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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název:                                      Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled  
  

Kapacita (rozsah) záměru:       Záměr „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa + 
výhled“ představuje postupné vybudování dalších 
celkem 6 nových skladovacích nádrží ropy v CTR, 
každá o obsahu 125 000 m3. V rámci VII a VIII etapy 
budou do roku 2010 postaveny nádrže H601-13 (VII 
etapa) a  H601-14 (VIII etapa). Do oznámení EIA byly 
na základě požadavku MERO ČR, a.s. zahrnuty také 
4 další nové nádrže uvažované v etapě - Výhled, 
s jejichž realizací se uvažuje po roce 2010. 

           

Umístění:         kraj:    Středočeský 
                            obec:  Nelahozeves, Uhy, Sazená 
                                                KÚ:     Nelahozeves, Podhořany, Uhy, Sazená 
                 
Charakter záměru: Cílem záměru „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII 

etapa + výhled“ je zabezpečení postupného zvýšení 
skladovací kapacity ropy v CTR vybudováním dalších 
6 ocelových nadzemních  nádrží o objemu á 125 000 
m3 umístěných v ocelových havarijních jímkách. 
Uvedených 6 nádrží bude sloužit pro skladování ropy 
státních hmotných rezerv. 

Obchodní firma oznamovatele:   MERO ČR, a.s.   
             Veltruská 748 
             278 01 Kralupy nad Vltavou 

IČO oznamovatele:            60193468 

 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:    Ing. Jaroslav Pantůček   
 MERO ČR, a.s.   
             Veltruská 748 
             278 01 Kralupy nad Vltavou 
                           Tel.: 3157011111 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

II.1. Úplnost dokumentace 

Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.  

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném  znění  byla zpracována oprávněnou 
osobou Ing. Karlem Vurmem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č. j. 
17275/4713/OEP/92. Jak vyplynulo ze závěrů zjišťovacího řízení, zpracované nebylo 
nutné dopracovávat a je považováno  za dokumentaci. 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele 
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti 
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.   

Vlastní dokumentace  v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní 
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím 
a dostatečným způsobem. 

Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po 
formální stránce  požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném 
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části 
předkládaného posudku. 

Z hlediska části  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit 
ve vztahu  uvažovanému záměru za postačující.   

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace: 

v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení 
velikosti a významnosti vlivu 

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

v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 
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Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože 
oznamovatel předložil záměr jednovariantně. 

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. 
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy. 

Jako vložené přílohy jsou uvedeny: 
Příloha č.1 –   Vyjádření stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou a stavebního úřadu Velvary.  
                       Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru 
                       na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
Příloha č.2 –   Obrazová a grafická část 
Příloha č.3 –   Hluková studie 
Příloha č.4 –   Rozptylová studie 
Příloha č.5 –   Vodohospodářské výpočty 
Příloha č.6 –   Biologický průzkum 
Příloha č.7 –   Vyjádření dotčených obcí Nelahozeves, Sazená a Uhy ke stavbě   
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 
Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII., 
VIII. Etapa + výhled“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za 
dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož 
i 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. v platném 
znění. 

A. Údaje o oznamovateli 
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, 
DIČ, adresa pro korespondenci, jméno, příjmení, a funkce zástupců oznamovatele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem. 
 
B. Údaje o záměru 
 
B.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích kapitol, jejichž názvy odpovídají požadavkům 
uvedeným v zákoně. 

 
B.I.1. Název záměru 

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Rozšíření CTR 
Nelahozeves, VII., VIII. Etapa + výhled“ 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci. Bez připomínek 

 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa + výhled“ představuje postupné 
vybudování dalších celkem 6 nových skladovacích nádrží ropy v CTR, každá o 
obsahu 125 000 m3. V rámci VII a VIII etapy budou do roku 2010 postaveny nádrže 
H601-13 (VII etapa) a  H601-14 (VIII etapa). Do oznámení EIA byly na základě 
požadavku MERO ČR, a.s. zahrnuty také 4 další nové nádrže uvažované v etapě - 
Výhled, s jejichž realizací se uvažuje po roce 2010. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená kapacita je podnikatelským záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na 
životní prostředí je akceptována. Záměr naplňuje dikci bodu 7.7. kategorie I přílohy č. 
1 k citovanému zákonu „Zařízení na skladování ropy a ropných chemických produktů 
s kapacitou nad 100 tis. tun“.  
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B.I.3. Umístění záměru  

Lokalita záměru je situována ve dvou volných částech rozšířeného areálu stávajícího 
Centrálního tankoviště ropy, to  na katastrálním území obcí  Nelahozeves (VII a VIII 
etapa) a  Uhy, Sazená (Výhled ). Etapa VII a VIII (2 nádrže) jsou situovány jižně od 
Centrálního tankoviště ropy ve směru k silnici 1.třídy I/16 Velvary - Uhy – 
Nelahozeves, kde  bude využit prostor, který vznikl ukončením těžby štěrkopísků a 
bezprostředně navazuje na stávající tankoviště. Plocha pozemků určená pro 
realizaci stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa“ je cca 52 800 m2. 
Další 4 nádrže uvažované k realizaci v rámci stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves - 
výhled“ jsou situovány západně od stávajícího areálu CTR ve směru k obci Uhy. 
Bude využit volný prostor oploceného areálu stávajícího tankoviště, který umožňuje 
další územní rozvoj CTR a technologických návazností v potřebných pro zajištění 
provozu Centrálního tankoviště ropy. Plocha pozemků určená pro realizaci stavby„ 
Rozšíření CTR Nelahozeves - výhled“ je cca 188 400 m2. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované 
dokumentace   není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Popisná část je 
v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný stávající stav, 
budované nádrže a nádrže plánované v rámci probíhajícího procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Dokumentace konstatuje že záměr Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa + 
výhled nekumuluje s jinými záměry. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Názorem zpracovatele posudku je, že v uvedeném případě se nejedná o zcela 
přesnou formulaci, protože navýšení skladovací kapacity se musí synergicky projevit 
z hlediska vlivů, které lze očekávat z provozu celého Centrálního tankoviště ropy. 
Protože však ve všech rozhodujících přílohách porovnávány vlivy dle jednotlivých 
etap rozvoje CTR, lze i kumulaci s jinými vlivy považovat za provedenou. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

