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Prohlášení
Posudek o vlivech záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ na
životní prostředí jsem zpracoval jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování
vlivů na životní prostředí č.j.: 13237/2567/OPVI/04 vydaného dne 23. 4. 2004 Ministerstvem
životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 § 21 písm. g)
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 zákona
č. 93/2004 Sb.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že na zpracování posudku o vlivech
záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ na životní prostředí se podílely
následující přizvaní experti: RNDr. Zdeňka Mrlíková, držitelka autorizace pro účely
posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
která spolupracovala na zpracování posudku při řešení otázek souvisejících s ochranou
přírody, biologického hodnocení a posouzení vlivů záměru na ekosystémy.

Datum:. 24. dubna 2007

Ing. Pavel Varga, Osečná

Ing. Pavel Varga
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ÚVOD
Posuzovaný záměr firmy MERO ČR, a. s. „Přeprava a skladování ropy a ropných
produktů“ představuje především výstavbu nových skladovacích nádrží motorové nafty (4 x
50 000 m3) a leteckého petroleje (3 x 20 000 m3) v CTR Nelahozeves, dále výstavbu dvou
produktovodů o průměru DN 350 a délce cca 10 km a nový výtlak vody.
Záměr „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ bude zahrnovat úpravy na
koncovém zařízení v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves ( dále jen CTR ) v PS 604
a u rafinérie Kralupy v PC 08 – zde to bude doplnění expedičního čerpadla leteckého petroleje
(letecký petrolej je dále označován zkratkou JET), výstavbu dvou nových produktovodů DN
350 pro MN a letecký petrolej z České rafinérské a.s. (z PC 08) do CTR Nelahozeves (do PS
604), nové skladovací nádrže motorové nafty (4 x 50 000 m3) a leteckého petroleje (3 x
20 000 m3) v CTR Nelahozeves, slopový systém motorové nafty, požární zabezpečení.
Po realizaci záměru bude v areálu CTR skladována a expedována do České
rafinérské a. s. motorová nafta (MN) ve 4 nádržích s plovoucí střechou o objemu 4 x
50 000 m3. Dále zde bude skladován letecký petrolej (JET) ve třech nádržích s pevnou
střechou, o objemu 3 x 20 000 m3 .
Expedice nafty bude prováděna čerpáním zpět do koncového zařízení PC 08, odkud je
možné MN vracet do nádrží České rafinérské Kralupy nebo do skladovací a expediční sítě
Čepro.
Pro dopravu JET produktovodem bude instalováno v České Rafinérské v rafinerii
Kralupy nové expediční čerpadlo.
Maximální množství importované/expedované MN bude 1 154 000
Maximální množství importovaného/expedovaného JET je 558 000 m3/rok.

m3/rok.

Expedice JET končí zaslepenou přírubou vysílací komory do budoucího
produktovodu.
Import MN a JET do CTR bude z České rafinérské v Kralupech novými
produktovody DN 350 vedenými v trase stávajícího ropovodu.
Záměr„Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ tvoří komplex stavebních
objektů a provozních souborů. Záměr doplňuje stávající stavbu "Centrální tankoviště ropy
Nelahozeves" (dále CTR) i připravované stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves, V,VI, VII
a VIII etapa + výhled“ , které zabezpečí příjem, skladovaní, míchání a distribuci ropy
k jednotlivým zpracovatelům na území ČR.
Součástí záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ je i výstavba
nového výtlaku vody DN 300, kterým budou do Vltavy po kontrole vyčerpány čisté dešťové
vody a vyčištěné zaolejované vody. Dle doplňující informace oznamovatele bude nový výtlak
rovněž sloužit pro posílení kapacity čerpání požární vody. Nový výtlak vody bude veden
v trase stávajícího výtlaku vody.
Vlivy na životní prostředí spojené s daným záměrem jsou předmětem posuzování
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 (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), jehož součástí je kromě jiného i příslušné
oznámení záměru, které bylo závěrem zjišťovacího řízení č. j.: 27893/ENV/07 ze dne 6. 4.
2007 uznáno za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“)
a tento posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“).

Ing. Pavel Varga, Osečná
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PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM BYLA PŘEDÁNA ZPRACOVATELI
POSUDKU NÁSLEDUJÍCÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI:
1. Vyjádření Středočeského kraje
(č.j.: 43909/2007/KUSK ze dne 21. 3. 2007)
2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství
(č.j.: 35138/2007/KUSK/OŽP/Pr ze dne 23. 3. 2007)
3. Vyjádření Městského úřadu Slaný odboru životního prostředí
(č.j.: 1115/2007 ze dne 22. 3. 2007)
4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(č.j.: 26030/07 ze dne 29. 3. 2007)
5. Vyjádření České inspekce životního prostředí oblastního inspektorátu Praha
(č.j.: 41/ŘI/0708169.01/07/PVB ze dne 26. 3. 2007)
6. Vyjádření MŽP odboru zvláště chráněných částí přírody
(č.j.: 15965/ENV/07-762/620/07 ze dne 14. 3. 2007)
7. Vyjádření MŽP odboru ekologie a krajiny lesa
(č.j.: 541/640/07 ze dne 13. 3. 2007)
8. Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 733/740/07/IB ze dne 7. 3. 2007)
9. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 808/650/07 ze dne 12. 3. 2007)
10. Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 15523/ENV/07 ze dne 14. 3. 2007)
11. Vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závodu Dolní Vltava
(č.j.: 2007/13716/243 ze dne 2. 4. 2007)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
•

Oznámení záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“, zpracované dle
§ 6 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

•

Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
k dokumentaci uplatněná v rámci zjišťovacího řízení.

•

Korespondence příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC) v rámci procesu posuzování vlivů
záměru na životní prostředí.

•

Podklady vyžádané od oznamovatele.

•

Místní šetření na trase posuzovaného záměru včetně prohlídky širšího okolí.

•

Pořízená fotodokumentace umístění záměru a okolí.

•

Diskuse se zástupcem oznamovatele a projektanta.

•

Platná legislativa, normy, metodiky a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému
záměru.

•

Mapové a jiné podklady.

•

Dokumentace a posudky předchozích etap.

Ing. Pavel Varga, Osečná

6

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přeprava a skladování ropy a ropných produktů

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název záměru
Přeprava a skladování ropy a ropných produktů
Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ je výstavba
nových skladovacích nádrží motorové nafty (4 x 50 000 m3) a leteckého petroleje
(3 x 20 000 m3) v CTR Nelahozeves, dále výstavbu dvou produktovodů o průměru
DN 350 a délce cca 10 km a nový výtlak vody.
Umístění záměru
kraj:
obec:
k.ú.:

Středočeský
Nelahozeves, Uhy, Kralupy nad Vltavou, Veltrusy
Nelahozeves, Podhořany, Uhy, Lešany, Lobeček, Veltrusy

Obchodní firma oznamovatele
MERO ČR, a. s.
IČ oznamovatele
60193468
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1.

Úplnost dokumentace

Dokumentace vlivů záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ na
životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb. a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku dostačující pro posouzení vlivů předmětného záměru na životní prostředí.
Rozsah a obsah dokumentace je vyvážený, dokumentace je přehledná, bez zbytečného
uvádění irelevantních údajů. Část dokumentace hodnotící vlivy výstavby a provozování
nových nádrží v areálu CTR lze hodnotit z hlediska jejího obsahu a kvality jako solidně
a korektně zpracovanou, část dokumentace hodnotící vlivy výstavby a provozování nových
produktovodů a výtlaku vody je zpracována s jistými nepřesnostmi. Jedná se především
o hodnocení vlivu této části záměru na půdu, flóru, faunu a ekosystémy.

Ing. Pavel Varga, Osečná

7

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přeprava a skladování ropy a ropných produktů

Doplňující podklady, které si zpracovatel posudku vyžádal od oznamovatele ve
smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., sloužily především k doplnění vlivu záměru na
půdu, flóru, faunu a ekosystémy.
V rámci zveřejnění oznámení byla obdržena prakticky souhlasná vyjádření dotčených
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů hájících zájmy ochrany
životního prostředí a zdraví obyvatelstva s tím, že vyjádření v některých případech obsahují
požadavky k ochraně životního prostředí.
Záležitosti, které byly předmětem vyjádření, jsou podle názoru zpracovatele posudku
standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru na základě požadavků vyplývajících
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí v příslušných následných správních řízeních
týkajících se povolení předmětného záměru.
Poznámka: Vlastní náplň příslušných částí dokumentace je komentována zpracovatelem
posudku v následujících částech posudku.
Shrnutí hodnocení zpracovatele posudku
Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.
Z hlediska obsahu a kvality je dokumentace zpracována solidně a korektně, s
výjimkou jistých nepřesností v části dokumentace hodnotící vlivy výstavby a provozování
nových produktovodů a výtlaku vody. Po metodické stránce dokumentace odpovídá
zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí.
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Přeprava a skladování ropy
a ropných produktů“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku v této etapě
přípravy záměru za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí, formulovat
návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
II.2

Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

ČÁST B dokumentace
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se záměru je uveden popis
technického a technologického řešení záměru a specifikace území zasaženého
předpokládanými vlivy.
Hodnocení zpracovatele posudku
Popis technického a technologického řešení záměru a jeho lokalizaci považuje
zpracovatel posudku za dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí.
V kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru není však dostatečně

Ing. Pavel Varga, Osečná
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srozumitelně a podrobně vyřešena otázka ochranných pásem nových produktovodů
a výtlaku vody.
V kapitole B.I.9. zpracovatel dokumentace chybně uvádí v době zpracování
dokumentace neplatný stavební zákon č. 50/1976 Sb. V té době byl již účinný nový stavební
zákon č. 183/2006 Sb.
Dále zpracovatel dokumentace v poznámce uvádí, že pokládá za navazující ta
rozhodnutí, která bezprostředně navazují na proces EIA. Dle názoru zpracovatele posudku
bude muset být minimálně dořešena otázka odnětí nebo omezení PUPFL včetně případných
kompenzačních opatření před vydáním rozhodnutí o umístění stavby.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Celý areál CTR i plochy pro výstavbu nových 7 nádrží leží ve vytěženém
a rekultivovaném prostoru oblasti bývalé těžby štěrkopísku. Lokalita pro výstavbu nových 7
nádrží je situována ve volné části rozšířeného areálu stávajícího CTR. Výstavba nových 7
nádrží je situována na pozemky p.č. 103/1, 103/4,, 103/5, 103/19 a 649 v k.ú. Uhy a p.č.
282/1, 282/3, 282/18, 282/20, 282/21 a 282/92 v k.ú.Nelahozeves. Celková rozloha pozemků
potřebných pro výstavbu 7 nádrží včetně zázemí činí cca 129 200 m2.
Větší část plochy určené pro výstavbu nových nádrží na MN a JET se nachází uvnitř
oplocení areálu CTR (82 400 m2). Plochy, které se nacházejí uvnitř oplocení areálu CTR
Nelahozeves jsou vedeny v KN jako ostatní plocha - způsob využití „jiná plocha“.
Část plochy určené pro výstavbu nových nádrží na MN a JET se nachází vně oplocení
areálu CTR (46 800 m2), v katastru nemovitostí jsou tyto pozemky vedeny následovně:
a) druh pozemku - ostatní plocha - způsob využití „jiná plocha“
b) druh pozemku - ostatní plocha - způsob využití „ostatní komunikace“
c) druh pozemku – orná půda
V rámci realizace výstavby 7 nových nádrží v CTR Nelahozeves dojde k záboru ZPF
v rozsahu 44 800 m2 a investor bude muset požádat o vynětí ze ZPF.
Ornice skrytá ze staveniště pro výstavbu 7 nových nádrží bude odvezena do
nedalekého dobývacího prostoru „Nelahozeves“ firmy Kámen Zbraslav s.r.o., kde bude
použita pro rekultivaci vytěžených prostor .
Dokumentace uvádí, že výstavba produktovodů nevyžaduje trvalé zábory ZPF nebo
PUPFL. V rámci vlastní pokládky potrubí dojde v průběhu výstavby produktovodů k
postupnému dočasnému dotčení:


50 m úseků PUPFL



1 050 m úseků pozemků, které tvoří ochranné pásmo lesa



následujících BPEJ
BPEJ
1.01.00
1.01.10
1.08.40
1.19.01
1.19.11

Ing. Pavel Varga, Osečná

délka potrubí (m)
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330 m
750 m
370 m
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1.19.14
1.19.41
1.19.51
1.21.10
1.22.10
1.22.13
1.41.68
1.56.00
1.60.00
Celkem

280 m
350 m
330 m
620 m
2 030 m
150 m
120 m
310 m
400 m
7 080 m

Výstavba nového výtlaku vody nevyžaduje trvalé zábory ZPF nebo PUPFL. V rámci
vlastní pokládky potrubí dojde v průběhu výstavby nového výtlaku vody k postupnému
dočasnému dotčení:


celkem 300 m úseků PUPFL



500 m úseků pozemků, které tvoří ochranné pásmo lesa



následujících BPEJ:
BPEJ
1.21.10
1.22.10
Celkem

délka potrubí (m)
380 m
430 m
810 m

Posuzovaná výstavba produktovodů a výtlaku vody nebude dle zákona č. 334/1992
Sb.v platném znění vyžadovat vynětí půdy ze ZPF. Dle § 9 odst.2 písm.c) zákona
č. 334/1992 Sb. není třeba souhlasu orgánu ZPF, má - li být ze ZPF odňata půda
k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení půdy
do původního stavu.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z hlediska ZPF zpracovatel posudku nemá připomínky. Z hlediska PUPFL není
možné se ztotožnit s prostým konstatováním, že výstavba nových produktovodů a výtlaku
vody nevyžaduje trvalé zábory PUPFL. Dle doplňujících informací oznamovatele budou
nové produktovody a výtlak vody sice umístěny do souběhu se stávajícími, ale dojde
k jistému rozšíření ochranného pásma stávajících produktovodů i výtlaku vody. Ochranné
pásmo nesmí být trvale zalesněno.

B.II.2. Voda
Veškeré požadavky na vodu v období výstavby i období provozu nových skladovacích
nádrží na MN a JET budou kryty dodávkami ze stávajících rozvodů pitné vody a užitkové
vody.
Zdrojem pitné vody je veřejný vodovod Nelahozeves, který je napojen na skupinový
vodovod z Mělnické Vrutice. Přípojka veřejného vodovodu je vedena do hydroforové stanice
a z ní je pitná voda dopravována do areálu CTR polyethylenovým potrubím DN 90.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Zdrojem užitkové vody je řeka Vltava na říčním km 18,77. Čerpací stanicí sazenou
čerpadly o výkonu 400 m3/hod. je říční voda dopravována do areálu CTR, zde je filtrována ve
filtrační stanici na bubnových filtrech a akumulována v izolované a vyhřívané (v zimním
období) nadzemní nádrži požární vody. V rámci rozšíření CTR byla tato nádrž doplněna ještě
betonovým částečně zasypaným požárním vodojemem. V případě požáru je voda z požárních
vodojemů čerpána pomocí čerpací stanice s výkonem 870 m3/hod.
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody jen pro sociální účely nasazených
pracovníků. Množství odebírané vody v průběhu výstavby bude záviset na počtu pracovníků
při výstavbě. Maximální počet pracovníků v jednotlivých měsících a fázích období výstavby
bude dle dokumentace max. 165, denní potřeba vody pro sociální účely bude činit max.
20 m3/den.
Užitková voda se potřebuje především na hydrostatické zkoušky dokončených nádrží,
zdrojem užitkové vody je řeka Vltava. Spotřeba užitkové vody během výstavby se
předpokládá na úrovni 100 000 m3 během celé doby výstavby a 50 000 m3 /rok.
Předpokládaná spotřeba pitné a užitkové vody během výstavby:
Účel spotřeby vody

