochrana ptáků – je reálná vysoká míra mortality nárazem do průsvitných,
průhledných a lesklých stěn). Hluková zátěž stanice jako takové je tedy akceptovatelná.
Realizací čerpací stanice dále dojde ke změně využití místní komunikace, neboť oproti
současnému stavu pravděpodobně naroste doprava po komunikaci východně od mostního
objektu č. 207, kde bude využit stávající výjezd pro vozidla od čerpací stanice. To se ale týká
pouze nákladních vozidel, výjezd osobních vozidel bude realizován ještě před mostním
objektem u celnice, což je naprosto zásadní. Kombinovaný účinek hluku a světla (dopravy)
tak na výjezdu východně od mostu naroste jen mírně, což není třeba vnímat negativně. Pohyb
vozidel zde je pomalý a bude zanedbatelný v nočních hodinách. Tento prostor je zhotovitelem
ale považován za migračně významný a není žádoucí jeho migrační potenciál omezovat. Na
druhé straně existují možnosti zlepšení, jejichž realizaci lze prosadit spolu s uvažovaným
záměrem. Jsou tak navrhována zmírňující opatření, jejichž realizací dojde k převýšení
možného nárůstu ovlivnění. Opatření spočívají v realizaci doplňující liniové výsadby dřevin
mezi mostním objektem č. 207 a lesem východně.
Světelné emise
Zásadní úvahou v tomto směru bude předpoklad, že při zvýšení světelné zátěže okolí a
prostoru budoucího nadchodu dojde k jejich negativnímu ovlivnění a naopak. Za hranici
akceptovatelného vlivu (kdy se nepředpokládá ovlivnění) bude považována nejvyšší možná
intenzita přírodního osvětlení, tj. za jasné noci za úplňku. Tato hodnota činí 0,24 luxů. Lze
sice uvažovat i průměrný jas za noci, který činí 0,001 lx. Pro šelmy a noční lovce obecně však
platí, že i úplná tma není ideální a jistá hodnota světla nepůsobí na tyto druhy škodlivě.
Přírodní osvětlení za úplňku je tak bráno jako max. hranice vlivu a lze ji akceptovat. Důležitý
také bude obecně stav před a po realizaci, tj. zdali dojde ke zhoršení anebo zlepšení
podmínek.
Dle studie světelného znečištění (MAIXNER 2009) je při současné situaci objem světelného
toku vyzářený do okolí lokality záměru zaokrouhleně 139,8 klm (kilolumenů). Pokud
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vyjdeme z běžného řešení čerpací stanice, objem světelného toku by se zvýšil na 243,1 klm.
Studie navrhuje takové varianty osvětlení, že lze dosáhnout hodnot při provozu čerpací
stanice 44,4 klm.
S ohledem na doporučení je nezbytné požadovat vhodné ekologické řešení dle studie
světelných emisí. Ke zhodnocení míry osvětlení ekoduktu však lze přistoupit i z jiného
hlediska, a to za modelování nejhoršího stavu – zimní období, sněhová pokrývka. Tato úvaha
vychází z postupu výpočtu světelného toku dle KRAUSE, HOLLAN & BRYCHTOVÁ (2005).
Je vycházeno z množství emitovaného světla do prostoru okolí lokality v hodnotách A)
původního stavu (139,8 klm), B) stavu předloženého záměru (243,1 klm) a C) ekologicky
upraveného stavu záměru (44,4 klm). Nejhorší stav předpokládá, že na okolních plochách leží
sníh a že je v okolí pohltivé lesní prostředí. Lze argumentovat, že čerpací stanice bude
zastřešena, stejně tak zde ale bude probíhat provoz osvětlených vozidel (přínosem je, že ve
směru od ekoduktu). Je tak zjednodušeno, že tyto rozdíly se smývají.
Při odhadu emisí lze předpokládat, že se odrazí 85 % světla a 20 % světla bude pohlceno
okolím (za předpokladu pohltivého okolí vzrostlého lesa, což je zde splněno). Do ovzduší se
tak dostane 0,85 x 0,8 = 0,68 (68 % světelných emisí). Do okolí se tak rozptýlí A) 95,1 klm,
B) 165,3 klm, C) 30,2 klm.
Důležité jsou možné imise, tj. osvětlení okolní krajiny. Ty budou největší, pokud bude
zataženo. V této situaci se může dolů odrazit až osm desetin světla. Oblačnost se chová jako
zcela rozptylující zdroj, tj. jeho svítivost bude při pohledu z nějakého směru rovna celkovému
světelnému toku děleno pí (3,14) a násobeného kosinem úhlu, pod kterým plochý zdroj
pozorujeme. Nárůst světla v okolí pak bude záviset na výšce oblačnosti. Za předpokladu
svícení pod úhlem 30 stupňů (nejhorší varianta) pod horizont tak bude svítivost (95,1/3,14) *
cos 60, tj. 15,1 (A), pro (B) pak stejným postupem 26,3 a (C) 4,8. Ve vzdálenosti 200 m
(ekodukt) by tak bylo osvětlení zhruba 0,38 lx (15 142/2002) pro variantu A (nulová), 0,66 lx
pro variantu B (původní záměr) a 0,12 lx pro variantu C (upravený záměr).
Záleží na typu osvětlení a skutečných emisích, výpočet lze akceptovat v případě dodržení
max. světelného toku z použitých světelných zdrojů a jejich účinné stínění s osvětlením pouze
samotné plochy. Dalším doporučením je pak nepoužívat halogenidové výbojky, jejichž modrá
složka má významnější dopady na přírodní složky. Daleko vhodnější jsou oranžové sodíkové
výbojky. Modré světlo halogenidových výbojek se navíc silněji rozptyluje a podobá se světlu
měsíce, což může dále vést k ovlivňování chování živočichů v souvislosti s vazbou na fáze
měsíce. Takovéto osvětlení při možnostech alternativního řešení je nepřijatelné. Z pohledu
světelného znečištění tak lze konstatovat, že záměr v původní variantě zvýší zátěž na prostor
nadchodu a celé okolí. Při navržených opatřeních jej lze realizovat tak, že je akceptovatelný,
respektive dojde k poklesu světelných emisí oproti současnému stavu a bude splněna
podmínka intenzity osvětlení prostoru nadchodu pod hodnotu 0,24 lx. I zde s ohledem na
ovlivnění světelné platí předpoklad vyslovený u zdrojů hluku (viz výše). Pro minimalizaci
účinku světla je žádoucí zastřešení celého prostoru a intenzivní nevyužívaní komunikace
paralelní s mostním objektem č. 207.