Záměr oznamovatele  „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa + výhled“ 
vychází z podnikatelského záměru investora a je předložen v následujících 
variantách: 

ü Aktivní varianta I – výstavba nádrží H601-13  a H601-14 (etapy VII a VIII) 
Tato aktivní varianta I zahrnuje realizaci VII. a VIII. etapy rozšíření CTR 
Nelahozeves, což představuje vybudování 2 nádrží H60113 a H60114 (každá o 
kapacitě 125 000 m3 ) včetně potrubního napojení na přívod a odvod ropy a slopový 
systém.  Realizací obou nádrží ( etap VII a VIII) se kapacita skladování celého CTR 
Nelahozeves zvýší o 250 000 m3 .  Tato varianta je situována v návaznosti na 
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umístění projekčně téměř připravené výstavby nádrží H601- 11 a H601-12 (etapy 
V a VI). 

ü Aktivní varianta II – výstavba dalších 4 nádrží (výhled) 
Tato aktivní varianta II zahrnuje vybudování 4 nových nádrží H601-25 až H601-28 
(každá o kapacitě 125 000 m3 ) včetně potrubního napojení na přívod a odvod ropy, 
napojení na slopový systém včetně vybudování další sběrné slopové nádrže 
s čerpadlem slopu, dále bude vybudována nová transformovna a čerpací stanice 
čistých dešťových vod. Realizací čtyř nádrží se kapacita skladování celého CTR 
Nelahozeves zvýší o 500 000 m3.  

ü Referenční varianta – nulová   
Jako referenční varianta je v dokumentaci použita nulová varianta (varianta bez 
činnosti – bez realizace navrženého záměru – zachování stávajícího stavu). Tato 
varianta  tedy představuje: 

4 nádrže s kapacitou á   50 000 m3 

6 nádrží  s kapacitou á 100 000 m3 

4 nádrže s kapacitou á 125 000 m3 

2 nádrže s kapacitou á 125 000 m3 ( s vydaným stavebním povolením) 

Nulová varianta   je z pohledu investora v návaznosti na důvody uvedené v příslušné 
kapitole dokumentace neperspektivní. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. Vypovídací 
schopnost dokumentace ve vztahu k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí je 
předmětem další části předkládaného posudku. 
 
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Aktivní varianta I (etapy VII a VIII). 

Příjem ropy do nových skladovacích nádrží H601-13 a H601-14 bude zabezpečen ze 
dvou ropovodných systémů a to Družba DN 500 a z ropovodu IKL DN 700 systémem 
potrubních rozvodů provozovaných ve stávajícím CTR včetně nových potrubních 
rozvodů vybudovaných v rámci Rozšíření CTR I až IV etapa). Nově budované 
nádrže H601-13, H601-14 se napojí na přívodní a distribuční potrubí ropy PS 608/1 
vybudované v etapách Rozšíření CTR V a VI  (tyto etapy V a VI budou realizovány 
před etapami VII a VIII).  V tomto místě jsou na odbočkách přívodního a 
distribučního potrubí ropy osazena dvě ručně ovládaná šoupata. Slopové potrubí se 
napojí na podzemní rozvody v nejbližších šachtách vybudovaných v etapách V a VI. 
Provoz nádrží H601-13, H601-14 a příslušných zařízení vybudovaných v rámci 
stavby Rozšíření CTR VII-VIII bude řízen moderním  SŘTP, který  bude kompatibilní  
se stávajícím systémem řízení. Požární zabezpečení je navrženo rovněž s plnou 
kompatibilitou na stávající pracoviště. 

V rámci této varianty budou řešeny stavební objekty a provozní soubory: 

Ø Nádrže H601-13, H601-14 
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Ø Potrubní rozvody ropy  
Ø Nadzemní rozvody SHZ 
Ø Elektrická požární signalizace 
Ø Detekce plynů 
Ø Další provozní soubory ( tyto zahrnují ocelové konstrukce kabelových mostů 

a tras, systémy řízení TP, elektroinstalace, rozvody silnoproudu, katodická 
ochrana, nadzemní rozvody SHZ) 

Ø Inženýrské objekty (Příprava území, Hrubé a konečné terénní úpravy, 
začlenění tankoviště do krajiny, Oplocení, osvětlení, uzemnění nádrží, 
Vnitrozávodní  silnice /objízdná komunikace kolem nádrží/, Výkopy pro 
katodovou ochranu, Rozvody požární vody, Vnitrozávodní kanalizace, 
Kontrolní vrty) 

Aktivní varianta II (výhled) 

Aktivní varianta II – „Rozšíření CTR Nelahozeves – výhled“ zahrnuje vybudování 4 
nových nádrží H601-25 až H601-28 včetně potrubního napojení na přívod a odvod 
ropy, napojení na slopový systém včetně vybudování   další sběrné slopové nádrže 
s čerpadlem slopu, dále bude vybudována nová transformovna a čerpací stanice 
čistých dešťových vod a zaolejovaných vod. Příjem ropy do nových skladovacích 
nádrží H601-25 až H601-28 bude zabezpečen ze dvou ropovodných systémů a to 
Družba DN 500 a z ropovodu IKL DN 700 systémem potrubních rozvodů 
provozovaných ve stávajícím CTR včetně nových potrubních rozvodů vybudovaných 
v rámci  etapy výhled. Provoz nádrží H601-25 až H601-28 a příslušných zařízení 
vybudovaných v rámci stavby Rozšíření CTR - výhled bude řízen moderním  SŘTP, 
který  bude kompatibilní  se stávajícím systémem řízení. Požární zabezpečení je 
navrženo rovněž s plnou kompatibilitou na stávající pracoviště. 