Spotřeba vody

Pitná voda pro sociální účely pracovníků

20 m3/den
6 000 m3/rok
50 000 m3/rok
100 000 m3/za celé období výstavby

Užitková říční voda

Realizací záměru nedochází k nárůstu počtu pracovníků a nedojde tedy k nárůstu
spotřeby vody pro sociální účely.
Dokumentace dále uvádí, že v případě požáru nádrže v CTR je voda z nádrže požární
vody čerpána pomocí čerpací stanice s výkonem 870 m3/hod. Potřeba požární vody na hořící
nádrž je uváděna na hodnotě 240,3 l/sec. a 14 416 l/min. Při trvání požáru 3 hodiny je
potřebná zásoba požární vody cca 3 650 m3.
Hodnocení zpracovatele posudku
Dle názoru zpracovatele posudku je možné s uvedenými údaji obecně souhlasit
s následujícími připomínkami:
Snížení nároků na vodu ve vztahu k hydrostatickým zkouškám (až o polovinu) je
možné za předpokladu vhodného harmonogramu výstavby, kdy by bylo možné vodu
z hydrostatické zkoušky jedné nádrže využít pro hydrostatickou zkoušku druhé nádrže.
K potřebě požární vody uvedené v dokumentaci zpracovatel posudku podotýká, že
výsledná potřebná zásoba požární vody při trvání požáru 3 hodiny je patrně nadhodnocena.
Přepočtením uvedených údajů (240,3 l/s x 60s x 60 min x 3 h = 2 595 m3) vychází
cca 2 600 m3.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Skladovanými surovinami i expedovanými produkty jsou motorová nafta a letecký
petrolej. Maximální množství importované/expedované MN bude 1 154 000 m3/rok.
Maximální množství importovaného/expedovaného JET je 558 000 m3/rok.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Dokumentace dále specifikuje potřebu stavebních a konstrukčních materiálů v období
výstavby.
Proces přepravy, skladování a manipulace s motorovou naftou a leteckým petrolejem
si vyžádá během provozu elektrickou energii na pohon čerpadel, dálkově ovládaných armatur
a otápění potrubí. Celkový nárůst spotřeby elektrické energie pro provoz obou produktovodů,
všech 7 nádrží, provoz nového výtlaku vody a další zařízení lze prognózovat na úrovni okolo
2 500 MWh/rok.
Pro období výstavby je v dokumentaci uveden předpoklad příkonu a spotřeby
elektrické energie a spotřeby pohonných hmot pro nákladní vozidla a stavební mechanismy.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí vystihují údaje uvedené v této části
dokumentace podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem a lze se s nimi vzhledem
k charakteru záměru ztotožnit.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaný záměr „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ nepřinese žádné
změny z hlediska komunikačního napojení CTR. Rozšířené CTR bude využívat všech
stávajících dopravních systémů, včetně míst napojení a všechnu stávající ostatní
infrastrukturu.
Dokumentace bilancuje poměrně podrobně vyvolané nároky na dopravu v etapě
výstavby. Je uveden nárůst nákladní autodopravy s intenzitou nejvýše 6 - 7 obousměrných
pojezdů/hodinu vyvolaný dovozem materiálů. Pro etapu provozu je uvedeno, že nedojde
k nárůstu vyvolané dopravy na komunikačním systému.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z údajů je patrné, že navýšení dopravy je předpokládáno pouze po omezenou dobu
v etapě výstavby. Proto lze vyslovit názor, že v dokumentaci predikované krátkodobé
navýšení dopravy na komunikačním systému se nemůže výrazněji projevit ve vztahu ke
zdravotním rizikům obyvatelstva podél příjezdových komunikací k zájmovému území.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Dokumentace konstatuje, že zjišťování reálných emisí uhlovodíků u nádrží na MN
uváděné velikosti je složitá záležitost. Je uvedeno, že na základě výzkumů byla vypracována
výpočtová metoda na stanovení ztrát odparem – americká norma API : Evaporative loss From
Floating-Roof Tanks, Second Edition, September 2003 (původně API 2517 a 2519). Pro
uvažovaný záměr (a celé CTR) řeší problematiku stanovení ztrát skladovaného media pro
vertikální nádrže s plovoucí střechou CTR Nelahozeves vlivem odpařování Ústav aplikované
mechaniky Brno, s.r.o., který zpracoval výpočetní program pro stanovení ztrát v CTR
Nelahozeves a vydal v únoru 2006 zprávu, v níž jsou odhadnuty celkové ztráty MN a
leteckého petroleje vlivem odpařování u nových nádrží na MN a letecký petrolej. Jako
výchozí podklad pro odhad stanovení ztrát byla použita již výše citovaná americká norma
API.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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Při stanovování ztrát odpařováním skladovaného média pro pevné střechy nádrží na
JET je třeba znát jejich popis. Vzhledem k tomu, že pevné střechy neobsahují tolik armatur
jak je tomu u plovoucích střech, omezuje se stanovení ztrát spíše na úniky způsobené změnou
hladiny, především pak při plnění nádrže.
Dokumentace bilancuje emise VOC na CTR dle následující tabulky:
Emise VOC – spodní hranice

Emise VOC – horní hranice

Emise VOC – průměr

Rok 2004 (14 nádrží) (t/rok)

14,70

31,10

22,9

Rok 2007 (16 nádrží) (t/rok)

16,96

36,04

26,5

Rok 2010 (18 nádrží) (t/rok)

19,20

40,98

30,1

Po roce 2010 (22 nádrží)

(t/rok)

23,74

50,86

37,3

Po roce 2010 (29 nádrží)

(t/rok)

25,62

53,86

39,7

Dokumentace se dále věnuje problematice emisních limitů pro pachové látky, imisním
limitům obtěžování zápachem a obecně problematice emisí pachových látek. Je konstatováno,
že vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby je zátěž hluboce pod čichovým prahem směsi
znečišťujících látek v emitovaných uhlovodících ze skladování MN, leteckého petroleje a
ropy v nádržích CTR.
Ve vztahu k liniovým a plošným zdrojům emisí zpracovatel posuzovaného materiálu
nepovažuje za nutné hodnotit tyto vlivy pro etapu výstavby.
Ve fázi provozu záměr nepředstavuje žádné významné bodové, liniové nebo plošné
zdroje znečištění ovzduší.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
B.III.2. Odpadní vody
Dokumentace uvádí, že v CTR budou v souvislosti s posuzovaným záměrem vznikat
následující druhy odpadních vod, které budou rozdělovány do 3 proudů, z nich každý bude
odváděn samostatným kanalizačním systémem:


systém odpadních vod technologických – OVT (vody z odvodňování MN a
JET, pravděpodobně znečištěny silněji než běžné zaolejované vody z ploch
kontaminovaných ropnými látkami)



systém odpadních vod zaolejovaných – OVZ (vody z ploch, kde nelze vyloučit
kontaminaci ropnými látkami)



systém odpadních vod dešťových – OVD (vody nekontaminované ropnými
látkami) .

OVT budou čištěny separátně gravitačním odolejováním, chemickou koagulací v
balené flotační jednotce a pískovou filtrací. Takto předčištěny budou dále odváděny a čištěny

Ing. Pavel Varga, Osečná
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spolu s odpadními vodami zaolejovanými – OVZ. OVZ budou jímány v retenci a čištěny
gravitačním odolejováním a sorpcí na FIBEROILu. OVD budou vedeny do kontrolních
retenčních komor (spolu s vyčištěnými zaolejovanými vodami) a po kontrole vyčerpány
novým výtlakem DN 300 do Vltavy.
Je uvedena celková bilance vod z akce „Přeprava a skladování ropy a ropných
produktů“:
Množství
odpadních vod
Max. za den
Max. za měsíc
Max. za rok
Průměrně za rok

Technologické
odpadní vody
OVT

Zaolejované
odpadní vody
OVZ

57 m3
189 m3
1 218 m3
1 001 m3

1 613 m3
3 709 m3
14 354 m3
8 167 m3

Čisté dešťové
vody
OVD

437 m3
1 004 m3
3 884 m3
2 210 m3

Celkem

2 107 m3
4 902 m3
19 456 m3
11 378 m3

Z hlediska množství splaškových vod nebude mít provoz CTR Nelahozeves po
výstavbě nových nádrží na MN a JET i produktovodů žádné dopady oproti současnosti. Počet
pracovníků v CTR v souvislosti s posuzovaným záměrem nevzroste, nedojde tedy k nárůstu
spotřeby vody pro sociální účely a nedojde tedy ani k nárůstu množství splaškových vod
oproti současnosti.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku k této části dokumentace nemá zásadní připomínky.
Z formálního hlediska by bylo vhodné zařadit do úvodu kapitoly B.III.2., kde je uveden
souhrn vznikajících odpadních vod, i do závěrečné bilanční tabulky č. 15 vody splaškové.
Opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
B.III.3. Odpady
V dokumentaci je přehlednou formou uvedena specifikace vznikajících odpadů jak pro
etapu výstavby tak i pro etapu provozu.
Hodnocení zpracovatele posudku
S ohledem na charakter záměru nemá zpracovatel posudku k této části dokumentace
připomínky.
Opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku.
B.III.4. Ostatní výstupy (hluk, vibrace, záření, zápach)
Dokumentace specifikuje zdroje hluku jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu
provozu.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Zdroje vibrací jsou během stavby a provozu považovány za bezvýznamné.
V rámci výstavby se nepředpokládá používání zdrojů radioaktivního ani
elektromagnetického záření. Elektromagnetické záření z elektrických zařízení vyvolává
během provozu pouze trafostanice, úroveň tohoto záření je však velice nízká. Během provozu
nebudou v souvislosti s posuzovaným záměrem v CTR provozovány zdroje ionizujícího
záření.
Pachové látky mohou být v souvislosti s provozem dalších skladovacích nádrží na MN
a JET emitovány jen ve formě emisí těkavých organických látek (VOC). Problematika emisí
pachových látek je blíže popsána v kapitole B.III.1.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Vzhledem k charakteru záměru nejsou žádné další doplňující údaje uváděny.
Hodnocení zpracovatele posudku
S ohledem na charakter záměru nemá zpracovatel posudku k této části dokumentace
připomínky.
ČÁST C dokumentace
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území, charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území a
celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení. V dokumentaci jsou prezentovány výsledky botanického a zoologického průzkumu
provedeného na lokalitě záměru.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
C.II.1 Ovzduší a klima
Posuzovaný materiál konstatuje, že zájmové území a jeho okolí jsou z klimatického
hlediska součástí oblasti B1, mírně teplé, suché s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se
pohybuje kolem 10,4oC, průměrný roční srážkový úhrn činí 491 mm. Délka vegetačního
období je udávána v délce 168 dnů, teplotní i srážková maxima jsou v červenci.
Z hlediska imisního pozadí jsou v posuzovaném materiálu komentovány dostupné
informace o imisním pozadí VOC na nejbližších měřících stanicích AIM.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Hodnocení zpracovatele posudku
Z hlediska doložených informací o imisním pozadí není ze strany zpracovatele
posudku připomínek, posuzovaný materiál dostatečným způsobem podává základní
informace o imisní zátěži zájmového území.
C.II.2 Voda
V dokumentaci je uvedeno, že území areálu CTR je odvodňováno převážně směrem
na východ do Vltavy a z malé části na sever do Bakovského potoka. Hydrologicky území
patří do širšího povodí Vltavy od Rokytky po ústí (č.pov. 1-12-02). V užším členění východní
a jižní části území patří do dílčího povodí Vltavy od Knovízkého potoka po Bakovský potok
(1-12-02-047 ). Severozápadní až západní část území areálu CTR patří do povodí Bakovského
potoka od Vranského potoka po ústí (1-12-02-093 ). Východní a západní okolí obce Uhy je
odvodňováno bezejmeným potokem (přítok do obce Uhy), který se v obci Chržín vlévá do
Bakovského potoka.
V inundačním území Vltavy, v okolí Starých a Nových Ouholic, Miřejovic
a Nelahozevsi jsou evidovány využívané objekty podzemních vod, hydrogeologické vrty
a čerpací stanice. Většina obcí odebírá vodu mělkými domovními studnami. Pouze několik
studní bylo vrtaných a obsahují smíšenou vodu z turonských a cenomanských sedimentů.
Obec Nelahozeves – Podhořany má vybudovaný vodovod ze sběrné oblasti Lobeček na
pravém břehu Vltavy. Do vzdálenosti cca 1 km od CTR se nenacházejí žádná centra
vodovodního zásobování, sbírající vodu ze zvodnělých spodnoturonských a cenomanských
hornin.
V dokumentaci je dále zmíněn provozovaný systém sanačně monitorovacích vrtů,
vytvářejících ochranné hydrodynamické bariery pro zamezení rozsáhlejšího šíření
kontaminace v případě havárie.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit potenciální riziko kontaminace podzemních vod
související s posuzovaným záměrem, uvítal by zpracovatel posudku podrobnější popis
v dokumentaci zmiňovaného systému sanačně monitorovacích vrtů včetně lokalizace, a to
z důvodu eventuelní potřeby jeho rozšíření ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na tuto složku životního prostředí.
C.II.3 Půda
Dokumentace rozděluje realizaci záměru do tří okruhů: na výstavbu 7 nádrží v areálu
CTR, výstavbu produktovodů a nového výtlaku do Vltavy.
Areál CTR
Dokumentace v této části uvádí, že areál CTR i plochy pro jeho rozšíření leží ve
vytěženém a rekultivovaném prostoru oblasti bývalé těžby štěrkopísku. V prostoru stávajícího
areálu CTR Nelahozeves i plochy pro výstavbu 7 nádrží na MN a JET jde o půdy řazené z
hlediska kultury do kategorie „jiné plochy“. Celková rozloha pozemků potřebných pro
výstavbu 7 nádrží činí 129200 m2