Závěr
Zpracovatel hodnocení uvádí, že uvažovaný záměr je v předložené podobě rizikový
z hlediska budoucího nadchodu, uvažovaného u státní hranice a z hlediska existujícího
podchodu pod mostem č. 207.
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Uvádí, že v dané lokalitě existují taková variantní řešení a možná opatření, že při jejich
realizaci a úpravě předloženého záměru lze záměr akceptovat v pozměněné podobě.
Navrhovaná opatření jsou:
• rozsáhlejší zastřešení objektu
• dodržení realizace protihlukových stěn
• výsadby
• úprava osvětlení s cílem snížit světelné emise
• trvalé řešení výjezdu osobních vozidel před mostním objektem č. 207
Při realizaci všech doporučujících opatření lze navíc konstatovat, že minimálně v případě
světelných emisí dojde ke zlepšení situace oproti současnému stavu, podobně při realizaci
doplňující výsadby mezi mostním objektem č. 207 a lesním okrajem východně.
Za předpokladu realizace čerpací stanice je nezbytné, aby stavební práce pobíhaly za denních
hodin, tj. mezi východem a západem slunce.

Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí (dle RNDr. Tomáš Kuras Ph.D.)
Zpracováno bylo posouzení záměru výstavby čerpací stanice PHM dle požadavků § 45i
zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném znění. Posouzení zpracoval RNDr. Tomáš Kuras,
Ph.D., Ostrava-Zábřeh, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle § 45i, zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění, č.j.: 630/3434/04.
Posouzení je požadováno na základě závěru zjišťovacího řízení záměru „Výstavba Čerpací
stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova“ dle ust. § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydaném Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 1262/2009
Předložená studie hodnotí potenciální dopad stavby a jejího provozu na předměty ochrany
NATURA 2000. Parcela uvažované čerpací stanice pohonných hmot se nachází mimo Ptačí
oblasti (= PO) a mimo Evropsky významné lokality (= EVL) připravované soustavy
NATURA 2000. Hranice nejbližší PO Beskydy leží v přímé vzdálenosti cca 4 500 m a
nejbližší EVL Beskydy cca 1 500 m od místa záměru. Přesto, vzhledem k tomu, že území je
součástí významné migrační trasy velkých šelem (viz dále definované předměty ochrany EVL
Beskydy – kapitola C.II.4 Flora a fauna), Krajský úřad Moravskoslezského kraje nevyloučil
významně negativní vliv stavby na tyto druhy.
Vliv záměru na ostatní EVL a PO nebyly na základě předložených dokumentů shledán, tudíž
vliv na další území soustavy Natura 2000 lze vyloučit.
Vypracováno bylo posouzení, v průběhu kterého byla zvažována možná rizika potenciálního
dopadu stavby a jejího provozu na předměty ochrany soustavy NATURA 2000. Problematika
realizace a provozu stavby v prostoru Jablunkovské brázdy byla dále diskutována s odborníky
působícími v ochraně ŽP. Vlastní posouzení je zpracováno dle doporučené metodiky MŽP
ČR (2007).
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Záměr "Výstavby ČS PHM Benzina, Mosty u Jablunkova" byl diskutován s investorem a
zejména pak zpracovatelem projektové dokumentace ještě v průběhu přípravy. Všechny
potenciálně problematické vlivy stavby a jejího provozu na předměty ochrany EVL Beskydy
byly řešeny ještě v průběhu přípravy projektu tak, aby došlo ke zlepšení stávajícího stavu,
resp. aby míra dotčení migračního koridoru, potažmo populací druhů jež toto územím
využívají, byla co nejnižší.
Předmětem hodnocení podle §45i zák. 114/1992 Sb. v platném znění, z hlediska posouzení
dopadu realizace stavby a provozu na lokality soustavy NATURA 2000 jsou podle výkladu
zákona druhy živočichů jako: Rhysodes sulcatus, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, lesák
rumělkový, medvěd hnědý, netopýr velký, rys ostrovid, střevlík hrbolatý, velevrub tupý, vlk
a vydra říční, z rostlinných druhů jsou zahrnuty druhy: oměj tuhý moravský a šikoušek
zelený.
Nedílnou součástí, hodnocení jsou také rostlinná společenstva, jež jsou předmětem ochrany
EVL Beskydy. V daném ohledu je vliv na rostlinná společenstva možno apriori vyloučit,
mimo jiné také proto, že záměr je situovaný mimo území EVL Jedná se o "druhově bohaté
smilkové louky na silikátových podložích", "vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně", "extenzivní sečené louky nížin až podhůří",
"petrifikující prameny s tvorbou pěnovců", "jeskyně přístupné veřejnosti", "bučiny asociace
Luzulo-Fagetum", "bučiny asociace Asperulo-Fagetum", "středoevropské subalpínské
bučiny", "dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum", "lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích", "smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní" a "boreální Evropy a
acidofilní smrčiny".
Možné vlivy záměru "Výstavby ČS PHM Benzina, Mosty u Jablunkova" na hodnocené
předměty ochrany soustavy Natura 2000 lze vymezit takto:
• Dočasně zvýšené antropické zatížení lokality v průběhu stavební činnosti (provoz,
hluk, prach, apod.)
• Rušení volně žijících živočichů v období stavebních prací
• Rušení a environmentální zatížení lokality v období provozu zařízení (světelné
znečištění, hluk, provoz, pohyb osob).
Vlivy záměru na vymezené předměty ochrany EVL Beskydy podává v přehledné formě
Tab. 1., která je uvedena v „Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, RNDr. Tomáš Kuras, PhD., který je uvedena v plném
rozsahu v části H.Přílohy.