V rámci této varianty budou řešeny stavební objekty a provozní soubory: 

Ø Nádrže H601-25 až  H601-28 
Ø Potrubní rozvody ropy  
Ø Nadzemní rozvody SHZ 
Ø Elektrická požární signalizace 
Ø Detekce plynů 
Ø Další provozní soubory –(tyto zahrnují ocelové konstrukce kabelových 

mostů a tras, systémy řízení TP, elektroinstalace, rozvody silnoproudu, 
katodická ochrana, nadzemní rozvody SHZ, transformovnu, čerpací stanici 
zaolejovaných odpadních vod , čerpací stanici čistých dešťových vod) 

Ø Inženýrské objekty ( Příprava území, Hrubé a konečné terénní úpravy, 
začlenění tankoviště do krajiny, Oplocení, osvětlení, uzemnění nádrží, 
Vnitrozávodní  silnice /objízdná komunikace kolem nádrží/, Výkopy pro 
katodovou ochranu, Rozvody požární vody, Vnitrozávodní kanalizace, 
Kontrolní vrty 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace v popisu technického a technologického řešení záměru v popisu 
odděluje obě uváděné aktivní varianty, což lze označit za metodicky vhodně zvolený 
a přehledný postup. Popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
dle zpracovatele posudku uveden v dokumentaci postačujícím způsobem pro 
posouzení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 
 

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

Výstavba se předpokládá v následujících termínech: 
- předpokládaný termín zahájení:   etapa VII, VIII – 2008 
                                                           výhled - 2011 
- předpokládaný termín ukončení : etapa VII, VIII – 2010 
                                                           výhled - 2013 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez komentáře. Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné údaje. Ve vztahu 
k případně vydanému stanovisku je vhodné ve vztahu k uváděným časovým 
horizontům uvést, že platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost 
může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně, nedošlo-li 
k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým 
znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií 
využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující 
řízení podle zvláštních právních předpisů. Je tudíž nezbytné upozornit, že po 
případném vydání stanoviska by již neměla v projektové podobě etapa Výhled 
znamenat podstatnější změny, aby mohlo být využito případně vydané stanovisko. 
 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčené územně správní celky obce Nelahozeves, 
Uhy a obec Sazená.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není připomínek. Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
na jednotlivé složky životního prostředí lze usoudit, že výběr dotčených územně 
samosprávných celků byl zvolen objektivně. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Zpracovatel dokumentace (oznámení) uvádí nejbližší navazující rozhodnutí s tím, že 
za navazující považuje ta rozhodnutí, která bezprostředně navazují na proces EIA. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není připomínek.  
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1 Půda 

Dokumentace konstatuje, že zájmové území  je situováno ve dvou volných částech 
rozšířeného areálu stávajícího Centrálního tankoviště ropy (CTR) na katastrálním 
území obcí Nelahozeves , Podhořany, Uhy a Sazená. Je uvedeno, že VII. a VIII. 
etapa je situována na pozemky p.č. 278/32, 282/20 a 280/22 v k.ú. Nelahozeves. 
Celková rozloha pozemků činí 52 800 m2 a v katastru nemovitostí jsou tyto pozemky 
vedeny jako ostatní plocha. Lokalita stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves - výhled“ je 
situována na k.ú. Podhořany, Uhy, Sazená. Celková rozloha pozemků činí 188 500 
m2 a v katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha a ZPF. 
Z detailnějšího  rozdělení pozemků potom vyplývá následující rozdělení: 

a) druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha  

b) druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace -  
c) druh pozemku – orná půda, zemědělský půdní fond. 

                                   S t a v b a Plocha pozemků  (m2) 
„Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa“ 
                 Jiná plocha 

          52 800 
          52 800 

„Rozšíření CTR Nelahozeves, Výhled“ 
   z toho:  Jiná  plocha 
                 Ostatní komunikace 
                 Orná půda, ZPF 

        188 500 
          47 600 
            2 500 
        138 400 

Dokumentace dále konstatuje a uvádí že z celkové rozlohy záboru v kategorii ZPF 
připadá na  BPEJ 12110 celkem 3 330 m2, na BPEJ 12112 celkem 97800 m2 a na 
BPEJ celkem 12210 m2.  Je uvedeno, že v metodickém pokynu MŽP ČR ze 
dne 1.10.1996 č.j.: OOLP/1067/96 byla nalezena pouze BPEJ 12210 – která má IV. 
třída ochrany s tím, že zbylé dvě v tomto pokynu nejsou nikde uvedeny.   

Dokumentace uvádí, že Ornice skrytá ze staveniště VII. a VIII. etapy i Výhled bude 
odvezena do nedalekého  dobývacího prostoru „Nelahozeves“ firmy. Kámen Zbraslav 
s.r.o.,   kde bude použita pro rekultivaci vytěžených prostor .  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Údaje uvedené v této kapitole dokumentace v zásadě podrobně vystihují rozsah 
potřebných nároků na realizaci posuzovaného záměru. Pro upřesnění je třeba uvést, 
že pozemky s BPEJ 12110 a 12112 náležejí do V. třídy ochrany. K uvedené kapitole 
není z hlediska zpracování posudku dalších připomínek.   
 

B.II.2 Voda 

Veškeré požadavky na vodu v období výstavby i období provozu nových 
skladovacích nádrží 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.  

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 
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filtrována ve filtrační stanici na bubnových filtrech a akumulována v izolované a 
vyhřívané (v zimním období) nadzemní nádrži požární vody. 

Množství odebírané vody v průběhu výstavby bude záviset na počtu pracovníků při 
výstavbě. V dokumentaci je maximální potřeba vody pro sociální účely je stanovena 
dle směrnice MLVH ČSR č.9/1973 Sb. : pitná  5 l/os./směna,  mytí 120 l/os./směna 
(prašný a špinavý provoz). 

Zdrojem užitkové  vody je řeka Vltava na říčním km 18,77. Čerpací stanicí osazenou 
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 nadzemní nádrži požární vody. 

U hlediska vody pro sociální účely je pro každou z řešených variant uvažováno s 
roční spotřebou 5400 m3, spotřeba užitkové vody je odhadována na 255 000 m3 pro 
VII. a VIII. etapu a 510 000 m3 pro etapu výhledu s tím, že většina potřeby vody  je 
vyvolána hydrostatickými zkouškami. 

Etapa provozu v zásadě nevyvolává nové nároky na vodu (s výjimkou nároků na 
vodu pro hasební zásah), protože se záměrem není spojen žádný nárůst pracovních 
sil. 