Ing. Pavel Varga, Osečná
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V rámci realizace posuzovaného záměru resp. výstavby 7 nových nádrží v CTR
Nelahozeves dojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) v rozsahu 44 800 m2 a investor bude
muset požádat o vynětí ze ZPF.
Z hlediska pedologického převládají v blízkém okolí CTR chudší hnědé půdy a
hnědozemě na chudých písčitých substrátech.
Trasa produktovodů
Pro trasu produktovodů je v dokumentaci uvažováno s dočasným dotčením 7080 m
úseků pozemků v ZPF, 50 m úseků pozemků v PUPFL a 1 050 m úseků pozemků, které tvoří
ochranné pásmo lesa.
Trasa nového výtlaku vody
Pro trasu produktovodů je v dokumentaci uvažováno s dočasným dotčením 810 m
úseků pozemků v ZPF, 300 m úseků pozemků v PUPFL a 500 m úseků pozemků, které tvoří
ochranné pásmo lesa.
Dokumentace zdůrazňuje, výstavba produktovodů a výtlaku vody nebude vyžadovat
trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL). V rámci prací dojde v průběhu výstavby pouze k jejich dočasnému dotčení.
Hodnocení zpracovatele posudku:
V části popisující areál CTR je uvedena zavádějící formulace „V prostoru
stávajícího areálu CTR Nelahozeves i plochy pro výstavbu 7 nádrží na MN a JET jde o
půdy řazené z hlediska kultury do kategorie „jiné plochy““. Mezi pozemky určenými pro
výstavbu nových nádrží se nacházejí i pozemky vedené jako „orná půda“, což by v této části
dokumentace mělo být také uvedeno.
Z hlediska ZPF zpracovatel posudku nemá připomínky. Z hlediska PUPFL není
mozné se ztotožnit s prostým konstatováním, že výstavba nových produktovodů a výtlaku
vody nevyžaduje trvalé zábory PUPFL. Dle doplňujících informací oznamovatele budou
nové produktovody a výtlak vody sice umístěny do souběhu se stávajícími, ale dojde
k jistému rozšíření ochranného pásma stávajících produktovodů i výtlaku vody. Ochranné
pásmo nesmí být trvale zalesněno.
C.II.4. Geofaktory životního prostředí
Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska regionálně
geologického. Posuzovaný materiál konstatuje , že z genetického hlediska jsou v zájmovém
území vyčleněny: navážky, fluviální sedimenty, eluvium slínovců a spodnoturonské slínité
sedimenty. Dále jsou popsány hydrogeologické poměry zájmového území včetně poměrů
z hlediska hladin podzemní vody a směrů proudění podzemní vody. CTR nezasahuje do
pásma hygienické ochrany vod a není na území CHOPAV. Materiál dále uvádí, že v zájmové
oblasti je intenzita seismické aktivity nižší jak 5 stupňů M.S.C.
Hodnocení zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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C.II.5. Fauna a flóra
Vyhodnocení stavu fauny a flóry v dotčeném území je založeno na přírodovědném
průzkumu, který byl podle dokumentace prováděn ve druhém čtvrtletí, (tj. období IV-VI
2006). Biologické vyhodnocení je v dokumentaci členěno podle tří částí realizace záměru na
biotopy v areálu a v okolí CTR Nelahozeves, biotopy podél trasy produktovodu a biotopy
podél trasy výtlaku vody. Cílem průzkumu bylo zjistit charakter biotopů a společenstev na ně
vázaných a eventuelní výskyt zvláště chráněných druhů.
Plocha pro výstavbu nádrží s MN a JET v areálu CTR:
Dokumentace popisuje území jako antropickým tlakem silně zatěžované prostředí s
ruderálními biotopy X7, s výčtem devíti druhů zastoupených bylin, ze kterých dominovaly 4
druhy. Ve všech případech se jednalo o běžné ruderální druhy, nevyskytovaly se zde žádné
chráněné druhy rostlin. Dokumentace zdůrazňuje, že na ploše určené k výstavbě nových 7
nádrží se nevyskytují ani žádné dřeviny.
V rámci faunistického průzkumu byl zaznamenáván výskyt měkkýšů, hmyzu,
obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Z dokumentace je zřejmé, že přírodovědný průzkum
nebyl systematický. Nebyl proveden samostatný ornitologický průzkum, výskyt ptačích druhů
byl hodnocen pouze v rámci analýzy vegetačního krytu. Zjištěno zde bylo šest druhů ptáků,
nebylo objeveno žádné ptačí hnízdo. Rovněž entomologický průzkum je uveden jako
orientační a z důvodu ročního období zaměřený především na zimující imága hmyzu. Přesto,
že podrobný entomologický průzkum proveden nebyl, uvádí dokumentace absenci
střevlíkovitých a hodnotí ji jako bioindikační kriterium narušené ekologické rovnováhy.
Hodnota entomocenózy byla stanovena jako podprůměrná.
Dále byly na lokalitě zjištěny byly dva druhy měkkýšů a pobytové stopy tří
synantropních druhů savců. Plazi a obojživelníci nebyli na lokalitě zjištěni.
Dokumentace lokalitu jako faunisticky chudou. Ve vlastní lokalitě stavby ani v širším
okolí se dle dokumentace trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb.
Území trasy produktovodů
Trasa produktovodů je v dokumentaci dělena na prostředí zemědělské orné půdy, na
biotopy zatravněné, na lesíky, remízky a mokřiny a na prostředí lužního lesíka „Na střelnici“.
Je zdůrazněno, že naprostá většina trasy je vedena přes zemědělskou ornou půdu.
Kratší úseky, vedené přes biotopy zatravněných ploch, lesíků, remízků a mokřin, jsou
hodnoceny jako silně ovlivněné člověkem s výskytem především ruderálních a plevelných
druhů rostlin, faunisticky jsou tyto lokality hodnoceny rovněž jako chudé, s
výskytem běžných druhů živočichů. Entomologický průzkum nebyl vzhledem k roční době
veden intenzivně. Zpracovatelé dokumentace na daném charakteru biotopů nepředpokládají
výskyt vzácnějších zvláště chráněných druhů.
Za ekologicky nejhodnotnější je považován úzký pruh lužního lesíka „Na střelnici“
(biotop tvrdých luhů nížinných řek), který je hodnocen jako zaplevelený akátem a bezem.
Z rostlinných druhů je uvedena ojediněle sněženka, hojněji křivatec. Lokalita je významnější
z hlediska hnízdění ptáků. Dokumentace zmiňuje začlenění tohoto lesíka do lokálního
biocentra ÚSES „LBC 270“.
Dokumentace dále předpokládá, že realizace záměru se lužního lesa dotkne jen
okrajově, nedojde zde ke kácení vzrostlých stromů, nebude ohroženo hnízdění ptáků ani
bylinná vegetace.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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Ostatní úseky, po kterých mají procházet produktovody, nepředstavují podle
zpracovatelů dokumentace významnou oblast, není zde žádná přírodní rezervace ani jiné
chráněné území.
V rámci pokládání produktovodu je v dokumentaci uvažováno pokácení „několika
vzrostlých stromů“ (javor jasan, akát, líska) při okraji pole podle vodního kanálu na okraji
zahrádkářské kolonie u lužního lesíka. Celkový objem byl odhadnut na cca 250 m3
Výtlak odpadních vod
Dokumentace uvádí, že území, kterým má procházet trasa plánovaného potrubí,
nepředstavuje ekologicky významnou oblast, není na něm žádná přírodní rezervace a je zde
patrný silný vliv člověka na krajinu. Zmíněn je biokoridor „NRBK 50“, do něhož spadá areál
CTR Nelahozeves. V úseku z areálu CTR Nelahozeves do Vltavy byly z velké části
nacházeny pouze ruderální a pionýrské rostliny s chudým druhovým spektrem, také z fauny
byly zjištěny pouze běžné druhy, nebyl zde nalezen žádný vzácný chráněný druh.
Na trase výtlaku odpadních vod je v dokumentaci uvedena nutnost kácení mladých
stromků (hl. vrba, javor, buk, bez) do věku cca 10 let v průseku podél lesní cesty ve svahu od
obce Nelahozeves v délce cca 300 m. Celková biomasa byla odhadnuta na cca 2 400m3.
Dokumentace v souhrnu uvádí
Na celé trase produktovodů i potrubí výtlaku odpadních vod nedojde k narušení
hodnoty životního prostředí jednotlivých biotopů vzhledem k již silnému antropogennímu
vlivu na celém zkoumaném území. Z hlediska bylinného patra, které je tvořeno buď polními
kulturami, či plevelnými synantropními druhy, bude vliv záměru bezvýznamný. Také vliv na
faunu bude zanedbatelný. Plánovaná výstavba bude znamenat nutnost kácení, v případě
produktovodů dosáhne objem celkové kácené biomasy cca 250 m3, v případě potrubí výtlaku
odpadních vod cca 2 400 m3.
Hodnocení zpracovatele posudku
Plocha pro výstavbu nádrží s MN a JET v areálu CTR:
Území určené pro výstavbu 7 nových nádrží se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího
areálu CTR v prostoru bývalého lomu. Jedná se o antropogenně pozměněnou lokalitu,
která byla v nedávné minulosti rekultivovaná výsadbou mladých borovic. V dokumentaci
uvedený údaj „na lokalitě se nevyskytují žádné dřeviny“ neodpovídá skutečnosti.
V důsledku stavby 7 nových nádrží dojde nejméně k částečné likvidaci rekultivovaných
ploch, včetně kácení vysazených dřevin.
Z údajů uvedených v dokumentaci zůstává nejasné sezónní rozložení terénních šetření při
přírodovědném průzkumu. Entomologický průzkum byl dle dokumentace zaměřený na
zimující imága hmyzu, což je v rozporu s uvedeným obdobím průzkumu, které mělo být ve
druhém čtvrtletí, tedy od dubna do června.
Pokud byl entomologický průzkum pouze orientační, navíc zaměřený na zimující imága,
jeví se vyhodnocení nepřítomnosti střevlíkovitých jako známka narušeného ekosystému
nepřiměřené. Bioindikační hodnota absence či presence určitých systematických skupin
může být vyjádřena pouze na základě dat objektivně získaných přiměřenou metodikou
průzkumu. V úvahu je rovněž nutné vzít skutečnost, že se jedná o rekultivované plochy po
těžbě štěrkopísku, kde převažující výskyt pionýrských druhů není primárním důsledkem
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ekosystémové degradace, ale jedná se o iniciální sukcesní stádia po rekultivaci,
kde omezená biodiverzita může být přirozeným jevem.
Území trasy produktovodů:
Trasa produktovodů je v dokumentaci dělena na prostředí zemědělské orné půdy, na
biotopy zatravněné, na lesíky, remízky a mokřiny a na prostředí lužního lesíka „Na
střelnici“. Většina trasy je vedena přes zemědělskou ornou půdu.
V ostatní krajině, kde jsou popisovány biotopy zatravněných ploch, lesíků, remízků a
mokřin, dokumentace zcela opomíjí biotopy vysokých xerofilních a mezofilních křovin (K3),
které významně diverzifikují polní a luční prostředí a poskytují hnízdní i úkrytové prostředí
pro řadu živočišných druhů, včetně zvláště chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Z dokumentace je zřejmé, že přírodovědný průzkum nebyl systematický a v biologickém
hodnocení existují mezery. Zpracovatelé dokumentace např. uvádějí, že entomologický
průzkum nebyl prováděn intenzivně a zároveň na daném charakteru biotopů
nepředpokládají výskyt vzácnějších zvláště chráněných druhů. V oblasti trasy produktovodů
je přitom mj. doložen výskyt roháče velkého (Lucanus cervus, druh klasifikovaný jako
„ohrožený“dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. v platném znění), který je
zároveň jedním z předmětů ochrany nedaleké Evropsky významné lokality „Veltrusy“.
Za nedostatečně vyhodnocenou lze považovat rovněž územní ochranu dotčené lokality.
Dokumentace zmiňuje začlenění lužního lesíka „Na střelnici“ (biotop tvrdých luhů
nížinných řek), do lokálního biocentra ÚSES „LBC 270“, přitom opomíjí skutečnost, že
mimo asi 500 m dlouhého úseku JZ od obce Uhy, spadá celá trasa produktovodů do
nadregionálního biokoridoru „Sebin“ a „Údolí Vltavy“, a že navržená trasa produktovodů
protíná osy „K58“ a „K10“ těchto nadregionálních biokoridorů. Rovněž je opomenuta
skutečnost, že trasa produktovodu je vedena přes biotopy řeky, nivy a lesů, které jsou podle
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění významnými krajinnými prvky.
Za ekologicky nejhodnotnější je považován úzký pruh lužního lesíka „Na střelnici“ (biotop
tvrdých luhů nížinných řek). Dokumentace předpokládá, že realizace záměru se lužního
lesa dotkne jen okrajově, nedojde zde ke kácení vzrostlých stromů a nebude ohroženo
hnízdění ptáků ani bylinná vegetace. Není zřejmé, z jakých podkladů vycházeli zpracovatelé
dokumentace při vyslovení závěru, že záměr se lužního lesa nedotkne. Naopak,
z dostupných podkladů vyplývá, že trasa produktovodu povede okrajem lužního lesa
a představuje tedy kácení porostů. Rozsah nutného kácení ani míru ovlivnění biotopů
nebylo možné v době zpracování posudku hodnotit, vzhledem ke skutečnosti, že trasa
produktovodu nebyla přesně zaměřena.
V dokumentaci je v souvislosti s pokládáním produktovodu uveden rozsah nutného kácení
vzrostlých stromů o objemu cca 250 m3 a to při okraji pole podle vodního kanálu na okraji
zahrádkářské kolonie u lužního lesíka. Není jasné, na základě jakých podkladů byl odhad
biomasy proveden. Trasy produktovodů včetně ochranných pásem nebyly ani v době
zpracování posudku přesně zaměřeny a rozsah nutného kácení ve vztahu k ovlivněným
biotopům nebylo možné objektivně posoudit.
Přesnější vyhodnocení rozsahu kácení a s ním spojeného ovlivnění konkrétních biotopů
bude možné provést až po zaměření trasy produktovodů včetně ochranného pásma. Pro
možnost eventuelní rekultivace biotopu bude nutné konkrétně stanovit režim hospodaření
v ochranném pásmu.
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Výtlak odpadních vod:
V dokumentaci popsaná trasa výtlaku odpadních vod postrádá adekvátní vyhodnocení
územní ochrany. Z vymezeného územního systému ekologické stability je v dokumentaci
zmíněno pouze lokální biocentrum „LBC 270“ a nadregionální biokoridor „K58“, který je
chybně uveden jako „K50“. Významným rozporem je ale skutečnost, že do tohoto
biokoridoru „K58“ spadá celá trasa výtlaku vod, nejen areál CTR Nelahozeves. Navržená
trasa výtlaku vody protíná osu NRBK „K58“, navíc prochází územím, které leží na rozhraní
dvou kontinuálně navazujících regionálních biocenter „RBC1861 Stráně nad Hleďsebí“ a
„RBC1862 Kořenice“ (Mapa ÚSES předmětné oblasti je uvedena na následující stránce).
Opomenuta je rovněž skutečnost, že lesní, nivní i říční biotopy, kterými trasa prochází, jsou
dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, významnými krajinnými prvky.
Na trase výtlaku odpadních vod je v dokumentaci uvedena nutnost kácení mladých stromků
(hl. vrba, javor, buk, bez) do věku cca 10 let v průseku podél lesní cesty ve svahu od obce
Nelahozeves v délce cca 300 m. Celková biomasa byla odhadnuta na cca 2 400m3.
Není zřejmé, na základě jakých podkladů byl kvalitativní i kvantitativní odhad rozsahu
kácení proveden, protože trasy produktovodů včetně ochranných pásem nebyly ani v době
zpracování posudku přesně zaměřeny a rozsah nutného kácení ve vztahu k ovlivněným
biotopům nebylo možné objektivně posoudit.
Z dostupných podkladů nevyplývá, zda stávající lesní cesta (v oblasti „Hleďsebe I. díl“) je
pomyslným středem trasy výtlaku vody, nebo zda trasa bude vedena pouze po
severovýchodní straně cesty, tedy ve stávajícím průseku zarostlém povětšinou keři nebo
juvenilními druhy z okolního lesa. Pokud by trasa zasahovala i na JV stranu cesty, došlo by
pravděpodobně ke kácení ve vzrostlém lese, kterému by mohl odpovídat odhad biomasy. Pro
realizaci akce navíc není jednoznačně stanovena nezbytná šířka manipulačního průseku,
proto rozlohu ani míra ovlivnění biotopů nelze přesně hodnotit.
Vzhledem k výše uvedenému je dle názoru zpracovatele posudku nutné formulovat
doporučení, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. Doporučení jsou mimo
jiné uvedena v kapitole D.I.5 tohoto posudku.
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Mapa ÚSES převzata z http://geoportal.cenia.cz
C.II.6. Krajina, krajinný ráz
V dokumentaci jsou zhodnoceny základní prvky krajinného rázu v adekvátním
rozsahu. Dotčené území je popsáno jako intenzivně průmyslově a zemědělsky využívané a
patří mezi ekologicky více zatížené oblasti. Dle krajinné typologie (Míchal, 1997) byla
zařazena do kategorie A0. Na levém břehu Vltavy má ráz členité pahorkatiny, na pravém
břehu Vltavy má ráz kotliny kryté říčními štěrkopísky.
Reliéf terénu v okolí tankoviště ropy tvoří mírně zvlněný povrch, který je ve srovnání
s původním terénem 12 až 15 m níže.
Vzhledem k umístění CTR v prostoru vytěžené štěrkovny netvoří nádrže na ropu
výrazné antropogenní textury v území. Produktovody i výtlak vody jsou podzemní potrubí a
ve vztahu ke krajinnému rázu jsou inertní.
Vzhledem k charakteru záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ a
situování 7 navrhovaných nádrží na MN a JET do prostoru vytěžené štěrkovny do těsné
blízkosti stávajících stejných nádrží v areálu CTR Nelahozeves nelze očekávat žádné dopady
z hlediska krajinného rázu. Proto nepovažuje zpracovatel předkládaného oznámení EIA
detailnější hodnocení krajinného rázu za nutné.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
C.II.7. Charakteristika území z hlediska šíření hluku, nejbližší obytná zástavba
Dokumentace konstatuje, že na trasách produktovodů a nového výtlaku vody nebudou
během jejich provozu zdroje hluku. Z charakteru jejich provozu, včetně uložení vyplývá, že
zatěžování venkovního prostoru provozním hlukem je vyloučeno. K zatěžování hlukem může
dojít jen v období výstavby.
Dokumentace dále uvádí charakteristiku území z hlediska šíření hluku z areálu CTR
a stanovuje nejblíže situované objekty obytné zástavby ve vztahu k CTR.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Posuzovaný materiál konstatuje, že vlastní lokalita výstavby 7 nádrží na MN a JET
představuje volnou plochu, která zůstala po vytěžení a rekultivování prostoru oblasti bývalé
těžby štěrkopísku. Je uvedeno, že areál CTR a jeho okolí jsou územím, které bylo v minulosti
pozměněno a poznamenáno antropogenní činností. Dále je z hlediska nejvýznamnějších
charakteristik uvedeno, že platné imisní limity v oblasti v okolí CTR nejsou překračovány,
a že znečištění podzemní vody na úrovni setin mg/l až 3 mg/l s mediánem 0,05 mg/l odpovídá
přirozenému pozadí výskytu ropných uhlovodíků v podzemních vodách s obdobnou