Provedeno je vyhodnocení vlivů záměru na celistvost EVL a PO
Zpracovatel uvádí, že záměr je situován mimo území PO a EVL Beskydy. Hranice nejbližší
PO Beskydy leží v přímé vzdálenosti cca 4.500 m a hranice nejbližší EVL Beskydy cca 1.500
m od místa záměru. Dotčení územní celistvosti EVL a PO je tudíž možno vyloučit. Pokud se
jedná o celistvost populací velkých druhů šelem a zachování migračního potenciálu území,
uvádí, že lze konstatovat, že pokud bude projekt realizován v předloženém stavu, dojde ke
snížení stávající environmentální zátěže území (světlo, hluk, odpad, bude řešen
nekontrolovaný únik PHM z odstavných ploch). Při realizaci zmírňujících opatření bude
zlepšena migrační prostupnost pod mostním objektem č. 207 na komunikaci I/11. Oproti
stávajícímu stavu celkový potenciál migrační prostupnosti v širším okolí uvažovaného záměru
vzroste. Zvýšení migrační prostupnosti Jablunkovské brázdy dále vzroste realizací
uvažovaného ekoduktu nad I/11 v prostoru hranice ČR/SR.

73

V části zabývající se opatřeními k prevenci negativních vlivů záměru zpracovatel hodnocení
uvádí, že záměr "Výstavby ČS PHM Benzina, Mosty u Jablunkova" byl řešen průběžně s
investorem a projektantem stavby. Fakticky všechny rušivé vlivy tedy byly eliminovány ještě
v procesu projektové přípravy. Cílem opatření bylo uzpůsobit stavbu a její provoz tak, aby
environmentální zátěž okolí byla nižší než je aktuální stav (zejména se jednalo o rušivé vlivy
jako je světelná emise, hluková emise, pohyb osob pod zastřešením a za bočními bariérami,
snížení parkovací kapacity pro odstávku velkých vozidel, kontrola znečištěním v okolí stavby,
ap.).
Přesto záměr výstavby a provozu přinese tyto mírně působící negativní vlivy, jež je možno
adekvátně eliminovat:
• zvýšení environmentální zátěže v období výstavby a její eliminace.
Tento typ negativního ovlivnění je významný pouze v nočních hodinách, kdy průsmykem
může migrovat zvěř. Jediný a účinný způsob, jak vliv eliminovat je časově omezit práce
na výstavbě a to pouze na denní hodiny. Bude potřeba vymezit čas pro pracovní činnost v
období výstavby. Ten by měl odpovídat přirozené délce dne zhruba takto - práce na
exteriéru (tj. hrubá stavba) mohou být v daném dni zahájeny nejdříve 1h po východu
slunce, resp. musí být ukončeny nejpozději 1h před západem slunce (příkladně pro měsíc
leden by bylo doporučeno omezení staveních prací na 8:00-14:00; duben 7:00-18:00,
červen 5:00 - 19:00, září 7:00-17:00 ap., hodiny uvedeny jako SEČ). Další omezení,
vzhledem k lokalizaci záměru, není potřeba přijímat.
• zvýšení dopravní zátěže v okolí přemostění č. 207 a její eliminace.
Přemostění na I/11 lze považovat za potenciálně významnou migrační cestu pro velké
druhy savců (viz Kočvara 2009). Migrační potenciál pod přemostěním bude mírně snížen
díky svedení nákladní dopravy vyjíždějící z ČS zpět na I/11 po staré cestě (ta se opětovně
napojuje na I/11 až za přemostěním č. 207).
V rámci zlepšení migračního potenciálu pod přemostěním č. 207 lze uvažovat o těchto
opatřeních:
(a) doplňující liniové výsadbě dřevin mezi mostním objektem č. 207 a lesem východně od
přemostění,
(b) úpravou panelo-betonové plochy pod mostem formou odstranění části panelů a
dosypání štěrkové drtě, resp. ponechání bez dalších úprav,
(c) demontáží svodidel stávajících podél okraje "staré cesty" celnice - Mosty u Jablunkova
a to v useku pod přemostěním.
V závěru celého hodnocení zpracovatel (RNDr. Tomáš Kuras, PhD.) uvádí (citace):
Uvažovaný záměr "Výstavby ČS PHM Benzina, Mosty u Jablunkova" je situován do prostoru
odstavné plochy bývalé celnice ČR/SR. Záměr jako takový nevyžaduje zábor lesních nebo
zemědělsky využívaných ploch, nezasahuje do volné krajiny. Využívá stávající silniční sítě
pro převedení dopravy na a z ČS a místní infrastruktury.
Celé předmětné území leží mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura
2000. Potenciální problém posuzovaný v rámci hodnocení je tedy zaměřen primárně na
problematiku migrační prostupnosti velkých šelem (medvěd, rys, vlk) v prostoru
Jablunkovské brázdy. Po vyhodnocení vlivů navrhovaného projektu, v kontextu stavu
stávajícího, lze konstatovat, že stěžejní negativně působící environmentální faktory jako jsou
světelná emise v nočních hodinách, zatížení hlukem a vizuální rušení v důsledku pohybu
osob, je technicky řešeno tak, že v průběhu provozu ČS nedojde ke zhoršení stávajícího stavu,
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resp. naopak dojde ke snížení stávajících rušivých vlivů. Dočasné zvýšené environmentální
zatížení okolí v období výstavby a zvýšení provozu po místní komunikaci v okolí přemostění
č. 207 (I/11) je řešitelné adekvátními zmírňujícími opatřeními.
Na základě vyhodnocení možných vlivů záměru na předmětné populace druhů a typy
evropsky významných stanovišť je možno uzavřít, že záměr nebude mít negativní vliv na
celistvost a předměty ochrany EVL a PO a to za předpokladu respektování výše uvedených
opatření k prevenci negativních vlivů záměru.