V případě požáru 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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Lze upozornit, že  výpočet spotřeby vody pro sociální účely by měl být odvozen 
z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši: 

Ø 30 m3/rok pro výrobního pracovníka 
Ø 16 m3/rok pro THP   

Lze tudíž předpokládat, že nároky na vodu pro sociální účely budou nižší, než jsou 
predikované údaje v dokumentaci o hodnocení vlivů. 

Jinak k této kapitole není ze strany zpracovatele posudku dalších připomínek. 

Je patrné, že 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. 

Z uvedených informací je patrné, že lze doporučit pro přípravu POV stavby 
následující opatření: 
• v rámci POV stavby upřednostnit pokud možno takový harmonogram výstavby, který by 

minimálně umožnil využití vody z hydrostatické zkoušky jedné nádrže pro hydrostatickou 
zkoušku druhé nádrže 
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B.II.3  Surovinové a energetické zdroje 

Dokumentace specifikuje nároky na suroviny v etapě výstavby. Pro etapu provozu 
surovinou i produktem je ropa z ropovodů Družba a IKL. Pro projekci je uvažováno 
s parametry ropy, které jsou v dokumentaci specifikovány. 

Proces skladování a manipulace s ropou si vyžádá elektrickou energii pouze na 
pohon čerpadel, dálkově ovládaných armatur a otápění potrubí. Pro VII. a VIII. Etapu 
je predikován nárůst spotřeby elektrické energie kolem 15 MWh/rok, pro etapu 
Výhledu je potom předpokládána spotřeba okolo 30 MWh/rok. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K bilancím uvedeným v dokumentaci není principielních připomínek. Údaje uvedené 
v dokumentaci lze považovat za dostačující. 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Posuzovaný záměr „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa + výhled“ 
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.  Pro etapu provozu je uvedeno, že nedojde k nárůstu vyvolané dopravy na 
komunikačním systému. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V  této kapitole jsou údaje dostatečné pro potřeby vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. Z údajů je patrné, že navýšení dopravy je  předpokládáno  pouze po 
omezenou dobu v etapě výstavby. 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.  
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B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1 Ovzduší 

Dokumentace konstatuje, že zjišťování reálných emisí uhlovodíků u nádrží této 
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 dubnu 2005 
zprávu, v níž jsou odhadnuty celkové ztráty ropy vlivem odpařování na celém 
centrálním tankovišti ropy Nelahozeves v roce 2004. Jako výchozí podklad pro 
odhad stanovení ztrát byla použita americká norma API (Evaporative loss From 
Floating-Roof Tanks, Second Edition, September 2003 /původně API 2517 a 2519/). 

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 

Dokumentace se dále věnuje problematice emisních limitů pro pachové látky, 
imisním limitům obtěžování zápachem  a obecně problematice emisí pachových 
látek. 

Ve vztahu k liniovým  a plošným zdrojům emisí zpracovatel posuzovaného materiálu 
nepovažuje za nutné hodnotit tyto vlivy pro etapu výstavby. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Výpočet emisí vychází z americké normy zabývající se přímo problematikou emisí 
z ropy v nádržích s plovoucí střechou. Na tuto normu navazuje  zpráva výzkumného 
ústavu, která je věnována speciálně těmto posuzovaným nádržím.  
Zpracovatelskému týmu posudku není nám znám jiný postup určení těchto emisí. 
Zpracovatelský tým posudku je toho názoru, že popsaný postup je seriozní a vychází 
z dosud nejdokonalejších podkladů. Hodnoty udané v Oznámení lze proto pokládat 
za nejlepší, které lze v současné době získat. K provedeným bilancím tudíž není ze 
strany zpracovatelského týmu posudku připomínek. 

Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska dopravy záměr negeneruje žádnou novou 
vyvolanou dopravu a etapa výstavby vyvolává pouze dočasné emise z hlediska 
liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší, lze se s konstatováními této části 
posuzovaného materiálu z hlediska liniových a plošných zdrojů ztotožnit.  

Ve vztahu ke kapitole  B.III.1.2.  týkající se legislativních požadavků považujeme za 
nutné konstatovat, že tato kapitola vychází z legislativy platné v době vypracování  
Oznámení a závěry jsou z tohoto hlediska platné. Legislativa se ale  ke dni 1. srpna 
2006 výrazně změnila. 
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Z textu této kapitoly lze i dnes souhlasit s následujícími tvrzeními : 

- jedná se o velký zdroj znečišťování 
- skladování ropy není zařazeno jako zvlášť velký zdroj znečišťování 
- stavba představuje změnu stávajícího velkého zdroje 
- dle přílohy č. 1 k NV č. 353/2002 Sb. , bod 4.8. platí pro skladování ropy 

obecné emisní limity pro pachové látky 

Dále uváděné skutečnosti však již neodpovídají stávající právní úpravě: 

- bod 2 přílohy č. 2 k vyhlášce 356/2002 Sb. (obsahoval definici obecného 
emisního limitu pro pachové látky) je zrušen a tudíž obecný emisní limit pro 
PL není nadále definován 

- § 15 vyhl. 356/2002 je též zrušen a není tudíž definován ani imisní limit 
obtěžování zápachem. Od 1.8. platí Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb. o způsobu 
stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem 
a způsobu jejího zjišťování. Součástí této vyhlášky je seznam stacionárních 
zdrojů, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek. Zařízení pro 
skladování ropy mezi nimi není zařazeno 

Platí ovšem další požadavky vyhlášky 353/2002, příl. 1, bod 4.8.1.  týkající se 
konstrukce a provozování nádrží. 

Sklad ropných produktů není mezi vyjmenovanými zdroji, u kterých zákon přímo 
ukládá povinnost změřit koncentraci pachových látek. 

Úvahy uváděné v kapitole B.III.1.3. e ohledně emisí pachových látek jsou velmi 
rozumné, avšak vzhledem ke změněné legislativě jsou dnes bezpředmětné. 
 
B.III.2  Odpadní vody 

Posuzovaný materiál uvádí, že z hlediska odpadních vod existují v areálu CTR v 
podstatě 3 samostatné kanalizační systémy a to: 

Ø systém odpadních vod splaškových – OVS 
Ø systém odpadních vod dešťových – OVD (čistých, nekontaminovaných 

ropnými látkami) 
Ø systém odpadních vod zaolejovaných – OVZ (dešťové vody kontaminované 

ropnými látkami z havarijních jímek skladovacích nádrží, znečištěné vody 
z úkapových ploch pod armaturami a zařízeními, popř. vody ze zpevněných 
ploch a plovoucích střech skladovacích nádrží, které mohou být znečištěny) . 