antropogenní zátěží
Hodnocení zpracovatele posudku:
Dokumentace v této kapitole v zásadě opakuje informace prezentované v kapitole C.II.
Dle názoru zpracovatele posudku by v této kapitole rovněž bylo vhodné zhodnotit kvalitu
životního prostředí z hlediska flóry, fauny a ekosystémů.
Dotčené území tvoří antropogenně ovlivněná krajina, na řadě míst s ekosystémy zcela
vytvořenými člověkem, naproti tomu se zde nacházejí enklávy přírodě blízkých biotopů,
které tvoří kostru nadregionálního ÚSES. Hodnota těchto biotopů se zvyšuje právě
o skutečnost, že se vyskytují v krajině ovlivněné člověkem a tvoří jednak významná refugia
bioty, jednak umožňují migraci bioty skrze nepříznivé prostředí okolní krajiny.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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ČÁST D dokumentace
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Posuzovaná dokumentace vyhodnocuje vlivy na zdraví na základě vyhodnocení vlivů
záměru na veřejné zdraví.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je toto hodnocení provedeno jak pro etapu výstavby,
tak i pro etapu provozu.
Etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že krátkodobý nárůst těžké nákladní dopravy vyvolaný
obdobím výstavby na komunikaci I/16 při dopravě materiálu z nádraží Velvary na úrovni
nejvýše 20 TNA/den lze očekávat za celé období výstavby všech 7 nádrží (trvající 34 měsíců)
zhruba po dobu nejvýše 40 - 50 dní. Přitom uvedený nárůst dopravy po dobu nejvýše 40 - 50
dní bude rozdělen na několik kratších časových úseků. Lze odhadovat, že nárůst bude trvat
vždy zhruba týden , pak bude určitá přestávka a pak zase týden nárůst. Celkově se bude nárůst
dopravy vyskytovat po dobu 6 – 7 týdnů, přičemž po každém týdnu navážení materiálu bude
časová přestávka jednoho až několika týdnů.
V návaznosti na uvedené skutečnosti nepovažuje zpracovatel oznámení EIA za nutné
hodnotit v oznámení EIA vliv dopravy vyvolané v období výstavby jako liniového zdroje na
imisní situaci okolí a na veřejné zdraví. Vzhledem k odlehlosti staveniště v CTR a malému
rozsahu odkryté plochy při výstavbě produktovodů a výtlaku vody do Vltavy nepovažuje
zpracovatel oznámení EIA rovněž za nutné hodnotit vliv staveniště jako plošného zdroje na
imisní situaci okolí a následně na veřejné zdraví.
Hluková zátěž pro období výstavby je hodnocena v hlukové studii (příloha č.3
posuzovaného materiálu) a v kapitole D.I.3. Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvky
vyvolané dopravy v období výstavby v četnosti nejvýše 3-4 obousměrných pojezdů těžkých
nákladních automobilů za hodinu, přitěžující krátkodobě ostatní dopravu na veřejných
komunikacích (obec Uhy, Velvary) lze z hlediska ovlivnění stávajícího hlukového zatížení
venkovního prostoru považovat za zanedbatelné.
Celkově oznámení ve vztahu k etapě výstavby konstatuje, že vliv na veřejné zdraví lze
v období výstavby považovat z hlediska velikosti za zanedbatelný a z hlediska časového
rozsahu za krátkodobý resp. časově omezený.
Etapa provozu
Vlivy na veřejné zdraví pro etapu provozu zpracovala osoba s osvědčením odborné
způsobilosti MZ ČR pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví RNDr. Irena Dvořáková
(osvědčení č. 3/2005, rozhodnutí č.j. HEM-300-2.12.04/36202 ze dne 26.1.2005). Závěr
autorizované osoby hodnotící zdravotní rizika konstatuje, že realizace záměru „Přeprava a
skladování ropy a ropných produktů“ v MERO ČR a.s., nepředstavuje z hlediska imisí v
ovzduší ani z hlediska hlukového zatížení změnu zdravotního rizika pro obyvatele. Záměr
nebude mít znatelné sociální a ekonomické důsledky.
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Hodnocení zpracovatele posudku
Z rozsahu stavebních prací vyplývá, že etapa výstavby by neměla představovat
výraznější narušení faktorů pohody pro nejbližší trvale obydlenou zástavbu. Minimalizace
vlivů na ovzduší je pro etapu výstavby řešena návrhem opatření, která by měla tento
potenciální negativní vliv eliminovat.
Etapa provozu byla z hlediska vlivů na veřejné zdraví zpracována autorizovanou
osobou. Hodnocení zdravotních rizik řeší jak problematiku vlivů na ovzduší, tak i z hlediska
vlivů hluku na základě vypracovaných dílčích studií – hlukové a rozptylové.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
V dokumentaci jsou popsány liniové zdroje, které představuje krátkodobý nárůst těžké
nákladní dopravy vyvolaný obdobím výstavby při dopravě materiálu z nádraží Velvary, přes
Uhy do CTR na úrovni nejvýše 20 TNA/den. Z hlediska dopravní zátěže komunikace 616 se
jedná nejvýše o cca 5 % stavu v roce 2010 (srovnání vůči počtu TNA nikoliv vůči počtu
všech vozidel).
K plošným zdrojům znečišťování ovzduší je v dokumentaci uvedeno, že úpravy
terénu, příprava staveniště, výkopové práce a stavební práce směřující zejména k odkryvům
a přemísťování zemin mohou působit jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek. Odkrytá
plocha při výstavbě nádrží nebude vzhledem k jejich postupnému budování nádrží velká
a v případě výstavby produktovodů i výtlaku vody bude velmi malá. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem i k časově omezenému působení tohoto zdroje lze odkrytou plochu považovat
za plošný zdroj, který není nutné blíže hodnotit. Pro snížení negativního vlivu tohoto
plošného zdroje na okolí lze uplatnit organizační a technická opatření uvedená v dokumentaci.
Hodnocení zpracovatele posudku
Tato problematika je podrobněji z hlediska vlivů na obyvatelstvo komentována
v předcházející kapitole. Lze tudíž konstatovat, že aspekt etapy výstavby z hlediska vlivů na
ovzduší byl posouzen.
V návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku jsou pro etapu výstavby ve vztahu k problematice ovzduší
formulována následující doporučení:
• Dodavatel stavby zajistí řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a účinnou
techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací; v případě
nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací provádět skrápění
příslušných používaných komunikací a příslušných stavebních ploch, tuto problematiku
řešit v rámci plánu organizace výstavby.
• V průběhu výstavby minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti, tuto problematiku řešit v rámci plánu organizace
výstavby.
Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Provoz
Součástí vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru výstavby a provozu dalších
skladovacích nádrží ropy na ovzduší je rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou
Ing. V. Závodským.
Dokumentace konstatuje, že V emitovaných VOC ze skladování MN, JET a ropy
v nádržích CTR budou vzhledem k teplotám skladované MN, JET a ropy převažovat nižší
uhlovodíky.
Pro těkavé organické látky nejsou v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší uvedeny limitní hodnoty. Při hodnocení se proto vychází
z hodnot doporučených přípustných koncentrací hygienickou službou, resp. Státním
zdravotním ústavem. Pro nižší uhlovodíky je SZÚ doporučovaná limitní krátkodobá
(půlhodinová) imisní koncentrace Kmax na úrovni 1 000 µg.m-3. Hodnota roční limitní imisní
koncentrace uhlovodíků stanovena a není ani SZÚ navržena resp. doporučována.
Z výsledků výpočtů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že výsledné imisní
koncentrace VOC u okolní obytné zástavby vyvolané provozem CTR Nelahozeves i po jeho
rozšíření o 4 nádrže na MN a 3 nádrže na JET, tzn. provoz s celkem 29 nádržemi,
se i v případě maximální imisní koncentrace pohybují na úrovní nejvýše do 2,2 % limitní
krátkodobé (půlhodinové) imisní koncentrace Kmax doporučované SZÚ na úrovni
1 000 µg.m-3.
Je zřejmé, že provoz celého tankoviště včetně nádrží na motorovou naftu a letecký
petrolej nebude u nejbližší obytné zástavby maximálními možnými koncentracemi
uhlovodíků (maximum 22,08 µg.m-3) překročen doporučený imisní limit IHk = 1000 µg.m-3
pro nižší uhlovodíky C1-C10.
Z rozptylové studie vyplývá, že po realizaci posuzovaného záměru (tzn. výstavby
4 nádrží na MN a 3 nádrží na JET) budou maximální možné imisní koncentrace uhlovodíků
u obytné zástavby v okolí na úrovni nejvýše 22 µg/m3 tzn. 0,022 mg/m3.
Je pravděpodobné, že i tato dosahovaná maximální imisní koncentrace uhlovodíků
u obytné zástavby je hluboce pod čichovým prahem směsi znečišťujících látek v emitovaných
uhlovodíků ze skladování MN, leteckého petroleje a ropy v nádržích CTR.
Z hlediska pachových látek posuzovaný materiál uvádí, že CTR Nelahozeves nebude
zdrojem, který obtěžuje zápachem nad přípustnou mez.
Hodnocení zpracovatele posudku
V rozptylové studii je vliv dopadů postupné výstavby a provozu dalších nových
skladovacích nádrží hodnocen pomocí vypočteného nárůstu imisní zátěže zájmového území
uhlovodíky a to po realizaci jednotlivých etap výstavby.
Z hlediska bilancí emisí organických látek souvisejících s posuzovaným záměrem lze
odkázat na podklady prezentované v kapitole údajů o výstupech.
Dle závěrů rozptylové studie nebude provoz rozšířeného areálu CTR znamenat
výrazné ovlivnění stávající imisní zátěže.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Přesto lze pro další projektovou přípravu požadovat respektování následujícího
doporučení, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
• V rámci další projektové přípravy doložit použití nejlepších BAT pro uvedený
technologický zdroj emisí, především ve vztahu k problematice omezování emisí VOC.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro zhodnocení vlivů výstavby a provozu CTR, produktovodů, výtlaku vody
a expedičního čerpadla leteckého petroleje v areálu České Rafinérské a.s. v Kralupech nad
Vltavou byla zpracována hluková studie, která je samostatnou přílohou posuzovaného
materiálu.
V dokumentaci je uvedeno, že v období výstavby v areálech České Rafinérské a.s.,
CTR Nelahozeves a na trasách nových produktovodů a nového výtlaku vody z CTR,
i s uvážením nejistoty výpočtu ε = ±2 dB, není na žádném referenčním místě očekáváno
překročení hygienického limitu pro přenos hluku z prostoru staveniště, který nařízení vlády
umožňuje využitím korekce +15 dB v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s = 50
+15 = 65 dB (denní doba, T = 14).
Z hlediska posuzování ovlivnění stávajícího hlukového zatížení venkovního prostoru
hlukem z přitížené dopravy na veřejné komunikační síti lze příspěvek vyvolané dopravy
k ostatní dopravě na komunikaci I/16 považovat za zanedbatelný.
Pro etapu provozu hluková studie konstatuje, že výpočtové imisní příspěvky
ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou zanedbatelné a neovlivní hlukové zatížení
referenčních míst v denní ani v noční době. S uvážením nejistoty výpočtu (±2dB) zdaleka
nedosahují hygienických limitů pro denní ani pro noční dobu.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z hlediska vyhodnocení akustické situace pro etapu výstavby a provozu není
ze strany zpracovatele posudku připomínek a předložený postup lze považovat za korektní.
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru ztotožnit.
Přesto lze pro další projektovou přípravu požadovat respektování následujícího
doporučení, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
• Zajistit organizačně celý proces výstavby tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu,
tuto problematiku řešit v rámci plánu organizace výstavby.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti, vlivy na hladinu podzemních vod
Realizace dalších navržených 7 nádrží v CTR Nelahozeves mění charakter odvodnění
cca 11 ha území , kde mají být postaveny nové nádrže. V důsledku výstavby nádrží
a vnitroareálové komunikace se zvyšuje podíl zastavěných a zpevněných ploch a následně
i povrchový odtok srážkových vod do kanalizace na úkor vsaku a evapotranspirace.
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Z celkové bilance vod lze odvodit, že vypočtený průměrný nárůst celkového množství
dešťových vod odváděných kanalizací (čisté dešťové vody, zaolejované vody
a cca 950 m3/rok technologických vod z nádrží na MN – jsou to dešťové vody ze střech nádrží
na MN proniklé netěsnostmi na okrajích plovoucích střech nádrží ) na úkor vsaku
a evapotranspirace dosahuje cca 11 330 m3/rok.
Na druhé straně celý areál CTR včetně rozšíření leží ve vytěženém a rekultivovaném
prostoru rozsáhlé oblasti bývalé těžby štěrkopísku, přitom CTR je pouze na části bývalé
pískovny. I v blízkém okolí bývalé pískovny jsou zastoupeny převážně nezastavěné plochy
s možností vsaku dešťových vod. Přesto dokumentace konstatuje, že z hlediska vlivů na
charakter odvodnění širší oblasti lze vliv posuzovaného záměru označit za nevýznamný
negativní vliv záměru.
Výstavba dvou produktovodů a nového výtlaku vody nemění charakter odvodnění
území, kde mají být produktovody a výtlak vody položeny do země. Během výstavby může
dojít k určitému ovlivňování odtoku dešťových vod z úzkého pruhu území kolem trasy
produktovodů a výtlaku vody. Nelze však očekávat, že by prováděné zásahy do území (výkop
rýhy pro potrubí) ovlivnily odtokové poměry významnějším negativním způsobem.
Po dokončení výstavby produktovodů a výtlaku bude terén upraven do původního stavu
(investor uplatní tuto podmínku ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací)
a nebude tak narušován přirozený vsak, popř. odtok dešťových vod.
Posuzovaný materiál dále ve vztahu podzemním vodám konstatuje, že výkopy pro
nádrže se neuvažují do zvodnělého kolektoru. Nicméně není vyloučena možnost, že může při
stavbě dojít k místnímu naražení na zvýšenou hladinu vody. V tom případě bude nutno použít
po dohodě se specialisty geologie a hydrogeology vhodné technologie úpravy
(např. zhutněných zásypů štěrkem), která nezpůsobí změnu proudění spodní vody.
Hloubka výkopové rýhy pro položení produktovodů se uvažuje nejvýše do 2,5 m
a výtlaku vody nejvýše do 1,5 – 2 metrů. Není zde vyloučena možnost, že může při stavbě
dojít k místnímu naražení na lokálně zvýšenou hladinu vody. Pokud k tomuto dojde, tak bude
nutno použít vhodné technologie úpravy (např. zhutněných zásypů štěrkem), která nezpůsobí
změnu proudění spodní vody.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z doložených podkladů vyplývá, že může existovat potenciální riziko ovlivnění
proudění podzemních vod v souvislosti s výstavbou nádrží. Uvedené riziko lze eliminovat
vhodnými technickými opatřeními. Je tudíž nezbytné, aby v rámci další projektové přípravy
bylo uvažováno s následujícím doporučením:
• Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu zajistit takové technické řešení
při výstavbě jednotlivých nádrží, které vyloučí změnu proudění podzemních vod
v lokalitě.
• V rámci další projektové přípravy doložit, zda v souvislosti s navrhovaným rozšířením
CTR je nezbytné doplnit stávající monitorovací systém sledování kvality podzemních vod
o nové hydrogeologické vrty a plynové sondy; bude dokladována možnost vytvoření
dostatečné hydrogeologické bariery pro zamezení rozsáhlejšího šíření kontaminace po
rozšíření CTR.
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Vliv na jakost povrchových a podzemních vod
Realizace navrhovaného záměru nebude mít dle posuzovaného oznámení dopady z
hlediska množství splaškových vod. Počet pracovníků v rozšířeném CTR nevzroste, nedojde
k nárůstu spotřeby vody pro sociální účely a k následnému k nárůstu množství splaškových
vod oproti současnosti.
Dokumentace dále podrobně popisuje množství a způsob úpravy technologických
odpadních vod, zaolejovaných odpadních vod a dešťových vod s tím, že v závěru kapitoly
je připojené hodnocení vlivu posuzovaného záměru na kvalitu povrchových vod, který lze
označit za nevýznamný až nulový.
Hodnocení zpracovatele posudku
K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku připomínky s tím, že lze vyslovit
názor, že běžný provoz CTR po předkládaném rozšíření nemůže mít za běžného provozu
významnější negativní vliv na jakost povrchových a podzemních vod. Potenciálně
významnějším rizikem ve vztahu k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod mohou
být stavy vznikající při nestandardních situacích, které jsou komentovány v další části
předkládaného posudku (kapitola D III).
Dle názoru zpracovatele posudku je ve vztahu k riziku potenciální kontaminace vod v etapě
výstavby nutné formulovat následující doporučení, jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku:
• V rámci další projektové přípravy dokladovat navrženou koncepci nakládání se
zachycenými hasebními vodami v retencích.
• V rámci provozního řádu zajistit požadované rezervy v retencích pro případné zachycení
hasebních vod.
• V rámci další projektové přípravy vypracovat plán havarijních opatření pro případ
havarijního úniku závadných látek při výstavbě, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci stavby.
• Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby; tyto budou
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodářství, tuto problematiku řešit v rámci plánu
organizace výstavby.
• Zabezpečit dokonalý technický stav všech mechanizmů na staveništi a jejich kontrolu
z hlediska možných úkapů ropných látek a eliminovat možnost znečištění vod, zajistit
pravidelnou kontrolu vždy před zahájením prací, tuto problematiku řešit v rámci plánu
organizace výstavby.
• Při výstavbě nádrží v CTR dodržovat taková opatření, aby nedocházelo k zanášení
kanalizační sítě CTR pískem nebo jiným stavebním materiálem, tuto problematiku řešit
v rámci plánu organizace výstavby.
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• V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.