V rámci závěru zjišťovacího řízení byl uveden požadavek na vyhodnocení funkčnosti
migračního koridoru po realizaci záměru, a v souvislosti se stavbou rekonstrukce III.
tranzitního železničního koridoru
Posouzeno bylo v rámci zprávy „Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací stanice
pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 - EVL CZ0724089
Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara 04/2009 (uvádím v plném rozsahu citaci)
ANDĚL et al. (2007) uvádí: Migraci přes Jablunkovskou brázdu omezuje kombinovaný účinek
3 migračních bariér: (1) silnice I/11, na které se do budoucna počítá s nárůstem dopravní
zátěže ve vazbě na průmyslové závody Hyundai, (2) obytná a průmyslová zástavba velkého
rozsahu, (3) železniční trať Jablunkov – státní hranice, u které se připravuje přestavba na
rychlostní koridor. Z provedeného zhodnocení vyplývá, že silnice I/11 v hodnoceném úseku
Jablunkov – státní hranice má takové technické parametry, které zajišťují její dostatečnou
propustnost, a to i v případě nárůstu dopravních intenzit. Na délce cca 7 km existují 4
migrační objekty výborných vlastností a 3 s průměrnými vlastnostmi, což je zcela dostatečné.
Základní bariérou pro migraci je husté osídlení celého prostoru, které vytváří souvislý pás
obytné a průmyslové zástavby, který v podstatě eliminuje možnosti migrace. V současné době
zde existují pouze dva reálné prostory pro průchod velkých savců. Železnice nepředstavuje
sama o sobě zásadní překážku, ale technické řešení v rámci přestavby může zkomplikovat
situaci u státní hranice. V celém zájmovém území existují pouze dva prostory, které při přijetí
příslušných opatření mohou dlouhodobě plnit funkci migračních koridorů: (A) koridor na
rozhraní obcí Jablunkov a Mosty u Jablunkova (v místě ), (B) koridor u státní hranice mezi
celnicemi ČR a SR (dále označen jako Celnice). Z místních podmínek a limitů platných
metodik vyplývá, že pro dlouhodobé zajištění migrace je nezbytné realizovat oba tyto
koridory.
S ohledem na zde řešený záměr jsou za relevantní brány podklady a jsou řešeny vlivy týkající
se bezprostředního okolí uvažované čerpací stanice, ve vztahu k železnici (1), rychlostní
komunikaci (2), existujícímu podchodu pod rychlostní komunikací – mostní objekt č. 207 (3)
a plánovanému nadchodu u státní hranice (4). Nejbližší vzdálenosti jednotlivých objektů
k uvažované čerpací stanici jsou (1) 280 m, (2) 10 m, (3) 340 m a (4) 200 m.
ANDĚL et al. (2007) dále u Migračního koridoru „Celnice“ uvádí: Jedná se o prostor u státní
hranice ČR/SR, mezi oběma celnicemi. Dochází zde k přirozenému propojení lesních
komplexů a proto byl dříve prostor intenzivně migračně využíván. Významnou migrační
bariérou je zde silnice I/11, která je zde ve čtyřpruhovém uspořádání a v kombinaci s frontami
kamiónů před hranicemi, sousedními stavbami celnic, migraci zásadně omezuje. Pro zajištění
migrace je navržena výstavba migračního objektu – nadchodu. Doprovodnou bariérou je
železnice. Migrační přechod je navržen jako nadchod nad silnicí I/11 v šířkovém uspořádání
pro přechod zvěře 40 m ve středu objektu. Jedná se o dvoupólový most o rozpětí 2 x 35 m.
Variantně je řešena železobetonová a dřevěná konstrukce mostu. Technické řešení úpravy
železnice v místě, které bude navazovat na migrační objekt na silnici (navržena vysoká opěrná
stěna), znesnadňuje migraci a částečně znehodnocuje funkčnost migračního nadchodu. Proto
je navrženo, aby v rámci přestavby na rychlostní koridor byl železniční most SO 11-19-03
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(km 286,6) upraven tak, aby pod mostem vznikl volný průchod šířky 20 m a výšky 5 m. Je
doporučeno zajištění územní ochrany koridoru proti další zástavbě.
Dále je vhodné doplnit, že nikde se doposud neobjevilo vypořádání související se změnami
stavu území v posledních letech v návaznosti na možné změny migrace územím. Silnice I/11
je ve své historii stále klasifikována jako zásadní negativní prvek (zprovozněna v roce 2001).
Je však vhodné se přinejmenším zamyslet nad změnou stavu, kdy zde probíhala intenzivní
doprava po staré komunikaci bez existujících průchodů (estakád) a v důsledku vzniku
komunikace I/11 byly vytvořeny technicky optimální podchody na čtyřech místech, z nichž
jeden je velmi vhodný i biologicky (prostor u Jablunkova, most č. 193), viz ANDĚL et al.
(2007). Na řadě míst tak došlo ke zlepšení stavu před rokem 2001, toto se však přímo netýká
řešeného prostoru Celnice a uvažované výstavby čerpací stanice. Jakkoli je argumentováno,
že zdejší prostor celnice je migračně významný, a došlo k jeho významnému negativnímu
ovlivnění realizací komunikace I/11, nelze pominout fakt, že k intenzivní dopravě a
odbavování kamiónů zde docházelo daleko dříve, než byla komunikace I/11 v těchto místech
upravena. Přitom jedinou existující kolizí zájmových druhů je medvěd hnědý z května 1996
z Mostů u Jablunkova. Případné dlouhodobé zhodnocení stavu není možné s ohledem na
podklady datované zejména od roku 2001 a vývoj populací všech tří druhů, kdy
z historického hlediska posledních desetiletí dochází k nárůstu populace až v poslední době,
zejména v důsledku imigrace z východu.
Dalším prvkem, znamenajícím změnu ovlivnění území, je současný a minulý provoz celnice.
Jakkoli intenzita dopravy narůstá a předpokládá se její další zvýšení, došlo v prostoru celnice
k výrazné změně, kdy k dřívějšímu intenzivnímu odbavování kamionů a přítomným kolonám
již nedochází (vstupem do schengenského prostoru) a územím projíždějí vozidla přímo.