OVS jsou čištěny v biologické ČOV, OVZ v ČOV zaolejovaných vod (gravitační 
odolejování, sorpce na náplni FIBEROIL), OVD jsou vedeny do výstupních 
retenčních nádrží, odkud se po kontrole řízeně vyčerpávají spolu s vyčištěnými OVS 
a OVZ do Vltavy nebo do požárních vodojemů k doplnění zásoby požární vody. 

Vzhledem k tomu, že nedochází k nárůstu pracovníků, nemění se ani objem 
vznikajících splaškových vod.  

Dokumentace bilancuje objem nově vznikajících zaolejovaných odpadních vod pro 
řešené varianty včetně výsledného vznikajícího objemu.  
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Obdobně je popsána bilance nově vznikajících objemů srážkových vod, kde je 
predikován nárůst pro VII a VIII etapu o 4953 m3/rok a pro výhled o 9906 m3/rok.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Bilance splaškových vod se nemění. Z posuzovaného materiálu a doložených 
výpočtů vyplývá,  že kapacita čistírny zaolejovaných vod vybudovaná v 1. etapě 
stavby má kapacitu 2x18 m3/hod, původní ČOV vybudovaná v 1. etapě stavby CTR 
má kapacitu 2x7 m3/hod. Uvedené kapacity postačují pro posuzovaný záměr, 
obdobně jako kapacita retenčních nádrží zaolejovaných vod. 

Posuzovaný materiál dále konstatuje, že kapacity čerpacích stanic čistých a 
zaolejovaných vod by postačovaly pro výhled, avšak vzhledem k určitým problémům 
s přívodem velkých kanalizačních potrubí s gravitačním tokem k jednotlivým 
čerpacím stanicím je uvažováno s vybudováním nových čerpacích stanic a nových 
podzemních výtlaků do stávající ČOV a retenčních nádrží čistých vod. 

Dále je modelovým výpočtem ve vztahu k celkovému množství vody vyčerpaných do 
Vltavy během roku nepřekročí kvantitativní roční limit 140 000 m3/rok. Limit pro 
okamžitý výtok 260 m3/hod (72,2 l/s) však bude při déletrvajícím dešti překročen. Dle 
dokladovatelných výpočtů bude nutné požádat o zvýšení kvantitativního limitu pro 
okamžitý odtok na cca 700 m3/hod (194  l/s) s tím, že kvalitativní limity nebudou ani 
realizací etapy Výhledu ohroženy. 

Na základě uvedených skutečností lze do návrhu stanoviska formulovat následující 
doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy dořešit problematiku nutnosti vybudování nových 

čerpacích stanic a nových podzemních výtlaků do stávající ČOV a retenčních nádrží čistých 
vod v závislosti na stavbách VII. a VIII. Etapy a Výhledu Rozšíření CTR Nelahozeves 

• v rámci další projektové přípravy upřesnit pro VII. a VIII. etapu a pro Výhled hodnoty 
okamžitého výtoku do Vltavy a navrhovaný okamžitý odtok předjednat s KÚ Středočeského 
kraje a se správcem vodního toku  

 

B.III.3  Odpady 

V dokumentaci  je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby i pro 
etapu provozu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Je uvedena očekávaná struktura odpadů vznikajících v etapě výstavby a provozu. 
Lze upozornit na skutečnost, že aktuální legislativa v oblasti odpadů nepoužívá 
termín likvidace respektive zneškodnění odpadů. Dokumentace podrobněji nerozvádí 
doporučení ve vztahu k odpadům vznikajícím v etapě výstavby. Doporučení 
zpracovatele posudku pro nakládání s odpady vznikajícími v etapě výstavby jsou 
formulována v další části posudku. 

Ve vztahu k očekávaným odpadům v etapě provozu lze vyslovit názor, že 
v dokumentaci uváděná struktura vznikajících odpadů nemusí být vyčerpávající 
(například odpady související s provozem odlučovačů olejů apod.), tuto problematiku 
však lze ošetřit v rámci složkového zákona o odpadech a s ním souvisejících 
předpisů. 
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Z konzultací s oznamovatelem vyplynulo, že jednotlivé druhy odpadů budou 
shromažďovány odděleně v označených a zabezpečených prostorách. Nebezpečné 
odpady budou shromažďovány ve skladu nebezpečných odpadů. Vzniklé odpady 
budou předávány oprávněným osobám nebo firmám pouze na základě smluvního 
vztahu. Pro nakládání se směsným komunálním zůstává zapojení  do systému 
nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí na základě smluvního vztahu. 

Lze upozornit na skutečnost, že v posuzovaném materiálu lze na straně 21 najít 
pasáž, týkající se využití ornice skryté z plochy ZPF s tím, že tato bude odvezena do 
nedalekého dobývacího prostoru „Nelahozeves“ firmy Kámen Zbraslav, kde bude 
použita pro rekultivaci vytěžených prostor. Obdobný postup je uveden na straně 44 
posuzovaného materiálu, avšak nikoliv pro skrývku ornice, ale pro výkopovou zeminu 
specifikovanou v objemu 9700 m3 na jednu nádrž. Zde je nezbytné uvést, že 
možnost využití výkopové zeminy pro uváděné rekultivační práce může být možné 
pouze za předpokladu, že vytěžená zemina nebude kontaminována, tudíž musí 
vyhovovat limitům stanoveným Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Je tudíž zřejmé, že tato problematika je jednoznačně řešena příslušným složkovým 
zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy; přesto je v  této souvislosti do návrhu 
stanoviska příslušnému úřadu formulováno následující doporučení: 
• v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou 

doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto  až na 
základě provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou 
vyhlášku 

 
 
 
B.III.4  Hluk a vibrace 

Dokumentace specifikuje zdroje hluku jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu, 
a to jak pro VII. a VIII. etapu, tak i pro Výhled. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Se závěry dokumentace týkající se problematiky hluku a vibrací lze vyslovit dle 
názoru zpracovatele posudku souhlas ve vztahu k problematice stacionárních zdrojů 
hluku. Jsou uvedeny vyvolané nároky na dopravu související s posuzovaným 
záměrem pro etapu výstavby. K uvedené kapitole tudíž není ze strany zpracovatele 
posudku připomínek. 