D.I.5. Vlivy na půdu
Výstavba nových nádrží na MN a JET v CTR:
Dokumentace popisuje výstavbu 7 nových nádrží na MN a JET a souvisejících
zařízení situovanou na pozemcích o celkové rozloze cca 129 000 m2, které jsou z velké části
vyňaty ze ZPF a nacházejí se v k.ú. Nelahozeves a Uhy. Výstavba je situována do vytěženého
a rekultivovaného prostoru oblasti bývalé těžby štěrkopísku v bezprostřední blízkosti
stávajícího areálu CTR.
Za největší vliv na půdu, území a geologické podmínky je považováno období
výstavby, kdy dojde k narušení půdy, zásahu do horninového prostředí a k omezenému
využívání území.
Během provozu je za největší potenciální nebezpečí považován únik ropných látek do
nechráněného terénu a jejich průnik do podloží. Ke snížení tohoto nebezpečí budou
v rozšířeném CTR aplikována technická opatření uvedená v dokumentaci. Masivní únik
ropných látek do půdy a následně podloží lze dle dokumentace předpokládat pouze při
mimořádných událostech (zemětřesení, pád letadla, požár, výbuch, sabotáž apod.).
Výstavba nových produktovodů:
Trasa produktovodů bude dle dokumentace kopírovat trasu stávajícího ropovodu mezi
CTR a rafinérií Kralupy České Rafinérské a.s., nové produktovody budou položeny ve
vzdálenosti cca 5 m vedle stávajícího ropovodu.
Dokumentace zdůrazňuje, že více než 3/4 trasy plánovaných produktovodů bude
vedena po pozemcích zemědělského půdního fondu, uvedena je bonita půdních ekologických
jednotek jednotlivých úseků. Jen výrazně menší část má probíhat přes biotopy zatravněné
nebo lesíky, popř. remízky a mokřiny. Tyto biotopy jsou v dokumentaci hodnoceny jako již
silně ovlivněné člověkem.
Dokumentace dále uvádí, že výstavba produktovodů, ale nevyžaduje trvalé zábory
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V rámci
vlastní pokládky potrubí dojde v průběhu výstavby produktovodů k postupnému dočasnému
dotčení: 50 m úseků pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), 1 050 m úseků
pozemků, které tvoří ochranné pásmo lesa a 7080 m ZPF.
Výstavba nového výtlaku vody:
Nový výtlak vody DN 300 je dle dokumentace veden z jižní části CTR a v podstatné
části své délky prochází územím bez obytné zástavby. Před vlastním zaústěním do Vltavy
prochází obytnou zástavbou obce Nelahozeves.
Dokumentace uvádí, že výstavba nového výtlaku vody nevyžaduje trvalé zábory
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V rámci
vlastní pokládky potrubí dojde v průběhu výstavby nového výtlaku vody k postupnému
dočasnému dotčení: celkem 300 m úseků pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL),
500 m úseků pozemků, které tvoří ochranné pásmo lesa a 810 m ZPF.
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Provoz nových produktovodů a výtlaku vody:
Dle dokumentace se při běžném provozu nových produktovodů a výtlaku vody
nepředpokládá žádný významný vliv na půdu, kromě změny teplotních charakteristik, které se
mohou projevit rychlejším vysycháním půdního horizontu a v zimních měsících zkrácením
délky setrvání sněhové pokrývky.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy
Dokumentace uvádí, že nové nádrže na MN a JET jsou situovány do prostředí objektů
stejného či obdobného charakteru v reliéfu mírně zvlněné roviny, která je proti okolnímu
půdorysnému terénu o 12 až 15 m níže. V důsledku rozšíření CTR o dalších 7 nádrží nedojde
dle dokumentace k žádné změně místní topografie. Dva nové produktovody a nový výtlak
vody budou uložené v podzemí a nemají žádné dopady na místní topografii.
V oblasti tras produktovodů a nového výtlaku vody nejsou dle dokumentace
evidovány žádné svahové pohyby. Výstavba nových 7 nádrží , dvou produktovodů a nového
výtlaku vody nebude mít proto žádné dopady z hlediska stability a eroze půdy.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Dokumentace uvádí, že provoz rozšířeného CTR nezpůsobí významnější nárůst
množství odpadů, které by bylo nutno ukládat na skládky. V období výstavby se bude muset
část výkopové zeminy odvézt na nedalekou skládku nebo štěrkovnu a pískovnu firmy Kámen
Zbraslav.
Vliv na chráněné části přírody
Dokumentace uvádí, že lokalita určená k rozšíření CTR o dalších 7 nádrží (MN, JET),
trasy nových produktovodů a výtlaku vody nejsou součástí zvláště chráněných částí přírody
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny včetně územního systému
ekologické stability, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (systém Natura 2000)
a nevyskytují se zde ani žádné významné krajinné prvky. Tato konstatování jsou podkladem
pro závěr, že realizace záměru v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části
přírody.
Hodnocení zpracovatele posudku
Výstavba
Zpracovatel posudku by v této kapitole dokumentace očekával jednoznačné uvedení
velikosti plochy určené k výstavbě nových nádrží v rámci rozšíření CTR, pro kterou bude
nutné žádat o vynětí ze ZPF.
Z hlediska PUPFL není možné se ztotožnit s prostým konstatováním, že výstavba
nových produktovodů a výtlaku vody nevyžaduje trvalé zábory PUPFL. Dle doplňujících
informací oznamovatele budou nové produktovody a výtlak vody sice umístěny do souběhu
se stávajícími, ale dojde k jistému rozšíření ochranného pásma stávajících produktovodů
i výtlaku vody. Ochranné pásmo nesmí být trvale zalesněno.
Provoz
K uvedenému hodnocením v této části dokumentace nemá vzhledem k charakteru
záměru zpracovatel posudku připomínky.
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Změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy
K uvedenému hodnocením v této části dokumentace nemá vzhledem k charakteru
záměru zpracovatel posudku připomínky.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
V souvislosti s uváděným využitím výkopové zeminy a kamení pro rekultivaci
nedaleké štěrkovny a pískovny firmy Kámen Zbraslav zpracovatel posudku připomíná, že
nová vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady mj. podstatným způsobem upravila (zpřísnila) podmínky využívání odpadů na
povrchu terénu, a to včetně oblasti jejich využívání k rekultivaci vytěžených povrchových
důlních děl.
Vliv na chráněné části přírody
Zpracovatel posudku upozorňuje, že v dokumentaci uvedené vyhodnocení územní
ochrany ne zcela odpovídá skutečnosti. Celá dotčená oblast spadá do nadregionálních
biokoridorů ÚSES „K58 Sebin“ a „K10 Údolí Vltavy“, realizace záměru protíná osy NRBK
„K58 Sebin“ a „K10 Údolí Vltavy“. Navržená trasa nového výtlaku vody protíná osu NRBK
K58, navíc prochází územím, které leží na rozhraní dvou kontinuálně navazujících
regionálních biocenter „RBC 1861 Stráně nad Hleďsebí“ a „RBC1862 Kořenice“. Mapa
ÚSES je uvedena v kapitole C.II.5. Fauna a flóra.
V relativně těsné blízkosti (cca 500 m) leží evropsky významná lokalita soustavy
Natura 2000 „Veltrusy“. Jeden z předmětů ochrany, roháč velký (Lucanus cervus,
ohrožený druh dle vyhl. 395/1992 zák. 114/1992 Sb.) se může vyskytovat i v dotčeném
území.
Rovněž konstatování, že v území se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky
neodpovídá zcela skutečnosti. Trasy nových produktovodů a výtlaku vody jsou vedeny přes
biotopy řeky, nivy a lesů, které podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění jsou
významnými krajinnými prvky.
Dle názoru zpracovatele posudku je nutné formulovat následující doporučení, jsou
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku:
• V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur.
• Zajistit důkladnou skrývku ornice, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle
pokynů orgánů ochrany ZPF.
• V dalších stupních projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
omezení eventuelně vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa, předložit
kompenzační opatření za trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkcí lesa, v rámci
kompenzačních opatření preferovat využití prostorů navrhovaných skladebných prvků
ÚSES v širším zájmovém území; konzultovat toto potenciální využití především s orgány
ochrany přírody.
• Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů zajistit v rámci
provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci ploch zasažených
výstavbou.
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• V dalším stupni projektové přípravy, po přesném zaměření tras nových produktovodů
a výtlaku vody včetně příslušných ochranných pásem a manipulačních průseků, provést
podrobný přírodovědný průzkum zaměřený především na vyhodnocení rozsahu zásahů
do jednotlivých biotopů, stanovišť druhů a celistvosti a funkce ÚSES.
• V případě potvrzení zásahu do celistvosti a funkce ÚSES navrhnout vhodná
kompenzační opatření a požádat příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko.
• V rámci projektové přípravy upřesnit režim hospodaření v ochranných pásmech nových
produktovodů a výtlaku vody a navrhnout optimální rekultivaci pozemků z hlediska
původních nebo okolních biotopů, stanovišť druhů i z hlediska celistvosti a funkce
ÚSES.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V dokumentaci je uvedeno, že terénní úpravy a výkopy pro nové nádrže nepůjdou
hlouběji jak 1-2 m pod úroveň stávajícího terénu tzn., že podloží pod nevytěženou vrstvou
štěrkopísku se prakticky nedotknou.
V případě produktovodů a výtlaku vody budou výkopové práce probíhat převážně
v hloubkách do dvou až tří metrů pod terénem. V těchto hloubkách se vyskytují hlavně
zeminy pokryvných útvarů, v menší míře pak zvětraliny podložních hornin a zcela výjimečně
zvětralé podložní horniny.
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není dokumentována žádná
hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování. Navrhovaný záměr tak nebude mít
významnější vlivy na horninové prostředí a geologické podmínky území.
Vliv záměru z hlediska znečištění horninového prostředí při provozu rozšířeného CTR
i produktovodů je popsán v předcházející kapitole dokumentace D.I.5.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje
pro etapu běžného provozu zpracovatel posudku souhlasí. Možný vliv na horninové
prostřed při havarijním úniku látek škodlivých vodám je komentována v další části
předkládaného posudku.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Součástí posuzované dokumentace je příloha č. 6, která uvádí zprávu o provedeném
biologickém průzkumu dotčeného území. V rámci provedeného biologického průzkumu bylo
dotčené území děleno podle charakteru záměru na oblast výstavby nových nádrží v CTR
Nelahozeves, na trasy nových produktovodů a výtlaku vody. Cílem biologického průzkumu
bylo zhodnotit stav jednotlivých biotopů a zjistit eventuelní výskyt zvláště chráněných druhů.
Součástí zprávy je fotodokumentace jednotlivých úseků dotčeného území.
Areál CTR Nelahozeves
Areál CTR Nelahozeves je popisován jako silným antropickým tlakem zatěžovaná
plocha s nijak stabilním a hodnotným ekosystémem. Dokumentace uvádí, že v prostoru
budoucí výstavby nových nádrží se nevyskytují žádné dřeviny. Dokumentace lokalitu hodnotí
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jako faunisticky chudou. Ve vlastní lokalitě stavby ani v širším okolí se dle dokumentace
trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.
Trasy nových produktovodů a výtlaku vody
Dokumentace zdůrazňuje, že v území, kterým mají procházet navrhované
produktovody, nepředstavuje významnou oblast, není na něm žádná přírodní rezervace ani
jiné chráněné území.
Při pokládání produktovodů je uvedena potřeba pokácet několik vzrostlých stromů
(javor jasan, akát, líska), celkový objem byl odhadnut na cca 250 m3 při okraji pole podle
vodního kanálu na okraji zahrádkářské kolonie u lužního lesíka.
Rovněž na trase výtlaku vody je uvedeno kácení a to mladých stromků (hlavní
dřeviny- vrba, javor, buk, bez) do věku cca 10 let podél lesní cesty ve svahu v délce cca 300
m. Celkový objem kácené biomasy byl odhadnut na cca 2 400m3.
Vlivy na ekosystémy
Dokumentace uvádí, že při realizaci posuzovaného záměru nedojde k záboru
zemědělského půdního fondu ani k významnějšímu negativnímu vlivu na flóru, faunu a
chráněné části přírody. Stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody byl vyloučen
významný vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Dotčený
ekosystém vykazuje podle dokumentace znaky nestability, narušení a ovlivnění člověkem,
původní přírodní ekosystém byl zde zcela nezvratně pozměněn.
Dokumentace konstatuje, že realizace záměru nepovede k dalšímu poškozování
stávajících ekosystémů v areálu CTR Nelahozeves, na trasách produktovodů i výtlaku vody.
Rovněž nepovede k dalšímu poškozování stávajících ekosystémů v širším zájmovém území.
Vliv na ekosystémy je hodnocen jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku
Biologické hodnocení a vliv na flóru a faunu
Předložené biologické hodnocení se při terénních průzkumech zabývalo dotčeným
územím v celém rozsahu, byla pořízena fotodokumentace. V rámci faunistického průzkumu
byl zaznamenáván výskyt měkkýšů, hmyzu, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Faunistický
průzkum zaměřený na výše uvedené systematické skupiny lze označit za orientační, sběr dat
se jeví víceméně nahodilý.
Z uvedených údajů zůstává nejasné sezónní rozložení terénních šetření při
přírodovědném průzkumu. Entomologický průzkum byl dle dokumentace zaměřený na
zimující imága hmyzu, což je v rozporu s uvedeným obdobím průzkumu, které mělo být ve
druhém čtvrtletí, tedy od dubna do června.
Uvedený přírodovědný průzkum byl prováděn v době, kdy nebyly zaměřeny trasy
produktovodů ani výtlaku vody a nebyla stanovena nezbytná šířka manipulačních pruhů.
Reálný rozsah zásahů do jednotlivých biotopů tedy nebylo možné plně zhodnotit. Jedná se
především o dotčený úsek lužního lesa „Na Střelnici“ a lesy, remízy, rozptýlenou zeleň
a biotopy vysokých xerofilních a mezofilních křovin v oblasti trasy produktovodů na levém
břehu Vltavy.
V těchto potenciálně dotčených biotopech byl při terénním šetření v rámci
zpracování posudku pozorován výskyt jedinců nejméně sedmi zvláště chráněných druhů dle
vyhlášky č. 395/1992 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění: v kategorii „silně ohrožený
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druh“ např. chřástal polní (Crex crex), krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní
(Oriolus oriolus)., v kategorii „ohrožený druh“ lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk
obecný (Lanius collurio), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), z hmyzu např. roháč
velký (Lucanus cervus).
Vzhledem k uvedeným mezerám v přírodovědném průzkumu i v biologickém
vyhodnocení lze doporučit doplnění přírodovědného průzkumu, zaměřeného na konkrétní
dotčené území po přesném vytyčení tras a nezbytného pracovního manipulačního pruhu.
Přírodovědný průzkum by měl být zaměřen na zhodnocení rozsahu zásahů do jednotlivých
biotopů, ovlivnění biotopů příslušnými zásahy a na eventuelní výskyt a ovlivnění
chráněných druhů. S ohledem na budoucí režim hospodaření v ochranných pásmech by
měla být navržena optimální rekultivace pozemků z hlediska původních nebo okolních
biotopů, eventuelně kompenzace (např. náhradní výsadba) na jiných místech dle požadavků
státní ochrany přírody.
Areál CTR Nelahozeves
V rámci rekultivace bylo území osázeno mladými borovicemi. Výstavba 7 nových nádrží je
navržena do tohoto rekultivovaného území. Nelze proto souhlasit s údajem uvedeným
v dokumentaci, že na lokalitě se nevyskytují žádné dřeviny. V důsledku stavby 7 nových
nádrží dojde nejméně k částečné likvidaci rekultivovaných ploch, včetně kácení vysazených
dřevin.
Trasy nových produktovodů a výtlaku vody
V dokumentaci jsou uvedeny rozporné informace ohledně vyhodnocení kvality
kácených dřevin a odhadem biomasy. Není zřejmé, na základě jakých podkladů byl
kvalitativní i kvantitativní odhad rozsahu kácení proveden, protože trasy produktovodů
včetně ochranných pásem a nezbytné šíře manipulačních průseků nebyly ani v době
zpracování posudku přesně zaměřeny a rozsah nutného kácení ve vztahu k ovlivněným
biotopům nebylo možné objektivně posoudit.
Vliv na ekosystémy
Z dokumentace vyplývá, že nebyl dostatečně vyhodnocen rozsah nutného kácení
dřevin. Nutnost vynětí pozemků ze ZPF, popř. PUPFL, bude možné objektivně posoudit
až po upřesnění tras a stanovení přípustného režimu hospodaření v ochranných pásmech.
Nelze jednoznačně souhlasit s tvrzením, že dotčené ekosystémy vykazují znaky
nestability, a že nedojde k jejich poškozování. Kácení dřevin ve volné krajině i v lesích nelze
považovat za bezvýznamný zásah do ekosystémů. Míra ovlivnění bude záležet na reálném
rozsahu kácení a na způsobu rekultivace v rámci technicky přípustného režimu
hospodaření v ochranných pásmech.
Vliv zásahů na biotopy i druhy by měl být vyhodnocen doplňujícím biologickým
hodnocením až po přesném zaměření tras a stanovení rozsahu kácení. Na základě
biologického vyhodnocení bude možné navrhnout optimální rekultivace, popř. kompenzace
biotopů v příslušném kvalitativním i kvantitativním rozsahu.
Dle názoru zpracovatele posudku je nutné formulovat následující doporučení, jsou
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku:
• V rámci další projektové přípravy, po přesném zaměření tras nových produktovodů
a výtlaku vody včetně příslušných ochranných pásem a manipulačních průseků,
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vypracovat podrobný dendrologický průzkum s oceněním dřevin navržených ke kácení,
na jeho základě navrhnout jako kompenzaci vhodnou náhradní výsadbu.
• Skrývky a kácení zeleně realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu
minimalizace ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení
vlivů na populace epigeického hmyzu a drobných obratlovců.
• V dalším stupni projektové přípravy, po přesném zaměření tras nových produktovodů
a výtlaku vody včetně příslušných ochranných pásem a manipulačních průseků, provést
podrobný přírodovědný průzkum zaměřený především na vyhodnocení rozsahu zásahů
do jednotlivých biotopů, stanovišť druhů a celistvosti a funkce ÚSES.
• V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů v dotčeném území požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky.
• V případě potvrzení zásahu do celistvosti a funkce ÚSES navrhnout vhodná
kompenzační opatření a požádat příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko.
• V rámci projektové přípravy upřesnit režim hospodaření v ochranných pásmech nových
produktovodů a výtlaku vody a navrhnout optimální rekultivaci pozemků z hlediska
původních nebo okolních biotopů, stanovišť druhů i z hlediska celistvosti a funkce
ÚSES.
• V dalších stupních projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
omezení eventuelně vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa, předložit
kompenzační opatření za trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkcí lesa, v rámci
kompenzačních opatření preferovat využití prostorů navrhovaných skladebných prvků
ÚSES v širším zájmovém území; konzultovat toto potenciální využití především s orgány
ochrany přírody.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Vlivy na přírodní hodnoty
Dokumentace uvádí, že v důsledku realizace záměru „ Přeprava a skladování ropy
a ropných produktů“ nebudou dotčeny žádné populace zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů a to ani v prostoru výstavby 7 nových nádrží, ani na trasách produktovodů nebo
nového výtlaku vody.
Dokumentace současně uvádí, že při pokládání produktovodů bude nutné pokácet
několik vzrostlých stromů, (javor jasan, akát, líska) o celkovém objemu cca 250 m3 a to na
okraji pole podle vodního kanálu na okraji zahrádkářské kolonie u lužního lesíka. Rovněž na
trase výtlaku odpadních vod je uvedena nutnost kácení a to mladých stromků (hlavní dřevinyvrba, javor, buk, bez) do věku cca 10 let v průseku podél lesní cesty ve svahu v délce
cca 300 m. Celkový objem kácené biomasy byl odhadnut na cca 2 400m3.
Závěrem dokumentace konstatuje, že posuzovaný záměr nemá významnější vliv na
přírodní hodnoty.
Vlivy na estetické a kulturní hodnoty, krajinný ráz
Dokumentace konstatuje, že výstavbou dalších 7 nádrží nedojde k vytvoření nové
charakteristiky území, protože nové nádrže jsou umístěny do prostředí objektů naprosto
stejného charakteru a kromě toho oproti okolnímu půdorysnému terénu leží o 12 až 15 m níže.
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Z tohoto důvodu nebude dle dokumentace ovlivněn krajinný ráz. Produktovody i nový výtlak
vody jsou uloženy v zemi, vliv na estetické, kulturní hodnoty i krajinný ráz je nulový.
Vliv na historické hodnoty
Dle dokumentace je vliv výstavby dalších 7 nádraží, nových produktovodů a výtlaku
vody na historické hodnoty nulový.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vliv na přírodní hodnoty zpracovatel posudku hodnotí v rámci předcházející kapitoly
D.I.7.
K hodnocení vlivu na estetické a kulturní hodnoty, krajinný ráz a historické hodnoty
zpracovatel posudku nemá připomínek.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace uvádí, že navrhovaný záměr výstavby 7 skladovacích nádrží na MN
a JET, dvou produktovodů v trase stávajícího ropovodu a nového výtlaku vody v trase
stávajícího výtlaku vody neohrozí nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či jiná
díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizován na území, kde se výše uvedené díla
či památky nevyskytují.
Posuzovaný záměr „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ nemá žádný vliv
na hmotný majetek v okolí“.
Hodnocení zpracovatele posudku
K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k lokalizaci záměru
připomínky.
D.II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Z předcházejícího hodnocení jednotlivých vlivů v kapitole D.I. vyplývá,
že posuzovaný záměr má zanedbatelný vliv na obyvatele v okolí, na ovzduší, hlukovou situaci
u obytné zástavby v okolí, povrchové vody, faunu a flóru i krajinu.
U posuzovaného záměru je tedy vzhledem k výše uvedeným hodnocením jednotlivých
vlivů možnost přeshraničních vlivů vyloučena.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vyhodnocení v zásadě odpovídá skutečnému stavu. Vlivy na povrchové respektive
podzemní vlivy lze označit za nevýznamné, určité potenciální riziko je nezbytné připustit pro
nestandardní stavy. Tento aspekt je komentován v další části předkládaného posudku. Vliv
na faunu, flóru a ekosystémy je dle názoru zpracovatele posudku možné charakterizovat
jako akceptovatelný při navržení a provedení požadovaných kompenzačních opatření.
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Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí,
zejména pak opatření pro fázi přípravy a výstavby lze konstatovat, že životní prostředí jako
celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
D.III. Charakteristika environmentálních
nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