Paradoxně to pravděpodobně nepřímo znamená zvýšení hlukové zátěže rychleji projíždějícími
vozidly (subjektivně na základě kontroly území je hlučnost v prostoru celnice výrazně vyšší,
než pod mostním objektem č. 207). V prostoru celnice pak dochází k zastávkám kamiónů a
odpočinku řidičů i v současné době. K předpokládané zásadní změně tak pravděpodobně
došlo v bezprostředním okolí mostního objektu č. 207, kde současně dochází k minimálnímu
pohybu vozidel, doprava je svedena na rychlostní komunikaci I/11 a k rušení prostoru pod
estakádou dochází minimálně. Proto je i tento podchod, bez ohledu na jeho klasifikaci
nízkého ekologického významu (viz ANDĚL et al. 2007), hodnocen jako významný a je
v souvislosti s uvažovaným záměrem posuzován. Přinejmenším proto, že než dojde k realizaci
požadovaného nadchodu v prostoru celnice u státní hranice (vzdálenost obou migračních
spojnic činí 600 m), je tento svým způsobem potenciálně vhodný. Vzdálenost nejbližších
lesních celků činí v těchto místech pouhých 500 m. Nehledě na skutečnost, že jednoduchými
opatřeními by mohl být ekologický potenciál nezanedbatelně zvýšen (demontáží svodidel a
realizací doplňující výsadby v bezprostředním okolí, úpravou částí plochy pod mostem), není
tak žádoucí jeho potenciál snižovat, přinejmenším do doby, než bude nový nadchod pro
zájmové druhy realizován. Navíc z hlediska širších vztahů se (s ohledem na vizuální a
akustické rušení) jeví prostor pod estakádou jako vhodnější, než nad silnicí při budoucím
nadchodu. Je tomu tak proto, že s ohledem na konfiguraci terénu budou zájmové druhy
vnímat biologické (přítomnost člověka), akustické (hluk) a vizuální (světelné emise) rušení
z větší vzdálenosti u nadchodu (je níže než okolní terén) než u podchodu (je v úrovni terénu).
Nelze však pominout skutečnost, že budoucí nadchod se nachází v místě bližší spojnice
lesních celků a z tohoto hlediska může být celkově vhodnější.
Vhodné je pak doplnit, že při kontrole území byly v prostoru železnice prováděny betonářské
práce, realizující základování budoucí stabilizační stěny, jejíž součástí by měl být podchod
pod železnicí v parametrech 20x5 m. Tato podmínka byla zakomponována v procesu
posuzování stavby a předpokládá se, že je postupně v tomto směru realizována.
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8. Vlivy na krajinu
Pro zájmovou oblast je typická harmonická krajina, kde se v hornatině střídají větší lesní
komplexy, křovinaté lesíky na mezích nebo v roklinách, pole, louky a pastviny dělená
kamenitými křovinatými mezemi. Krajina je tvořena přírodními, kulturními a historickými
charakteristikami daného místa a v zájmové lokalitě má charakter antropicky ovlivněného
místa souvisejícího s trasou silnice I/11 a stávající zpevněné plochy (původní areál související
s celnicí) u této silnice v místě původního hraničního přechodu. s navazující mozaikou lesních
ekosystémů, které jsou využívány jak k produkčním tak zejména mimoprodukčním účelům.
Vlastní stavba je navržena s ohledem na možnost umístění v daném prostoru, bude doplněna
novou výsadbou zeleně, protihlukovými stěnami, které budou ozeleněny (jejich účelem je
ochrana okolních přírodních systémů. Navrhovaná stavba nebude dominantním prvkem
v území, je řešena s ohledem na navazující prostory a funkci zájmového prostoru. Do prostor
mimo zpevněné plochy při realizaci nebude vstupováno a zasahováno.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou záměrem ovlivněny.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. Stavba je
situována v prostoru u původního hraničního přechodu (prostor navazující na celnici). Jak je
dokladováno hlukovou studií a rozptylovou studií, dosah vykreslených izofon v hlukové
zátěže a dosah škodlivin produkovaných provozem čerpací stanice nepřekračuje státní hranici.
Otázka vlivu na floru a faunu je rovněž posouzena (RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Mgr. Radim
Kočvara). Není prokázán vliv na připravovaný ekodukt.
Jsou navržena opatření, která realizaci stavby ve vymezeném prostoru umožňují bez
možného ovlivnění. Na základě navržených opatření nebude narušen prostor migrace velkých
savců.
Na základě těchto závěrů (ekodukt je situován v prostoru mezi čerpací stanicí pohonných
hmot a hranicí) je možné konstatovat, že provozem čerpací stanice nebudou dosahovány
přeshraniční vlivy.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Možnost vzniku havárií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií.
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Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s:
-

úniky látek
selháním lidského faktoru

Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována. Technické řešení stavby zabezpečuje základní
prvky ochrany povrchových a podzemních vod. Mechanizace pro údržbu bude udržována
v dobrém technickém stavu bez předpokladu negativního úniku škodlivin z těchto zařízení
uvedena do původního stavu.
Únik většího množství nafty nebo benzínu bude technicky řešen. Skladovací a potrubní
systémy budou dvouplášťové, meziplášťový prostor nádrží bude pro trvalou kontrolu těsnosti
pláště vybaven senzorem netěsnosti, proti přeplnění budou nádrže vybaveny plovákovou
klapkou se světelnou i akustickou signalizací.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno
v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude
rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou
navrženy s požadovanou požární odolností.
Pro zajištění potřebného množství vnější požární vody bude k dispozici nadzemní hydrant
navazující na rozvod hydrantové vody v okolí objektu. Pro prvotní hasební zásah bude
čerpací stanice vybavena příslušným počtem přenosných hasících přístrojů (PHP).
Doporučenými typy jsou PHP práškový s náplní 6 kg hasiva nebo sněhový s náplní nejméně
5 kg hasiva. Riziko požáru je ošetřeno jak umístěním hydrantu a přenosných hasicích
přístrojů a zpracováním požárních poplachových směrnic. Konstrukčně je čerpací stanice
opatřena uzemněním. Požární zabezpečení bude součástí požární zprávy předkládané ke
stavebnímu povolení.
Záměr nebude zdrojem jiných rizik.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
 Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního 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. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje. O způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence, odpady budou přednostně
nabízeny k využití.
 Opatření dle provedeného „Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, dle § 45i zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném
znění“, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. a „Podkladu k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací
stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 – EVL
CZ0724089 Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara:
• rozsáhlejší zastřešení objektu
• dodržení realizace protihlukových stěn
• úprava osvětlení s cílem snížit světelné emise
• trvalé řešení výjezdu osobních vozidel před mostním objektem č. 207
• Stavební práce budou pobíhat za denních hodin, tj. mezi východem a západem slunce.