Z hlediska podkladů o vibracích není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 
 

 
B.III.5 Doplňující údaje 

V posuzované dokumentaci nejsou doplňující údaje uváděny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedené kapitole není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

Prostor tankoviště je situován na severní straně silniční komunikace I. třídy číslo 16 
ve směru Nelahozeves - Uhy, na níž bezprostředně navazuje obslužnou komunikací 
MERO. Centrální tankoviště není a ani v rámci rozšíření nebude napojeno na 
železniční síť. 

Terén vlastního tankoviště je v podstatě rovinný (nadmořská výška povrchu 
rekultivovaného terénu se pohybuje od 218,0 do 221,0 m n.m.), ve srovnání s 
původním terénem (v důsledku vytěžení štěrkopísků) 12 až 15 m níže. Reliéf 
nejbližšího okolí tankoviště ropy tvoří zvlněný povrch, většinou zatravněný a 
křovinatý. 

Ve směru východním od CTR  je smíšený lesní porost a za ním ve vzdálenosti cca 
400 m od přilehlé hranice území posuzované stavby (Rozšíření CTR VII a VIII etapa) 
se nachází okraj obce Podhořany. 

Ve směru západním se nachází  obec Uhy, je vzdálená od přilehlé hranice území 
posuzované stavby (vzdušnou čarou) cca 1300 m. Ve směru severozápadním se 
nachází  obec Chržín, ta je vzdálená od přilehlé hranice území posuzované stavby 
(vzdušnou čarou) cca 2 200 m. 

V severním směru není situována obytná zástavba. Jedná se zde o rovinatý terén 
s úseky polí a následně borovým lesem. V jižním směru je vedena silnice I/16, za ní 
je prostor těžby štěrkopísků a skládka komunálního odpadu. V tomto směru jsou 
přilehlé obytné objekty obce Nelahozeves umístěny ve vzdálenosti cca 2500 m pod 
kopcem Bažantnice. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území není 
ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. 
 
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního 
prostředí dotčeného území: 
C.2.1 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. 

Stanovisko 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. 
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C.2.2. Voda 

Z posuzovaného materiálu vyplývá, že území areálu CTR včetně rozšíření 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).  Z dokumentace dále vyplývá, že 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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze vyloučit jisté potenciální riziko kontaminace vod 
související s posuzovaným záměrem, považoval by zpracovatel posudku za vhodné 
podrobněji popsat tento systém vrtů včetně jejich lokalizace pro potřebu případného 
návrhu na jejich doplnění ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
tuto složku životního prostředí. 

C.2.3. Půda 

Dokumentace uvádí, že v prostoru stávajícího areálu CTR Nelahozeves jsou plochy 
pro Rozšíření CTR z hlediska VII a VIII etapy v kategorii „jiné plochy“ . Lokalita 
stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves - výhled“ je situována na několik desítek 
pozemků  v k.ú. Podhořany, Uhy, Sazená. Celková rozloha pozemků činí 188 500 m2 
a z toho cca 138 000 m2 je vedeno jako orná půda. Z hlediska pedologického 
převládají v blízkém okolí CTR chudší hnědé půdy a hnědozemě na chudých 
písčitých substrátech.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatele posudku připomínek, kapitole 
obsahuje základní informace ve vztahu k rozsahu vynětí ze ZPF. Protože charakter 
pozemků je popisován dle BPEJ, mohla být tato skutečnost  uvedena v této   části 
týkající se popisu půd. Tato informace je však uvedena v kapitole nároků na půdy 
v úvodní části posuzovaného materiálu. 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 

Dokumentace poskytuje základní informace o území  z hlediska regionálně 
geologického. Posuzovaný materiál konstatuje , že 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, není na území 
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CHOPAV. Materiál dále uvádí, že v zájmové oblasti je intenzita seismické aktivity 
nižší jak 5 stupňů M.S.C. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál 
obsahuje rozhodující informace pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na tuto 
složku životního prostředí. 

C.2.5. Fauna a flora  

Dokumentace uvádí, že lokalitu budoucí výstavby lze rozdělit na dvě části: jižní část, 
která   je tvořena chudými nezapojenými bylinnými a dřevinnými porosty na píscích a 
štěrkopíscích a na část severní, která  je tvořena rekultivovanými  trávníky s mladými 
keřovými  a stromovými výsadbami.  

V dokumentaci je uvedeno, že původní těžba písku a také chudý substrát  způsobil 
silné ochuzení přirozené náhradní vegetace. Jedná se o chudé ruderální plochy na 
výsušném stanovišti, kde probíhá sukcese a postupných přechod ke keřovým a 
stromovým společenstvům. Dokumentace konstatuje, že vlastní plocha budoucí 
výstavby je botanicky chudá s tím, že důvodem je doba průzkumu v pozdním 
podzimním období. Posuzovaný materiál však současně uvádí, že ani v jarním  
období by průzkum nepřinesl radikálně odlišné výsledky. Nebyl nalezen žádný 
rostlinný druh zvláště chráněný ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., vzhledem k 
charakteru lokality se výskyt zvláště chráněného druhu ani nelze  předpokládat.  