a

Při hodnocení environmentálního rizika se vychází ze dvou základních cílů a to z
všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a
bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.
Samotná rizika bezpečnosti provozu lze rozdělit na :
1. Vlastní nebezpečnost provozu zařízení CTR
2. Nebezpečí spojené s externími činnostmi
3. Vnější přírodní nežádoucí události
Vlastní nebezpečnost provozu zařízení CTR
Nádrže
Jedná se dle dokumentace např. o přeplnění nádrže, porušení pláště nádrže a netěsnost
v nádržích (v rozebíratelných spojích), poruchy bezpečnostních a uzavíratelných elementů,
selhání měřících a regulačních přístrojů, selhání indikačních a signalizačních zařízení
na nádržích, iniciace požáru/výbuchu v nádrži a mimo nádrž.
Propojovací potrubí na CTR
V úvahu přicházejí dle dokumentace poruchy ventilů, šoupátek, zpětných klapek
a jiných armatur v potrubí, poruchy čerpadel, kompresorů a dalších zařízení v potrubí,
poruchy a selhání zařízení k expanzi ropy při vzestupu tlaku v potrubí, selhání měřících
a regulačních přístrojů na potrubí, selhání indikačních a signalizačních zařízení na potrubí,
porušení stěny potrubí, netěsnosti na spojích potrubí , iniciace požáru/výbuchu v potrubí
a mimo potrubí.
Ostatní technologie na CTR , velín CTR
Jedná se např. o poruchy na zásobnících vody a pěnidla pro SHZ, porucha armatur na
potrubí SHZ , poruchy čerpadel, kompresorů a dalších zařízení v potrubí SHZ, porušení stěny
potrubí SHZ, selhání měřících a regulačních přístrojů, selhání indikačních a signalizačních
zařízení.
Nebezpečí spojené s externími činnostmi
Dle předloženého oznámení jsou tato nebezpečí spojena s následujícími situacemi:
- havárie jiného technologického celku (domino efekt)
- havárie vyvolaná dopravními prostředky – havárie letadla, helikoptéry
- úmyslná havárie (sabotáž)
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Vnější přírodní nežádoucí události
Dle dokumentace se může jednat o velké teplotní rozdíly, srážkové poměry a
extrémně silný vítr.
Hlavní negativní dopady pro okolní prostředí v případě havarijního stavu dle
oznámení představují:
1. Nebezpečí kontaminace půdy, povrchových a podzemních vod
2. Nebezpečí požáru, případně výbuchu
Vzhledem k technickému zabezpečení nádrží v CTR se masivní únik ropy do podloží
dá předpokládat pouze za mimořádných okolností (silné zemětřesení, pád meteoritu nebo
letadla na nádrž, požár, sabotáž).
V návaznosti na technické zabezpečení nových nádrží ropy se dle dokumentace
nepředpokládá významnější zvýšení rizika z hlediska kontaminace podzemních
či povrchových vod při požáru či jiných mimořádných stavech.
Produktovody
Běžný provoz produktovodů nebude mít negativní vliv na podzemní vody.
Při mimořádných událostech (havariích) může dojít k většímu úniku ropné látky,
neboť dopravované medium v produktovodu (MN, JET) je pod vysokým tlakem.
Havarijní situaci by mohlo představovat např. úmyslné či neúmyslné narušení
produktovodu. Tyto případy se bohužel vyskytují a je nutno konstatovat, že jejich rozsah je
prakticky nespecifikovatelný, protože k nim dochází zpravidla selháním tzv. lidského faktoru
– lidskou neodpovědností, či dokonce zlovůlí. Jejich následkům lze čelit jen zásahem odborně
připravených a patřičně vybavených záchranářských složek, následně, po jejich zjištění, a po
zjištění jejich rozsahu.
Prevence těchto havarijních situací je ekonomicky náročná, a organizačně prakticky
nemožná. V této souvislosti je nutno připomenout, že oba produktovody budou vybaveny m.j.
zařízením signalizujícím pokles tlaku při úniku (trhlina, netěsnost) a lze tak velmi rychle
zastavit čerpání, zjistit místo úniku a zahájit sanační práce. Jedná se o systém řízení, který je
zaměřen na minimalizaci právě podobných havárií, ke kterým by mohlo za jejich provozu
dojít.
Hodnocení zpracovatele posudku:
Vlastní nebezpečnost provozu zařízení CTR
V rámci CTR lze v souladu s havarijním plánem rozlišit následující havárie:
Technologické havárie:
Mimořádná, částečně nebo zcela neovládaná a prostorově neohraničená událost,
která již vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s provozem
technologických zařízení vedoucí kromě jiného i k ohrožení životního prostředí. K těmto
haváriím patří např. únik ropy ze skladovací nádrže do havarijní jímky, poškození plovoucí
střechy, poškození čerpadel ropy apod. Tyto havárie lze označit za závažné, ale nemusí při
nich dojít k úniku ropy mimo vyhrazená zařízení a k ohrožení přírodního prostředí.
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Požární havárie:
Dochází k částečně nebo zcela neovládanému požáru nebo výbuchu látek v
technologickém zařízení. Rozsáhlý požár nebo jeho nezvládnutí může v důsledcích vést k
úniku ropy mimo vymezená zařízení a k ohrožení přírodního prostředí.
Havárie velkého rozsahu:
Tento typ havárie nelze přesně definovat. Předpokládaný rozsah a dosah působení
účinků havárie přesáhne území areálu CTR, přičemž hrozí vznik dominoefektu a destrukce
zařízení.
Obecně požár ropy může doprovázet všechny havarijní situace. Výron ropy
doprovázený požárem výrazně zhoršuje vzniklou havárii i z toho důvodu, že požár ohrožuje
životní prostředí a případně i zdraví lidí.
Odpovědnost za řízení a koordinaci všech činností v případě mimolimitního stavu je
dán především rozsahem a typem havárie a dojezdem složek záchranného systému. Zjištění
míry a rozšíření kontaminace a efektivního provedení havarijního zásahu zajišťuje pro
CTR specializovaná firma, která ve II. sledu likvidace ropné havárie zajišťuje její likvidaci.
Firma disponuje specialisty, materiálem a mechanizací potřebnou k likvidaci ropné havárie
a garantuje nepřetržitou 24 hodinovou pohotovostní službu a výjezd zásahového vozidla do
2 hodin od obdržení oznámení o vzniklé havárii. Této činnosti však předchází zásah I. sledu
v areálu CTR, který zajišťují jednotky HZS.
Problematiku posouzení reálnosti ochrany podzemní vody před kontaminací
ropnými uhlovodíky při hypotetické havárii v prostoru stávajícího tankoviště se zabývali
Beneš a Horák v roce 1993. Zpracovali modelové řešení ve kterém prokázali možnost
vytvoření ochranné hydrogeologické bariery pro zamezení rozsáhlejšího šíření
kontaminace. Při vzniku havárie je nezbytné využít monitorovacího systému kvality
podzemních vod a při nepředpokládaném šíření kontaminantu ochrannou barierou
okamžitě doplnit o další sanační vrty; předpokládané rychlosti šíření ropných produktů tuto
variantu umožňují. Z hlediska výše uvedených skutečností lze konstatovat, že je v rámci
technických možností na základě vyhodnocení závěrů hydrogeologických průzkumů
vhodným návrhem vrtů v ochranné bariéře minimalizovat riziko masivního úniku ropných
látek z prostoru tankoviště.
Problematika mimořádných havarijních stavů je otázka, kterou dle názoru
zpracovatele posudku lze samozřejmě připustit (a nelze ji nikdy 100% vyloučit). Nelze však
požadovat technická řešení vylučující tuto pravděpodobnost. Lze konstatovat, že kritická
havárie představovaná masivním únikem ropy nebo požárem je rizikovým stavem, který by
nepochybně měl významné následky z hlediska kontaminace vody a půdy. Riziko atentátu,
pádu letadla či meteoritu nelze vyloučit ani u jiných aktivit například v chemickém
průmyslu. Ani zde, ani ve většině jiných případů nelze požadovat technická řešení omezující
takováto rizika. Vlastnosti ropy jsou známé, způsob sanace ropných havárií taktéž,
hydrogeologická prozkoumanost lokality a tedy znalost stávajícího proudění podzemních
vod je také známa. Z těchto podkladů tudíž vyplývá i operativnost případného zásahu při
vzniku kritické havárie. Je nezbytné upozornit, že riziko vnějšího cíleného zásahu (atentát)
je minimalizováno existujícím systémem ostrahy, přičemž v krizových situacích jsou ze
zákona strategické objekty střeženy armádou. Vnější náhodné zásahy, jako je pád letadla,
je částečně eliminován stanovenými bezletovými zónami. Pád meteoritu nelze vyloučit,
z hlediska území ČR ve vztahu k tomuto riziku se jedná o velmi nízkou pravděpodobnost.
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Úvahu o vzniku kritické havárie vyvolané vnitřním zásahem nelze samozřejmě také
vyloučit. Její vznik je však významně eliminován až znemožněn navrženým technickým
zabezpečením, které lze považovat za velmi dokonalé a spolehlivé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dvojité těsnění plovoucích dvojitých střech
ocelové ochranné jímky nádrží ropy zachycujících celý skladovaný obsah
vakuová automatická indikace netěsností dna nádrží ropy
monitorování havarijních úkapů ropy do ovzduší a odpadních vod
systém elektrické požární signalizace
systém televizních kamer
vysoká automatizace řízení provozu napojená na řídící software v centrálním velínu
odčerpávání dešťových vod ze střech nádrží ropy
sorpční proces aplikovaný na čištění odpadních vod
moderní systém protipožární ochrany

V souvislosti s rozšířením CTR ve vztahu k riziku požáru a velké ropné havárii je
nezbytné kromě známé identifikace rizik znát scénáře nehod a možné následky, které jsou
schopné způsobit akutní škody na zdraví a životech osob v okolí zdroje rizika. Současně
jako primární předpoklad popisu rizik je znalost zdrojů rizik. Jedná se o objekty, osoby,
vlastnosti, děje, parametry, stavy, vztahy nebo změny, které vytvářejí, iniciují a zvyšují
riziko, nepříznivě ovlivňují průběh případné události, brání v likvidaci následků, zabraňují
preventivním opatřením nebo snižují jejich účinnost. Tento problém je řešen v bezpečnostní
dokumentaci, kterýžto materiál souvisí se zákonem o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
Je skutečností, že tato problematika ve vztahu k plánovanému rozšíření CTR není
v posuzovaném oznámení nijak podrobněji komentována, i když je patrné, že se jedná
o problematiku související s jiným složkovým zákonem (zákon č. 59/2006 Sb.). V návrhu
stanoviska je formulováno následující doporučení:
•

V rámci další projektové přípravy doložit, zda v souvislosti s navrhovaným rozšířením
CTR je nezbytné doplnit stávající monitorovací systém sledování kvality podzemních vod
o nové hydrogeologické vrty a plynové sondy; bude dokladována možnost vytvoření
dostatečné hydrogeologické bariery pro zamezení rozsáhlejšího šíření kontaminace po
rozšíření CTR.

Z hlediska zákona o prevenci závažných havárií vyplývají pro provozovatele
povinnosti v tom smyslu, že bude muset vypracovat aktualizovanou bezpečnostní zprávu
včetně zahrnutí opatření, vztahujících se k možnému vzniku domino efektu, vyhodnotit
možné změny závažných havárií a dle jednotlivých etap výstavby i aktualizovat vnitřní
havarijní plán a plán fyzické ochrany. V tomto smyslu nad rámec procesu EIA (protože se
jedná o povinnost vyplývající z příslušného složkového zákona, avšak z důvodů, že tato
skutečnost nebyla v oznámení nijak komentována) je do návrhu stanoviska formulováno
následující doporučení:
•

V závislosti na jednotlivých etapách rozšíření CTR vypracovat aktualizovanou
bezpečnostní zprávu včetně zahrnutí opatření, vztahujících se k možnému vzniku
domino efektu, vyhodnotit možné změny závažných havárií a dle jednotlivých etap
výstavby i aktualizovat vnitřní havarijní plán a plán fyzické ochrany.