Čas provádění stavebních prací bude odpovídat přirozené délce dne - práce na
exteriéru (tj. hrubá stavba) mohou být v daném dni zahájeny nejdříve 1hod. po
východu slunce, resp. musí být ukončeny nejpozději 1 hod. před západem slunce
(příkladně pro měsíc leden by bylo doporučeno omezení staveních prací na 8:0014:00; duben 7:00-18:00, červen 5:00 - 19:00, září 7:00-17:00 ap.(hodiny uvedeny
jako SEČ).
• V rámci zlepšení migračního potenciálu pod přemostěním č. 207 budou provedena
opatření v rozsahu dle platné legislativy k předmětné problematice:
- doplňující liniová výsadba dřevin mezi mostním objektem č. 207 a lesem
východně od přemostění,
- úprava panelo-betonové plochy pod mostem formou odstranění části panelů a
dosypání štěrkové drtě, resp. ponechání bez dalších úprav,
- demontáž svodidel stávajících podél okraje "staré cesty" celnice - Mosty u
Jablunkova a to v úseku pod přemostěním.
 Vzhledem k výskytu velkých šelem (vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida)
investor požádá na základě posouzení vlivu na tyto savce o výjimku podle zák.č. 114/1992
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.
 Investor bude postupovat v souladu se zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a požádá o souhlas
příslušný orgán státní správy lesů.
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 V rámci provozu stavby původce odpadů bude postupovat v souladu se zák.č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, podle §79 odst.4 písm. b).
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – 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), tak organizačním (při stáčení PHM
do skladovací nádrže a při čerpání PHM do vozidel bude vždy přítomna obsluha, pro provoz
záměru bude zpracován provozní řád a havarijní plán, budou prováděny pravidelné kontroly
těsnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., budou pravidelně odstraňovány všechny
případné úkapy ropných látek).
 Přípojka splaškové kanalizace z kiosku bude napojena na šachtici stávající splaškové
kanalizace DN 300, která je v majetku obce.
 Dešťové vody ze zpevněných ploch budou přečištěny v novém OLK a napojeny v nové
šachtě na stávající dešťové kanalizaci před stávajícím odlučovačem lehkých kapalin. Stávající
dešťová kanalizace je v majetku obce. Rozsah odváděných dešťových vod nebude větší než
dosud, proto nejsou nutná další opatření.
 Pro zachycení úkapu ze zpevněných ploch u nádrže je navržena nádrž o objemu 8 m3.
 Realizací záměru dojde ke vzniku tří nových středních zdrojů znečišťování ovzduší –
čerpací stanice, zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot – investor požádá
o vydání stanoviska k umístění stavby, povolení stavby a povolení zkušebního a trvalého
provozu podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochraně ovzduší (kompetentní je
Krajský úřad)
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:
Údaje investora záměru
Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí,
dle § 45i zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v platném znění, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.,
Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty
u Jablunkova, na území Natura 2000 – EVL CZ0724089 Beskydy, Mgr. Radim Kočvara:
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Rozptylová studie „Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova “, Ing.Petr
Fiedler, 10/2008
Odborný posudek č. BP-203/2008 podle zákona č. 86/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů
Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova, Ing. Karel Kořínek, 10/2008
Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, Hluková studie – A, EPRO,
05/2009
Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, Hluková studie – B, EPRO,
05/2009
Rušivé účinky osvětlení navrhované čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u
Jablunkova, Ing.Tomáš Maixner, 04/2009
Údaje Českého hydrometeorologického ústavu, Praha
Metodický pokyn 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.
SZÚ Praha, Autorizační návod AN 15/04 – Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika
hluku v mimopracovním prostředí, SZÚ Praha, 2004
Havránek J. a kol., Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
SZÚ Praha, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu
a vnitřnímu ovzduší“ – odborné zprávy, SZÚ Praha
ČHMÚ, Tabelární přehled „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká
republika“, 2005 – internetový zdroj
Metodický pokyn 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
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, ČHMÚ, Praha 1997 – 2006
(http:/www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/tab_roc.html)
Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových
stránek MŽP ČR (http:/www .env.cz).
Zajištění migrační prostupnosti Jablunkovské brázdy pro velké savce v souvislosti s
předpokládaným navýšením automobilového provozu na silnici I/11 v úseku Jablunkov –
státní hranice ČR/SR po zahájení provozu závodu Hyundai Motor Company v průmyslové
zóně Nošovice. Msc., 31 p., Anděl et al. (2007):
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Červený seznam savců České Republiky. In: Plesník J., Hanzal J. & Brejšková L. (eds.):
Červený seznam ohrožených druhů České Republiky. Obratlovci. Příroda 22: 121–129.
Anděra M. & Červený J. (2003):
„Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy,
Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky, Národní park a CHKO Šumava)“. Výzkum
eventuálního vlivu turismu na rozšíření a populační hustotu vybraných druhů živočichů
vyšších teritoriálních škál. Msc. 127 p. Hošek J. (eds.) (2007): VaV/620/15/03
Hodnocení vlivu umělého osvětlení sjezdovky Protěž na Černé hoře. Msc., 15 p. Práce pro
Správu KRNAP. Krause J., Hollan J. & Brychtová J. (2005).
Červený seznam obojživelníků a plazů České Republiky. In: Plesník J., Hanzal J. &
Brejšková L. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České Republiky. Obratlovci. Příroda
22: 83–93. Zavadil V. & Moravec J. (2003):
Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící
živočichy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
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 byl posouzen na základě zpracované Dokumentace pro územní řízení (KIPS Ostrava
s.r.o. 05/2009).
Zpracována byla odborná posouzení – „Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, dle § 45i zákona ČSN č. 114/1992 Sb., v
platném znění“, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., „Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby
Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 – EVL
CZ0724089 Beskydy“, Mgr. Radim Kočvara, Rozptylová studie „Čerpací stanice pohonných
hmot Benzina, Mosty u Jablunkova “, Ing.Petr Fiedler, Odborný posudek č. BP-203/2008
podle zákona č. 86/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů „Čerpací stanice Benzina Mosty u
Jablunkova“, Ing. Karel Kořínek, Hluková studie – A, EPRO a Hluková studie – B, EPRO,
05/2009 a Rušivé účinky osvětlení navrhované čerpací stanice pohonných hmot Benzina,
Mosty u Jablunkova, Ing.Tomáš Maixner.