V prostoru výstavby se vyskytuje poměrně velké  množství dřevin – v jižní části 
areálu jde o mladé topolové nálety, v severní části jde o výsadby borovice černé a 
dubu letního  a keřové výsadby (brslen, ptačí zob, aj.).  Stáří dřevin je cca 6 let.  
Úhrnem jde o cca 1 ha  zeleně – velká část této zeleně však tvoří keře a mladé 
nálety do 10 let.   Dokumentace konstatuje, že v  dalším stupni přípravy stavby bude 
zpracován podrobný dendrologický průzkum s oceněním dřevin navržených ke 
kácení. Z hlediska fauny dokumentace konstatuje, že lokalita hostí průměrně 
bohatou entomocenózu, její hodnota je ovšem jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z 
hlediska  zoologického dosti chudá. Ve vlastní  lokalitě stavby se trvale nevyskytují 
žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. Ani v širším okolí 
stavby se nevyskytují  žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z popisné části dokumentace je patrné, že nebyl proveden dendrologický průzkum 
lokality. Současně z doložených podkladů není zcela patrné, v jakých časových 
horizontech byl průzkum prováděn. Biologický průzkum je datován květnem 2006, 
dokumentace však uvádí, že botanický průzkum byl proveden v pozdním podzimním 
období. V rámci předcházející etapy rozšíření CTR byl v lokalitě zaznamenán výskyt 
strnada lučního a ropuchy zelené. V doloženém biologickém posouzení nebyly 
uvedené druhy ptáků a obojživelníků zaznamenány. Ornitologická pozorování byla 
dle dokumentace prováděna nesystematicky spolu s analýzou vegetačního krytu 
lokality.  

 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

 23  

C.2.6. Krajina a krajinný ráz 

Dle dokumentace hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), 
vegetační a antropogenní textury. CTR je umístěno v prostoru vytěžené štěrkovny. 
Nadmořská výška povrchu rekultivovaného terénu CTR se pohybuje od 218.0 do 
221.0 m n.m. Reliéf okolí tankoviště ropy tvoří mírně zvlněný povrch, který je ve 
srovnání s původním terénem 12 až 15 m níže, původní terén před těžbou byl cca 
232 – 236 m.n.m. Širší zájmové území se vyznačuje středně členitým reliéfem, terén 
je zde zvlněný, deprese je vytvořena řekou Vltavou. Zájmové území  západně a od 
areálu CTR je zemědělsky využíváno, podíl vzrostlé zeleně je velmi malý. Ve 
východním směru se rozkládají zalesněné plochy. Jižním směrem je silnice 
Podhořany – Uhy a za ní štěrkopískovna a skládka odpadů. Vzhledem k umístění 
CTR v prostoru vytěžené štěrkovny netvoří nádrže na ropu výrazné antropogenní 
textury v území.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k situování zájmového území lze vyslovit závěr, že v zájmovém území a 
jeho bezprostředním okolí se nenachází  žádné  hodnotné  kulturní a historické 
dominanty krajiny.  

C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace konstatuje, že na daném pozemku se nemovité kulturní památky 
nenacházejí. Na pozemku se rovněž nenachází drobná soliterní architektura. Stavba 
se nenachází na území s archeologickými nálezy s tím, že možnost archeologického 
nálezu, neboť navrhovaný rozvoj je lokalizován do míst, kde nelze takovéto nálezy 
očekávat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 
 
 
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Posuzovaný materiál konstatuje, že vlastní lokalita výstavby představuje jak 
v případě pozemků pro výstavbu  nádrží H13, H14 tak i v případě  území pro 
výstavbu  nádrží H25 až H28 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 (těžba štěrkopísku - ta je jižně od CTR provozována dodnes, 
skládka odpadů, silnice I. třídy). Dotčené území patří mezi silně zatížená území 
v ČR.  Dále je z hlediska nejvýznamnějších charakteristik uvedeno, 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 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
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Dokumentace v této kapitole v zásadě opakuje informace prezentované v kapitole 
C.II. S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4  zákona k tomuto 
bodu dokumentace není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví 
a  životní  prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy 
na veřejné zdraví        

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 za časově omezený liniový zdroj znečišťování ovzduší 
lze pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě. Nejintenzivnější bude 
vyvolaná autodoprava v úvodní fázi výstavby, kdy budou nákladní auta  využívána 
pro dopravu výkopového materiálu a materiálů do základů nádrží a zásypů. Počet 
nákladních aut lze v této fázi výstavby prognózovat zhruba v průměru 40 - 50 TNA 
za den a cca 4 – 5 TNA/hod. (pro etapu  výhled, kde by měly být v souběhu stavěny 
dvě nádrže). Velká část nákladních aut  v období výstavby bude využívána pro 
dopravu materiálu do základů nádrží a zásypů, přičemž tento materiál se bude 
dopravovat auty ze vzdálenosti asi 1 – 1,5 km (blízká pískovna, štěrkovna), kde 
podél této trasy není vůbec obytná zástavba.  V ostatních fázích výstavby bude 
intenzita vyvolané dopravy nižší, přitom podél obytné zástavby bude doprava 
vedena pouze v případě dopravy ocelového materiálu a potrubí pro nádrže z nádraží 
Velvary. 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, obdobně tomu je i 
z hlediska etapy výstavby ve vztahu k plošnému zdroji znečištění v etapě výstavby. 

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 až nulový 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 
„Rozšíření CTR Nelahozeves VII, VIII etapa + Výhled“ nepředstavuje z hlediska imisí 
v ovzduší i z hlediska hlukového zatížení změnu zdravotního rizika pro obyvatele. 
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Stanovisko 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 

Dokumentace  se problematikou etapy výstavby ve vztahu k ovlivnění ovzduší v této 
kapitole nezabývá.  

Stanovisko zpracovatele posudku   

Tato problematika je však 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 jsou pro etapu výstavby ve vztahu k problematice ovzduší 
formulována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 
skrápění příslušných stavebních ploch 

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při 
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný. 

Provoz 

Součástí vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru výstavby a provozu dalších 
skladovacích nádrží ropy na ovzduší je rozptylová studie zpracovaná autorizovanou 
osobou ing. V. Závodským z EPAS s.r.o. Neratovice  

Dokumentace konstatuje, že pro těkavé organické látky nejsou v nařízení vlády č. 
350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ani v jeho novelizaci č.429/2005 Sb., 
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 
VOC není SZÚ navržena resp. doporučována. 
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Z výsledků výpočtů uvedených v rozptylové studii je zřejmé, že výsledné imisní 
koncentrace VOC vyvolané provozem CTR Nelahozeves u okolní obytné zástavby 
se i v případě maximální imisní koncentrace (okamžitá koncentrace) pohybují na 
úrovní nejvýše do 2 % limitní krátkodobé (půlhodinové) imisní  koncentrace Kmax 
doporučované SZÚ  na úrovni 1 000 µg.m-3. 