K hodnocení environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech nových produktovodů a výtlaku vody uvedenému v dokumentaci nemá zpracovatel
posudku připomínky.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je uveden návrh opatření dle zpracovatele dokumentace, které je
účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci stavby.
Hodnocení zpracovatele posudku
Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci
negativních vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží
v předloženém návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě na
vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje,
popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
které musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku reflektovány.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

V této kapitole je uveden seznam podkladů, které byly použity při identifikaci vlivů
stavby a pozdějšího provozu posuzované akce na životní prostředí.
Hodnocení zpracovatele posudku
Přístupy při zpracování dokumentace jsou podle názoru zpracovatele posudku
adekvátní charakteru posuzovaného záměru a zájmové lokality.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které s vyskytly při
zpracování dokumentace
V dokumentaci je uveden soupis nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace zpracovatel posudku konstatuje, že uvedené nedostatky
ve znalostech včetně dalších nedostatků, které zpracovatel posudku popisuje v předchozích
kapitolách, jsou akceptovatelné, neboť konkrétní řešení bude provedeno v rámci další
přípravy záměru a s ohledem na požadavky k ochraně životního prostředí rezultující
z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST E dokumentace
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru.
Hodnocení zpracovatele posudku
Na základě uvedených skutečností je podstata záměru předkládaného
oznamovatelem zřejmá, tudíž není relevantní posuzovat záměr z hlediska variant, protože
technologická návaznost na stávající areál je zjevná. Oznamovatel předložil v rámci
dokumentace jednovariantní řešení (Aktivní varianta – posuzovaný záměr výstavby nádrží
na MN a JET, dvou produktovodů a výtlaku do Vltavy dle předloženého návrhu, Nulová
varianta – stav bez realizace navrženého záměru), které je podrobeno probíhajícímu
procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vzhledem k tomu, že z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů vyplývá přijatelnost posuzované varianty, a s ohledem na skutečnost, že
příslušný úřad, Ministerstvo životního prostředí, nenavrhlo podle § 7 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracování dalších variant řešení záměru,
považuje zpracovatel posudku předložené řešení a provedené hodnocení z hlediska ochrany
životního prostředí za dostačující k posouzení vlivů na životní prostředí a k ukončení
procesu posuzování podle cit. zákona.
ČÁST F dokumentace
ZÁVĚR
Při posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektů, souvisejících s realizací
navrhovaného záměru a za předpokladu splnění opatření navrhovaných k minimalizaci
negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že životní prostředí jako celek
nebude navrhovanou stavbou ovlivněno nad únosnou míru, že ovlivnění obyvatelstva je
zanedbatelné a realizaci záměru je možno doporučit.
Hodnocení zpracovatele posudku
Závěr dokumentace odpovídá zjištěním v rámci provedeného hodnocení vlivů na
životní prostředí v dokumentaci a lze se s ním ztotožnit při respektování opatření k ochraně
životního prostředí rezultujících z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.Opatření k ochraně životního prostředí jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku.
ČÁST G dokumentace
VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Je uvedeno shrnutí příslušných částí dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou připomínky, shrnutí netechnického charakteru je
podle názoru zpracovatele posudku s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci
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dostačující a odpovídá hodnocení uvedenému v ostatních částech dokumentace, i když pro
potřeby veřejnosti měly být použity vhodnější výrazové prostředky (tabulky, grafy, obrázky
a pod.). Vzhledem k tomu, že se však veřejnost k posuzovanému záměru nevyjádřila, je toto
konstatování prakticky bezpředmětné.
II.3

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci předloženém oznámení, které je považováno za dokumentaci, nebyly
varianty předloženy, ani příslušným úřadem požadovány.
Na základě uvedených skutečností je podstata záměru předkládaného
oznamovatelem zřejmá, tudíž není relevantní posuzovat záměr z hlediska variant, protože
technologická návaznost na stávající areál je zjevná. Oznamovatel předložil v rámci
dokumentace jednovariantní řešení (Aktivní varianta – posuzovaný záměr výstavby nádrží
na MN a JET, dvou produktovodů a výtlaku do Vltavy dle předloženého návrhu, Nulová
varianta – stav bez realizace navrženého záměru), které je podrobeno probíhajícímu
procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z provedeného posouzení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá použití varianty
řešení záměru popsané v dokumentaci vlivů záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných
produktů“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.

III.

POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA
DOSAŽENÝ
STUPEŇ
POZNÁNÍ
POKUD
JDE
O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace podstatnější
připomínky. Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná
správní řízení k povolení předmětného záměru.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou při
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající
technická řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek,
omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.
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IV.

POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve
vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku
zpřesňuje a doplňuje s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů
musí oznamovatel respektovat.
Opatření týkající se omezení potenciálních nepříznivých vlivů na zdraví obyvatelstva
a životní prostředí jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. V této kapitole jsou
sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k hodnocenému
záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu na životní
prostředí. Jsou rozdělena podle tématických okruhů s tím, že některá opatření v sobě
zahrnují více tématických okruhů. V přiloženém návrhu stanoviska orgánu státní správy
jsou opatření rozdělena do tří částí a to pro fázi přípravy, výstavby a provozu.
Ovzduší
• V rámci další projektové přípravy doložit použití nejlepších BAT pro uvedený
technologický zdroj emisí, především ve vztahu k problematice omezování emisí VOC.
• Dodavatel stavby zajistí řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a účinnou
techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací; v případě
nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací provádět skrápění
příslušných používaných komunikací a příslušných stavebních ploch, tuto problematiku
řešit v rámci plánu organizace výstavby.
• V průběhu výstavby minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti, tuto problematiku řešit v rámci plánu organizace
výstavby.
Hluk
• Zajistit organizačně celý proces výstavby tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu,
tuto problematiku řešit v rámci plánu organizace výstavby.
Povrchové a podzemní vody, horninové prostředí
• Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu zajistit takové technické řešení
při výstavbě jednotlivých nádrží, které vyloučí změnu proudění podzemních vod
v lokalitě.
• V rámci další projektové přípravy dokladovat navrženou koncepci nakládání se
zachycenými hasebními vodami v retencích.
• V rámci provozního řádu zajistit požadované rezervy v retencích pro případné zachycení
hasebních vod.
• V rámci další projektové přípravy vypracovat plán havarijních opatření pro případ
havarijního úniku závadných látek při výstavbě, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci stavby.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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• Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby; tyto budou
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodářství, tuto problematiku řešit v rámci plánu
organizace výstavby.
• Zabezpečit dokonalý technický stav všech mechanizmů na staveništi a jejich kontrolu
z hlediska možných úkapů ropných látek a eliminovat možnost znečištění vod, zajistit
pravidelnou kontrolu vždy před zahájením prací, tuto problematiku řešit v rámci plánu
organizace výstavby.
• Při výstavbě nádrží v CTR dodržovat taková opatření, aby nedocházelo k zanášení
kanalizační sítě CTR pískem nebo jiným stavebním materiálem, tuto problematiku řešit
v rámci plánu organizace výstavby.
• V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
Půda
• V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur.
• Zajistit důkladnou skrývku ornice, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle
pokynů orgánů ochrany ZPF.
• Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů zajistit v rámci
provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci ploch zasažených
výstavbou.
• V dalších stupních projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
omezení eventuelně vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa, předložit
kompenzační opatření za trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkcí lesa, v rámci
kompenzačních opatření preferovat využití prostorů navrhovaných skladebných prvků
ÚSES v širším zájmovém území; konzultovat toto potenciální využití především s orgány
ochrany přírody.
Flóra, faunu a ekosystémy
• V rámci další projektové přípravy, po přesném zaměření tras nových produktovodů
a výtlaku vody včetně příslušných ochranných pásem a manipulačních průseků,
vypracovat podrobný dendrologický průzkum s oceněním dřevin navržených ke kácení,
na jeho základě navrhnout jako kompenzaci vhodnou náhradní výsadbu.
• Skrývky a kácení zeleně realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu
minimalizace ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení
vlivů na populace epigeického hmyzu a drobných obratlovců.
• V dalším stupni projektové přípravy, po přesném zaměření tras nových produktovodů
a výtlaku vody včetně příslušných ochranných pásem a manipulačních průseků, provést
podrobný přírodovědný průzkum zaměřený především na vyhodnocení rozsahu zásahů
do jednotlivých biotopů, stanovišť druhů a celistvosti a funkce ÚSES.
• V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů v dotčeném území požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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• V případě potvrzení zásahu do celistvosti a funkce ÚSES navrhnout vhodná
kompenzační opatření a požádat příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko.
• V rámci projektové přípravy upřesnit režim hospodaření v ochranných pásmech nových
produktovodů a výtlaku vody a navrhnout optimální rekultivaci pozemků z hlediska
původních nebo okolních biotopů, stanovišť druhů i z hlediska celistvosti a funkce
ÚSES.
Nakládání s odpady
• V prováděcích projektech stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.
• Dodavatel 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
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence, která bude včetně
relevantních dokladů kdykoliv přístupná ke kontrole orgánů veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství, součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek
odpady vznikající v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
• Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.
• Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt
bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
• V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.
Havárie
• V rámci další projektové přípravy doložit, zda v souvislosti s navrhovaným rozšířením
CTR je nezbytné doplnit stávající monitorovací systém sledování kvality podzemních vod
o nové hydrogeologické vrty a plynové sondy; bude dokladována možnost vytvoření
dostatečné hydrogeologické bariery pro zamezení rozsáhlejšího šíření kontaminace po
rozšíření CTR.
• V závislosti na jednotlivých etapách rozšíření CTR vypracovat aktualizovanou
bezpečnostní zprávu včetně zahrnutí opatření, vztahujících se k možnému vzniku domino
efektu, vyhodnotit možné změny závažných havárií a dle jednotlivých etap výstavby i
aktualizovat vnitřní havarijní plán a plán fyzické ochrany.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ
VŠECH
K DOKUMENTACI

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního
prostředí, předána vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou kopie obdržených vyjádření obsaženy v příloze tohoto
posudku).
1. Vyjádření Středočeského kraje
(č.j.: 43909/2007/KUSK ze dne 21. 3. 2007)
2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství
(č.j.: 35138/2007/KUSK/OŽP/Pr ze dne 23. 3. 2007)
3. Vyjádření Městského úřadu Slaný odboru životního prostředí
(č.j.: 1115/2007 ze dne 22. 3. 2007)
4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(č.j.: 26030/07 ze dne 29. 3. 2007)
5. Vyjádření České inspekce životního prostředí oblastního inspektorátu Praha
(č.j.: 41/ŘI/0708169.01/07/PVB ze dne 26. 3. 2007)
6. Vyjádření MŽP odboru zvláště chráněných částí přírody
(č.j.: 15965/ENV/07-762/620/07 ze dne 14. 3. 2007)
7. Vyjádření MŽP odboru ekologie a krajiny lesa
(č.j.: 541/640/07 ze dne 13. 3. 2007)
8. Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 733/740/07/IB ze dne 7. 3. 2007)
9. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 808/650/07 ze dne 12. 3. 2007)
10. Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 15523/ENV/07 ze dne 14. 3. 2007)
11. Vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závodu Dolní Vltava
(č.j.: 2007/13716/243 ze dne 2. 4. 2007)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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1. Vyjádření Středočeského kraje
(č.j.: 43909/2007/KUSK ze dne 21. 3. 2007)
Podstata vyjádření:
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“
v k. ú. Kralupy nad Vltavou a nestanoví žádné podmínky.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství
(č.j.: 35138/2007/KUSK/OŽP/Pr ze dne 23. 3. 2007)
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad nemá k oznámenému záměru z hlediska regionálního ÚSES, zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin v kategorii ohrožené a zvláště chráněných území –
přírodní rezervace a přírodní památka připomínky. Dále v souladu s ustanovením § 45i
odst. 1 cit. zákona lze vyloučit významný vliv předloženého projektu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.
b) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělské půdy ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad nemá proti realizaci záměru námitky a upozorňuje, že investor musí požádat
o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 cit. zákona.
c) Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších
zákonů
Krajský úřad souhlasí s realizací uvedeného záměru a nepožaduje další posuzování dle
zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad upozorňuje, že všechny vznikající odpady musí být
předávány pouze oprávněné osobě. Oprávněnou osobou v tomto smyslu se rozumí pouze
právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení
schváleného dle zákona o odpadech.
d) Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění
pozdějších předpisů
Podle § 16 odst. 23 zákona č. 59/2006 Sb., zajistí provozovatel při změně množství
bezodkladné vypracování aktualizace bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu
a jeho součástí, plánu fyzické ochrany a podkladů pro stanovení zóny havarijního
plánování a pro vnější havarijní plán. Podle § 21 odst. 4 zákona č. 59/2006 Sb. nesmí
provozovatel objekt užívat bez pravomocného rozhodnutí o schválení bezpečnostní
dokumentace krajským úřadem. Vzhledem k výraznému navýšení objemu a změně druhu
nebezpečné látky je nutné včas a řádně zpracovat analýzu rizik.
Ing. Pavel Varga, Osečná

49

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přeprava a skladování ropy a ropných produktů

Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Ve vyjádření je upozorňováno na povinnosti oznamovatele vyplývající z příslušné
legislativy, a proto je tato část vyjádření ponechána bez komentáře.
ad c) Povinnosti, uváděné ve vyjádření, vyplývají z příslušné legislativy nakládání
s odpady. Problematika správného nakládání s odpady je, dle názoru zpracovatele
posudku, v návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí
ošetřena dostatečně.
ad d) Ve vyjádření je upozorňováno na povinnosti oznamovatele vyplývající z příslušné
legislativy, a proto je tato část vyjádření ponechána bez komentáře.

3. Vyjádření Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí
(č.j.: 1115/2007 ze dne 22. 3. 2007)
Podstata vyjádření
a) Z hlediska vodního hospodářství, z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny a
z hlediska odpadového hospodářství
Městský úřad nemá k posuzovanému záměru připomínky.
b) Z hlediska zemědělského půdního fondu
V případě dotčení zájmů zemědělského půdního fondu je třeba požádat o souhlas
k trvalému odnětí.
c) Z hlediska lesního zákona
Bude vydán souhlas s návrhem územního rozhodnutí ve věci výše uvedené stavby za
předpokladu, že se investor vypořádá s § 13 zákona č. 289/1995 Sb., zákona o lesích, a to
v případě, pokud bude nutné z důvodu ochranného pásma stavby požádat o trvalé omezení
lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa (tzv. trvalé omezení). Před zahájením
vlastních prací, v případě, že se technika bude pohybovat po lesním pozemku, je nutné
před započetím prací zajistit dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Povinnosti, uváděné ve vyjádření, vyplývají z příslušné legislativy.
ad c) Zpracovatel posudku upozorňuje na tuto skutečnost v rámci kapitol B.II.1. a C.II.3.
posudku. Povinnosti, uváděné ve vyjádření, vyplývají z příslušné legislativy.

4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(č.j.: 26030/07 ze dne 29. 3. 2007)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Podstata vyjádření
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vydává v souladu s § 77
zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů toto
vyjádření:
Záměr je nutné posoudit podle zákona. Vzhledem k tomu, že dokumentace pro oznámení
byla zpracována z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví uspokojivým způsobem,
domnívá se, že oznámení může nahradit dokumentaci vlivů na životní prostředí v další
fázi procesu posuzování.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření České inspekce životního prostředí oblastního inspektorátu Praha
(č.j.: 41/ŘI/0708169.01/07/PVB ze dne 26. 3. 2007)
Podstata vyjádření
a) Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa:
K předložené dokumentaci nemají připomínek.
b) Oddělení odpadového hospodářství:
K předložené dokumentaci nemá z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, připomínky. Pouze upozorňuje, že
veškeré odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k převzetí odpadů dle zákona
o odpadech.
c) Oddělení ochrany vod:
ČIŽP OI Praha požaduje, aby při nové výstavbě produktovodů byla uplatněna v co
nejvyšší možné míře preventivní opatření havarijních situací na úrovni současného
technického pokroku. K předložené dokumentaci nemá další připomínky.
Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Povinnosti, uváděné ve vyjádření, vyplývají z příslušné legislativy nakládání
s odpady. Problematika správného nakládání s odpady je, dle názoru zpracovatele
posudku, v návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí
ošetřena dostatečně.
ad c) Zpracovatel posudku se s požadavkem ztotožňuje. Preventivní protihavarijní patření
popsaná v dokumentaci uvedený požadavek naplňují.

6. Vyjádření MŽP odboru zvláště chráněných částí přírody
(č.j.: 15965/ENV/07-762/620/07 ze dne 14. 3. 2007)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Podstata vyjádření
Lokalita uvažovaného záměru se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu
§14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem neuplatňuje MŽP odbor zvláště chráněných částí
přírody k předloženému oznámení žádné zásadní připomínky.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

7. Vyjádření MŽP odboru ekologie a krajiny lesa
(č.j.: 541/640/07 ze dne 13. 3. 2007)
Podstata vyjádření
a) V záměru je postrádán případný rozsah dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesů,
neboť uvedené hodnoty vytěžené dřevní biomasy (dohromady 2 650 m3) napovídají, že by
mělo jít o velmi závažný, několikahektarový zásah do lesních ekosystémů se všemi
důsledky, což však z vlastního projektu příliš nevyplývá. Je také možné, že předpokládané
množství vytěžené biomasy je značně nadhodnoceno nebo je zatíženo numerickou
chybou.
b) Požaduje, aby na základě dendrologického průzkumu byl vypracován projekt revitalizace
dotčeného území (zejména biotopu 4.5 okraj pole podle vodního kanálu na okraji
zahrádkářské kolonie u lužního lesíka – kácení vzrostlých stromů o celkovém objemu cca
250 m3 a biotopu 5.3 úsek průseku podél lesní cesty ve svahu v délce cca 300 m – kácení
mladých stromů o celkovém objemu 2 400 m3).
c) Náhradní výsadba podle podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody
musí zajistit, aby stávající vegetační kryt nebyl krácen.
Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Zpracovatel posudku souhlasí s připomínkou, v dokumentaci jsou uvedeny rozporné
informace ohledně vyhodnocení kvality kácených dřevin a odhadem biomasy.
Není zřejmé, na základě jakých podkladů byl kvalitativní i kvantitativní odhad
rozsahu kácení proveden, protože trasy produktovodů včetně ochranných pásem
a nezbytné šíře manipulačních průseků nebyly ani v době zpracování posudku
přesně zaměřeny a rozsah nutného kácení ve vztahu k ovlivněným biotopům nebylo
možné objektivně posoudit. Proto zpracovatel posudku navrhuje v rámci podmínek
stanoviska vypracovat podrobný dendrologický průzkum s oceněním dřevin
navržených ke kácení, na jeho základě navrhnout jako kompenzaci vhodnou
náhradní výsadbu. Dále zpracovatel posudku navrhuje v rámci projektové přípravy
upřesnit režim hospodaření v ochranných pásmech nových produktovodů a výtlaku
vody a navrhnout optimální rekultivaci pozemků z hlediska původních nebo
okolních biotopů, stanovišť druhů i z hlediska celistvosti a funkce ÚSES.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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ad b) Zpracovatel posudku se s požadavkem ztotožňuje, vysvětlení je výše uvedeno.
ad c) Zpracovatel posudku se s požadavkem ztotožňuje vysvětlení je výše uvedeno.

8. Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 733/740/07/IB ze dne 7. 3. 2007)
Podstata vyjádření
V období výstavby může dojít ke zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek pohybem
stavební techniky na staveništi. Pro omezení prašnosti jsou v oznámení záměru navržena
opatření, která požadujeme plnit.
Za předpokladu splnění navrhovaných opatření a plnění legislativních požadavků na
ochranu ovzduší lze předpokládat, že negativní vlivy záměru na ovzduší budou
minimalizovány.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku se s požadavkem ztotožňuje. Jinak je vzhledem k obsahu vyjádření
ponecháno bez komentáře.

9. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 808/650/07 ze dne 12. 3. 2007)
Podstata vyjádření
a) Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí jsou
v předkládaném oznámení EIA stanoveny pouze rámcově, a to pro fázi přípravy stavby
a výstavby „Přepravy a skladování ropy a ropných produktů“. Detailně musí být
rozpracována a řešena v projektu.
b) Odbor ochrany vod předpokládá, že při detailním řešení projektu pro fázi zkušebního
provozu, budou dodržena pravidla stanovená nařízením vlády č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech a dále pravidla stanovená vyhláškou č. 150/2005 Sb.,
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků.
Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Zpracovatel posudku se s požadavkem ztotožňuje.
ad b) Vyjádření upozorňuje na dodržování pravidel vyplývajících z příslušné legislativy.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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10. Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 15523/ENV/07 ze dne 14. 3. 2007)
Podstata vyjádření
a) V souvislosti s uváděným využitím výkopové zeminy a kamení pro rekultivaci nedaleké
štěrkovny a pískovny firmy Kámen Zbraslav odbor připomíná, že nová vyhláška MŽP
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady mj.
podstatným způsobem upravila (zpřísnila) podmínky využívání odpadů na povrchu terénu,
a to včetně oblasti jejich využívání k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl.
b) Při všech stavebních úpravách na koncovém zařízení v Centrálním tankovišti ropy a jeho
vlastním provozu musí být důsledně dodržovány všechny podmínky uvedené v projektu
respektující platné legislativní předpisy tak, aby byl minimalizován vliv záměru na životní
prostředí a zdraví lidí (z našeho pohledu se jedná především o odpovídající ustanovení
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy).
Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Povinnosti, uváděné ve vyjádření, vyplývají z příslušné legislativy nakládání
s odpady. Problematika správného nakládání s odpady je, dle názoru zpracovatele
posudku, v návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí
ošetřena dostatečně.
11. Vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závodu Dolní Vltava
(č.j.: 2007/13716/243 ze dne 2. 4. 2007)
Podstata vyjádření
a) Z hlediska zájmů daných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění
(ustanovení § 127 odst. 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), v platném znění) je uvedený záměr možný.
b) Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
Povodí Vltavy, s. p. nepožaduje pro výstavbu „Přeprava a skladování ropy a ropných
produktů“ vypracovat dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., ale požaduje předložit
k posouzení PD, kde bude řešeno následující:
1. Podrobné zabezpečení všech prostor, kde bude docházet ke skladování
nebo manipulaci se závadnými látkami z hlediska ochrany vod.
2. Budou zajištěny další kontrolní vrty pro monitoring podzemních vod
v okolí nových nádrží.
3. Pokud dojde k navýšení odtoku vod z areálu v souvislosti s novou
výstavbou bude nutné zažádat o nové povolení a projednat navýšení i se
správcem toku.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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4. V nové PD bude podrobně popsáno křížení toku Vltava novým
produktovodem a rovněž bude předložen popis nového výtlaku do Vltavy.
Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) S požadavkem předložit k posouzení PD, ve které budou řešeny výše uvedené otázky
zpracovatel posudku principielně souhlasí.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ se s ohledem
na výsledky procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
doporučuje realizovat. Předmětem záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných
produktů“ je výstavba nových skladovacích nádrží motorové nafty (4 x 50 000 m3)
a leteckého petroleje (3 x 20 000 m3) v CTR Nelahozeves, dále výstavbu dvou produktovodů
o průměru DN 350 a délce cca 10 km a nový výtlak vody.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány neúnosné vlivy
na složky životního prostředí. Posuzovaný záměr významně neovlivní obyvatelstvo,
živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, přírodní
zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Ostatní potenciální nepříznivé vlivy
posuzovaného záměru, především v etapě výstavby, neznamenají neakceptovatelné ohrožení
životního prostředí, neboť se rovněž dají technickými a organizačními opatřeními omezit.
Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí
včetně provedení požadovaných kompenzačních opatření, lze konstatovat, že životní
prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru
na životní prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
je rovněž zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě
posuzovaného záměru zcela bezpředmětná a že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční
vlivy na životní prostředí.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne
Č.j.:

2007

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 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

I.

Identifikační údaje

Název záměru:

Přeprava a skladování ropy a ropných produktů

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru „Přeprava a skladování ropy
a ropných produktů“ je výstavba nových skladovacích
nádrží motorové nafty (4 x 50 000 m3) a leteckého
petroleje (3 x 20 000 m3) v CTR Nelahozeves, dále
výstavbu dvou produktovodů o průměru DN 350
a délce cca 10 km a nový výtlak vody.

Umístění záměru:

kraj:
obec:
k.ú.:

Středočeský
Nelahozeves, Uhy, Kralupy nad Vltavou, Veltrusy
Nelahozeves, Podhořany, Uhy, Lešany, Lobeček,
Veltrusy

Obchodní firma oznamovatele:

MERO ČR, a. s.

IČ oznamovatele:

60193468

Sídlo oznamovatele:

Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
Zpracovatel oznámení:

Ing. Karel Vurm, CSc. - KAREKO
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 17275/4713/OEP/92

Datum předložení oznámení:

únor 2007

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Zpracovatel posudku:

Ing. Pavel Varga
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 13237/2567/OPVI/04

Datum předložení posudku:

červen 2007

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Dne
obdržel příslušný úřad oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 citovaného zákona
zpracované Ing. Karlem Vurmem, CSc.
Dne 28. 2. 2007 bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 6. 4. 2007 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení s konstatováním, že předložené
oznámení dle přílohy č. 4 cit. zákona není nutné dopracovávat a považuje se za
dokumentaci.
Dne 25. 4. 2007 bylo zpracovateli posudku doručeno pověření příslušného úřadu ke
zpracování posudku včetně podkladů pro zpracování posudku.
Dne

2007 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.

Dne
2007 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne
2007 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
Dne

2007 se konalo veřejné projednání záměru.

Závěry zpracovatele posudku:
Oznámení záměru bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízením dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené
oznámení se považuje za dokumentaci a není nutné ho dopracovávat.
Ve vztahu k dokumentaci záměru jsou z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
citovaného zákona i celkové dikce citovaného zákona požadavky na obsah a úplnost
dokumentace splněny.
Rozsah a obsah dokumentace je vyvážený, dokumentace je přehledná, bez zbytečného
uvádění irelevantních údajů. Část dokumentace hodnotící vlivy výstavby a provozování
nových nádrží v areálu CTR lze hodnotit z hlediska jejího obsahu a kvality jako solidně
a korektně zpracovanou, část dokumentace hodnotící vlivy výstavby a provozování nových
produktovodů a výtlaku vody je zpracována s jistými nepřesnostmi. Jedná se především
o hodnocení vlivu této části záměru na půdu, flóru, faunu a ekosystémy.
Zpracování posudku bylo provedeno v souladu s přílohou č. 5 citovaného zákona
a zahrnuje vypořádání připomínek dotčených správních úřadů, územních samosprávných
celků a ostatních subjektů k dokumentaci.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Závěry veřejného projednání:
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření Středočeského kraje
(č.j.: 43909/2007/KUSK ze dne 21. 3. 2007)
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství
(č.j.: 35138/2007/KUSK/OŽP/Pr ze dne 23. 3. 2007)
Vyjádření Městského úřadu Slaný odboru životního prostředí
(č.j.: 1115/2007 ze dne 22. 3. 2007)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(č.j.: 26030/07 ze dne 29. 3. 2007)
Vyjádření České inspekce životního prostředí oblastního inspektorátu Praha
(č.j.: 41/ŘI/0708169.01/07/PVB ze dne 26. 3. 2007)
Vyjádření MŽP odboru zvláště chráněných částí přírody
(č.j.: 15965/ENV/07-762/620/07 ze dne 14. 3. 2007)
Vyjádření MŽP odboru ekologie a krajiny lesa
(č.j.: 541/640/07 ze dne 13. 3. 2007)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 733/740/07/IB ze dne 7. 3. 2007)
Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 808/650/07 ze dne 12. 3. 2007)
Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 15523/ENV/07 ze dne 14. 3. 2007)
Vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závodu Dolní Vltava
(č.j.: 2007/13716/243 ze dne 2. 4. 2007)

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ se s ohledem na
výsledky procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
doporučuje realizovat. Záměr z hlediska navrhovaného technického řešení nepředstavuje
významné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy na povrchové respektive
podzemní vlivy lze označit za nevýznamné, určité potenciální riziko je nezbytné připustit pro
nestandardní stavy. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy je dle názoru zpracovatele posudku
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možné charakterizovat jako akceptovatelný při navržení a provedení požadovaných
kompenzačních opatření.
Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí,
zejména pak opatření pro fázi přípravy a výstavby lze konstatovat, že životní prostředí jako
celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí je rovněž
zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného
záměru zcela bezpředmětná a že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní
prostředí.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá
v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru.
Navržené základní řešení záměru s respektováním podmínek rezultujících z procesu
posuzování představuje standardní technickou úroveň při přepravě a skladování ropy
a ropných produktů.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy,
realizace a provozu záměru.
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru.
Vzhledem k tomu, že z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů vyplývá přijatelnost posuzované varianty, a s ohledem na skutečnost,
že příslušný úřad, Ministerstvo životního prostředí, nenavrhlo podle § 7 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracování dalších variant řešení záměru,
považuje zpracovatel posudku předložené řešení a provedené hodnocení z hlediska ochrany
životního prostředí za dostačující k posouzení vlivů na životní prostředí a k ukončení procesu
posuzování podle cit. zákona.
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Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána
v posudku v souladu s § 8 citovaného zákona.
Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů
obdržená k dokumentaci vlivů záměru „Přeprava a skladování ropy a ropných produktů“ na
životní prostředí a posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí jsou vypořádána
ve stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Stanovisko:
Na základě oznámení uznaného za dokumentaci, posudku, veřejného projednání podle
§ 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo
životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 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 z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

Přeprava a skladování ropy a ropných produktů
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.
Doporučená varianta:
Varianta řešení záměru popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Přeprava a skladování
ropy a ropných produktů“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Při přípravě, realizaci a provozu záměru budou respektovány příslušné níže uvedené
podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1. V rámci další projektové přípravy doložit použití nejlepších BAT pro uvedený
technologický zdroj emisí, především ve vztahu k problematice omezování emisí VOC.
2. Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu zajistit takové technické řešení
při výstavbě jednotlivých nádrží, které vyloučí změnu proudění podzemních vod
v lokalitě.
3. V rámci další projektové přípravy dokladovat navrženou koncepci nakládání se
zachycenými hasebními vodami v retencích.
4. V rámci další projektové přípravy vypracovat plán havarijních opatření pro případ
havarijního úniku závadných látek při výstavbě, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci stavby.
5. V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur.
6. V dalších stupních projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
omezení eventuelně vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa, předložit
kompenzační opatření za trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkcí lesa, v rámci
kompenzačních opatření preferovat využití prostorů navrhovaných skladebných prvků
ÚSES v širším zájmovém území; konzultovat toto potenciální využití především s orgány
ochrany přírody.
7. V rámci další projektové přípravy, po přesném zaměření tras nových produktovodů
a výtlaku vody včetně příslušných ochranných pásem a manipulačních průseků,
vypracovat podrobný dendrologický průzkum s oceněním dřevin navržených ke kácení,
na jeho základě navrhnout jako kompenzaci vhodnou náhradní výsadbu.
8. V dalším stupni projektové přípravy, po přesném zaměření tras nových produktovodů
a výtlaku vody včetně příslušných ochranných pásem a manipulačních průseků, provést
podrobný přírodovědný průzkum zaměřený především na vyhodnocení rozsahu zásahů do
jednotlivých biotopů, stanovišť druhů a celistvosti a funkce ÚSES.
9. V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů v dotčeném území požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky.
10. V případě potvrzení zásahu do celistvosti a funkce ÚSES navrhnout vhodná kompenzační
opatření a požádat příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko.
11. V rámci projektové přípravy upřesnit režim hospodaření v ochranných pásmech nových
produktovodů a výtlaku vody a navrhnout optimální rekultivaci pozemků z hlediska
původních nebo okolních biotopů, stanovišť druhů i z hlediska celistvosti a funkce ÚSES.
12. V prováděcích projektech stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.
13. V rámci další projektové přípravy doložit, zda v souvislosti s navrhovaným rozšířením
CTR je nezbytné doplnit stávající monitorovací systém sledování kvality podzemních vod
o nové hydrogeologické vrty a plynové sondy; bude dokladována možnost vytvoření
dostatečné hydrogeologické bariery pro zamezení rozsáhlejšího šíření kontaminace po
rozšíření CTR.
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II. Podmínky pro fázi realizace
1. Dodavatel stavby zajistí řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a účinnou
techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací; v případě
nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací provádět skrápění
příslušných používaných komunikací a příslušných stavebních ploch, tuto problematiku
řešit v rámci plánu organizace výstavby.
2. V průběhu výstavby minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti, tuto problematiku řešit v rámci plánu organizace výstavby.
3. Zajistit organizačně celý proces výstavby tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, tuto
problematiku řešit v rámci plánu organizace výstavby.
4. Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby; tyto budou
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodářství, tuto problematiku řešit v rámci plánu organizace
výstavby.
5. Zabezpečit dokonalý technický stav všech mechanizmů na staveništi a jejich kontrolu
z hlediska možných úkapů ropných látek a eliminovat možnost znečištění vod, zajistit
pravidelnou kontrolu vždy před zahájením prací, tuto problematiku řešit v rámci plánu
organizace výstavby.
6. Při výstavbě nádrží v CTR dodržovat taková opatření, aby nedocházelo k zanášení
kanalizační sítě CTR pískem nebo jiným stavebním materiálem, tuto problematiku řešit
v rámci plánu organizace výstavby.
7. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na
lokalitě určené k těmto účelům.
8. Zajistit důkladnou skrývku ornice, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle
pokynů orgánů ochrany ZPF.
9. Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů zajistit v rámci
provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci ploch zasažených výstavbou.
10. Skrývky a kácení zeleně realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu
minimalizace ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení
vlivů na populace epigeického hmyzu a drobných obratlovců.
11. Dodavatel 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
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence, která bude včetně
relevantních dokladů kdykoliv přístupná ke kontrole orgánů veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství, součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek
odpady vznikající v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
12. Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.
13. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt
bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
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14. V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.
III. Podmínky pro fázi provozu
1. V závislosti na jednotlivých etapách rozšíření CTR vypracovat aktualizovanou
bezpečnostní zprávu včetně zahrnutí opatření, vztahujících se k možnému vzniku domino
efektu, vyhodnotit možné změny závažných havárií a dle jednotlivých etap výstavby
i aktualizovat vnitřní havarijní plán a plán fyzické ochrany.
2. V rámci provozního řádu zajistit požadované rezervy v retencích pro případné zachycení
hasebních vod.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4
odst. 1 písm. e) 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.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
•

Vyjádření k oznámení obdržená ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění (tyto vyjádření jsou k tomuto posudku přiložena mimo rámec náležitostí posudku
uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.).
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