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. Stanoveny jsou
podmínky pro další postup projektové přípravy stavby.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S ohledem na dostupnost plochy pro umístění čerpací stanice PHM, dispoziční řešení území a
návaznost komunikací a inženýrských sítí je záměr předkládán invariantně.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, není v úseku od Čadci na území Slovenské republiky po
lokalitu připravované odpočívky v Chlebovicích u silnice I/11 plánována jiná čerpací stanice
pohonných hmot. Navržená stavba čerpací stanice je ostatní plochou na pozemku, který dosud
využíván jako ostatní komunikace. Navrhovaná čerpací stanice pohonných hmot by měla
vylepšit stav oproti stávajícím podmínkám na parkovišti nákladních automobilů, kdy dochází
k nekontrolovanému a nehlídanému znečišťování odpočívky. Většinu zimního období je
předmětná odpočívka znečišťována zplodinami z běžících motorů – většinou noční vytápění
kamiónů.
Variantu předloženou oznamovatelem je v případě dodržení navrhovaných podmínek pro
stavbu možné považovat za přijatelnou. Umožňuje realizaci záměru investora a zabezpečení
zajištění služeb řidičů osobní a nákladní dopravy. Stavbu je možné provést v souladu se
zabezpečením minimalizace vlivu stavby a provozu čerpací stanice na životní prostředí.
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz
připravovaného řešení celého území za předpokladu důsledné realizace navrhovaných
opatření.
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F. ZÁVĚR
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 Benzina, Mosty u Jablunkova“ je přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě
za předpokladu důsledného uplatnění navrhovaných opatření.

Dokumentace byla zpracována: červen 2009

Zpracovatel dokumentace: Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92
Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
KIPS Ostrava s.r.o.(zpracovatelé projektové dokumentace)
RNDr.Tomáš Kuras, Ph.D.
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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 prostoru bývalého hraničního přechodu z České republiky na Slovensko
v Mostech u Jablunkova. Navrhovaná čerpací stanice se nachází v k.ú. Mosty u Jablunkova
na pozemcích p.č. 2916/36, 2916/98, 2916/99, 2916/100, 4916/21, 4916/23 u silnice I/11.
Pozemky v k.ú. Mosty u Jablunkova, na kterých se navrhuje nová stavba, jsou vedeny jako
ostatní komunikace a ostatní plochy.
Čerpací stanice bude poskytovat motoristům možnost čerpání pohonných hmot
s neomezeným prodejem nonstop. Stavba bude přístupná po komunikaci I/11 ve směru ze
Slovenska v prostoru bývalého hraničního přechodu a bude napojena na inženýrské sítě, které
jsou v prostoru bývalé celnice. Provozem čerpací stanice se nepředpokládá navýšení dopravy
související s dopravou na I/11, k čerpací stanici budou najíždět vozidla přijíždějící po I/11.
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy bude po dobu
stavby po stávající komunikaci I/11 a z místní komunikace.
Na základě projektované kapacity čerpací stanice Benzina se nepředpokládá nárůst provozu
motorových vozidel v hodnocené lokalitě. Lokalita je situována u komunikace I/11 a zajíždět
zde budou řidiči, kteří pojedou po této komunikaci.
Záměr je situován mimo přímý dosah objektů bydlení. Nejbližší trvalá obytná zástavba je
situovaná severozápadně od prostoru čerpací stanice ve vzdálenosti 295 - 305 m.
Veřejná čerpací stanice bude sloužit pro příjem, skladování a výdej motorové nafty NM
standard a NM Diesel Verva a benzínu BA 95, BA 95 Verva a BA 100 Verva.
Technologické zařízení se skládá ze dvou ocelových dvouplášťových podzemních nádrží
o obsahu 80 m3 a dělené nádrže 80 m3 (32+15+15+10+8).
Stáčecí místo bude na refýži na manipulační ploše výdeje. Pro výdej PH bude k dispozici pět
výdejních refýží. Na třech refýžích bude umístěn oboustranný čtyřproduktový výdejní stojan
(3 x 2 x 4 produkty - 40 l/min, tj. 24 hadic).
Na čtvrté refýži bude umístěn oboustranný rychlovýdejní stojan MN (2 x 130 l/min, 2 x 40
l/min, tj 4 hadice) a na páté refýži bude výdejní stojan IDS s tankovacím automatem (1 x 80
l/min, tj. 1 hadice). Celkem bude na ČS 29 hadic.
Čerpací stanice umožňuje současný výdej pohonných hmot 9 vozidlům.
Okamžité množství PHM v jednotlivých sekcích je 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, havarijní
maximum. Proti přeplnění jsou pak 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
automaticky uzavře plnící potrubí a dále zvukovou signalizací max. hladiny. Odvětrání
jednotlivých sekcí skladovacích nádrží je ukončeno koncovou protiexplozní pojistkou.
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, havarijní
maximum. Proti přeplnění jsou pak 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.
Celkové stavebně-technické řešení stavby vychází z účelu stavby. Objekt kiosku je navržen z
izolačních sendvičových panelů, je jednopodlažní, nepodsklepený s plochou střechou s atikou
ve firemních barvách Benzina.
Součástí objektu bude bistro s rychlým občerstvením. Rozsahem významnou částí stavby
budou zpevněné plochy, z nichž podstatná část bude živičná. Dominantní částí bude ocelové
přestřešení, které bude zvětšeno nad standardní rozměry z důvodu odstranění negativních
vlivů (vliv světla a vliv pohybu osob) ve smyslu podkladů k posouzení vlivu záměru výstavby
ČS.
Celý areál bude doplněn přípojkami a rozvody inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektrická
energie, telefon). Prostor čerpací stanice bude částečně oddělen protihlukovými stěnami od
stávajících komunikací.
Značná část technologického zařízení čerpací stanice(skladovací nádrže, potrubí,
elektrorozvody) bude umístěna pod zemí.
V rámci přípravy území bude provedena demolice asfaltových ploch až na podkladní vrstvy
v rozsahu cca 1700 m2. Získaný materiál bude využit k dalšímu použití v nejbližší obalovně
drceného kameniva nebo uložen na skládku S-00 v regionu, případně bude znovu použit pro
nově budované zpevněné plochy. Součástí demolice bude i demontáž stávajících obrubníků
cca 220 m. V rámci přípravy území bude demontováno 13 kusů sloupů veřejného osvětlení.
Navržen je kiosek obdélníkového tvaru, jednopodlažní o rozměru 12,5 x 21,2 m, kde bude
umístěna prodejna s bistrem, kancelář, sklady, sociální zařízení pro zákazníky včetně
imobilních a obsluhu. Nosná ocelové konstrukce bude opláštěna panely Kingspan. Založení
objektu bude na železobetonových základových pasech. Střecha bude plochá ze střešních
panelů Kingspan tl. 100 mm.
Napojení na dopravní infrastrukturu bude z komunikace I/11. Zpevněné plochy v prostoru
celého areálu budou provedeny jako živičné (cca 1800 m2), manipulační plocha pod
přestřešením a servisní ostrůvek budou z drátkobetonu (cca 296,0 m2) a chodníky budou
realizovány v zámkové dlažbě (cca 210 m2). Součástí areálu čerpací stanice bude
15 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho jedno stání pro imobilní řidiče a při
výjezdové komunikaci budou čtyři parkovací stání.
Vozovky budou lemovány betonovými obrubníky ABO 1-15, doplněny řádkem přídlažby a
osazeny do společné betonové opěrky.
Manipulační plocha pod přestřešením bude provedena z drátkobetonu, pod nímž bude
podkladní beton opatřen izolací Ladax proti pronikání ropných produktů. Od okolních
vozovek bude oddělena betonovým obrubníkem DYWIDAG. Případné úniky ropných látek
budou z manipulačních ploch vpustí svedeny do 8 m3 bezodtoké sekce dvouplášťové ocelové
nádrže, která je součástí úložiště. Dešťové vody budou odváděny přes odlučovač lehkých
kapalin do stávající jednotné kanalizace, která je v majetku obce.
Přestřešení manipulační plochy o velikosti 690 m2 s podjezdnou výškou 4,9 m tvoří ocelová
konstrukce na deseti sloupech.
Nádrže jsou uloženy do pískového lože a opatřeny horními zátěžovými železobetonovými
deskami tl. 400 mm. Obsyp nádrží bude prováděn jemným pískem po spodní hranu zátěžové
desky. Zásyp jámy bude prováděn zeminou hutněnou po vrstvách. Plocha železobetonových
desek bude 120 m2.

86

Komunikační připojení řeší dopravní připojení nové čerpací stanice ke komunikaci I/11. Nové
dopravní připojení ČS pro osobní automobily k silnici I/11 bude ve vztahu k bezprostředně
navazujícím plochám stávající živičné vozovky doplněno živičnou konstrukcí vozovky ve
stejné skladbě. Stavba bude označena vodorovnými i svislými dopravními značkami.
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád PVC DN 90 u bývalé celnice,
který je ve vlastnictví obce. Za napojením bude zřízena vodoměrná šachta AS VODO.
Přípojka délky 85 m je navržena v dimenzi HD PE D 90x8,2 po nadzemní hydrant. Trasa od
hydrantu ke kiosku je navržena v dimenzi HD PE D 50x4,6. V kiosku bude umístěn hlavní
uzávěr vody.
Přípojka splaškové kanalizace z kiosku bude napojena v šachtici Š 109 stávající splaškové
kanalizace DN 300, která je v majetku obce.
Dešťová kanalizace ze střech bude napojena v šachtici Š 114 na stávající kanalizaci dešťové
DN 400, která je následně vyústěna do vodoteče. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou
přečištěny v novém OLK a napojeny v nové šachtě na stávající dešťové kanalizaci před
stávajícím odlučovačem lehkých kapalin. Stávající dešťová kanalizace je v majetku obce.
Přípojka NN délky 190 m pro areál ČS bude napojena na stávající trafostanici. V těsné
blízkosti TS bude v rámci přípojky NN postaven nový elektroměrový rozváděč
v samostatném pilíři.
Přípojka telefonu bude vedena z telefonní skříňky SR4 umístěné ze severní strany na objektu
celnice do kiosku čerpací stanice. Přípojka bude provedena kabelem FLE 5XN0,6, který bude
zakončen na fasádě objektu kiosku v rozvaděči MRK 20.
Délka trasy přípojky cca 90 m.
Při vjezdu do prostoru čerpací stanice bude po levé straně v zeleném pásu umístěn cenový
totem o výšce 7 m a šířce 2 m. Kiosek a přestřešení budou opatřeny reklamními prvky
společnosti. Součástí tohoto objektu budou základy pro kompresor.
Na nezpevněných plochách budou rozprostřeny kulturní zeminy a tyto plochy budou
zatravněny. Na určených místech bude provedeno vysázení nízkých okrasných křovin. Prostor
parkovacích míst za kioskem bude oddělen stromovým porostem šířky cca 2,0 m. podél
příjezdu osobních vozidel na ČS bude vysázena nízká keřová zeleň. Součástí objektu bude
realizace hlukových stěn o celkové délce 50 m. Jedna stěna bude umístěna mezi stojany
čerpací stanice a příjezdovou komunikací (délka 20 m, výška 3 m) a druhá mezi stojany a
komunikací I/11 (délka 30 m, výška 3 m).
Provoz čerpací stanice bude řízen modulárním systémem, který zajišťuje provádění
hotovostních a bezhotovostních operací při prodeji PH a ostatního zboží, zpracovává
elektronické měření obsahu jednotlivých nádrží a množství odebraného PH s propojením na
osobní počítač vedoucího stanice.
Pracovníci obsluhy musejí provádět pravidelnou kontrolu zařízení, běžnou údržbu ve lhůtách
stanovených provozním řádem, vést evidenci těchto kontrol a udržovat čistotu a pořádek na
pracovišti.
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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 s navazující komunikací I/11 včetně řešení opatření pro
minimalizaci vlivů na okolní přírodní prostředí. Technické řešení je řešené účelně s
optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Navržena jsou
opatření, která vycházejí z posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptčí
oblasti.
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