Z hlediska pachových látek posuzovaný materiál vyhodnocuje vzhledem 
k technickému řešení nádrží vliv jako malý a nevýznamný. 

Stanovisko 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. 

V nádržích je uvažována plovoucí střecha s dvojitým těsněním. Tímto řešením se 
zabrání zvýšeným emisím uhlovodíků při plnění nádrží. Dle závěrů rozptylové studie 
nebude provoz rozšířeného areálu CTR znamenat výrazné ovlivnění stávající imisní 
zátěže. 

Každopádně lze pro další projektovou přípravu požadovat respektování 
následujícího doporučení: 
• ve vztahu k problematice omezování emisí VOC bude v další projektové přípravě 

dokladováno použití nejlepších BAT pro uvedený technologický zdroj emisí 
 

 
 
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Pro zhodnocení vlivů výstavby a provozu CTR po jeho rozšíření o dalších 6 nádrží 
byla zpracována hluková studie, která je samostatnou přílohou posuzovaného 
materiálu. 

Z části hlukové studie věnující se etapě výstavby v prostoru staveniště vyplývá, že  u 
žádného sledovaného místa není očekáváno překročení nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanoveného pro přenos hluku z prostoru 
staveniště (v období výstavby) (v denní době od 7 do 21 hodin) použitím přípustné 
korekce +10 dB, tj. LAeq,T = 60 [dB]. 

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 imisní hodnoty hluku u referenčních 
míst z občasného provozu soustrojí k ejektorovému míchání k homogenizaci ropy ve 
skladovacích nádržích se ve srovnání s nejvyššími přípustnými ekvivalentními 
hladinami akustického tlaku A pohybují v zanedbatelných hodnotách, které neovlivní 
úroveň současného zatížení životního prostředí z přenosu hluku z prostoru 
centrálního tankoviště ropy. 
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Lze předpokládat, že pro etapu výstavby nebudou překročeny platné hygienické 
limity pro etapu výstavby dle stávající platné legislativy ve vztahu ke stanovení 
limitních hladin hluku pro etapu výstavby ve vztahu k době trvání stavebních prací. 
Lze se ztotožnit s konstatováním, že ani etapa výstavby z hlediska vyvolané dopravy 
na komunikacích nemůže znamenat výraznější ovlivnění akustických parametrů u 
objektů obytné zástavby podél používaných komunikací z důvodů nevýznamných a 
dočasných vyvolaných pohybů nákladních automobilů. 

Z hlediska vyhodnocení akustické situace pro etapu provozu byly výpočty imisních 
příspěvků ekvivalentních hladin akustického tlaku A k současným hlukovým 
poměrům u referenčních míst provedeny pro podmínky výstavby CTR: 

Ø ukončené výstavby nádrží v etapě VII – VIII (do roku 2010) 
Ø ukončené výstavby nádrží ve výhledu (po roce 2010) 

K postupu zvolenému řešitelským týmem oznámení z hlediska vyhodnocení 
akustické situace pro etapu provozu není ze strany zpracovatele posudku připomínek 
a předložený postup lze považovat za korektní. 
 

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti, vlivy na hladinu podzemních vod 

Z hlediska vlivů na charakter odvodnění území dochází ke změně povrchu na cca 24 
ha zájmového území. Tím se zvyšuje podíl zastavěných a zpevněných ploch a 
následně i povrchový odtok srážkových vod do kanalizace na úkor vsaku a 
evapotranspirace, kdy se jedná o  nárůst celkového množství dešťových vod 
odváděných kanalizací (čisté dešťové vody a zaolejované vody v objemu cca  
14 860 m3/rok. 

Posuzovaný materiál dále ve vztahu podzemním vodám konstatuje, že 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.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

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   

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, 
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nedojde k nárůstu spotřeby vody pro sociální účely a k následnému k nárůstu 
množství splaškových vod oproti současnosti.  

Z údajů hodnotících vlivy na jakost povrchových vod dále vyplývá, že oproti 
současnému stavu resp. nulové variantě (která zahrnuje i schválené etapy V a VI)   
dojde k nárůstu množství zaolejovaných vod z nádrží H13 a H14 o 773 m3/rok, 
z nádrží H 25 až H 28 průměrně o 1 546 m3/rok. Odpadní zaolejované vody z nádrží 
H 13 a H14 (VII a VIII etapa)  budou odváděny do kanalizace zaolejovaných vod 
(OVZ)  a do SO 6760 – čerpací stanice odpadních vod zaolejovaných, tou jsou 
čerpány do retenčních nádrží ( 2 x 5 000 m3) opatřených sběračem ropných látek. 
Odpadní zaolejované vody z nádrží H 25 až H28 (výhled) budou novou kanalizací 
OVZ odváděny do nové čerpací stanice a novým výtlakem čerpány do stávajících 
retenčních nádrží   zaolejovaných vod odkud jsou odpadní zaolejované vody 
odváděny do čističky zaolejovaných vod, kde jsou nejprve čištěny v lamelovém 
gravitačním odolejovači a dočišťovány v sorpčních kolonách. Kapacita čističky 
zaolejovaných vod je celkem 50 m3/hod. (nová ČOV vybudovaná v 1. etapě stavby 
Rozšíření CTR má kapacitu 2 x 18 m3/hod. a původní ČOV vybudovaná při stavbě 
CTR má kapacitu 2 x 7 m3/hod.). Vyčištěné vody jsou čerpány do Vltavy. 

Čistička zaolejovaných vod má ve stanovený limit ve vyčištěných odpadních vodách 
pro NEL na úrovni 1,2 mg/l resp. 1,5 mg/l (hodnota m).   Celkový nárůst množství 
zaolejovaných vod po realizaci všech 6 nádrží bude činit 2319 m3/rok. Oproti 
současnému stavu bude ve vyčištěných odpadních vodách pak vypouštěno do 
retenční nádrže a následně do Vltavy nejvýše o 2,7 kg NEL/rok více. Tento nárůst 
vypouštěného znečištění se v recipientu Vltava rovněž prakticky neprojeví.    

Ve vztahu ke srážkovým vodám z posuzovaného materiálu vyplývá, že dojde 
k nárůstu množství dešťových vod se střech nádrží pro VII. a VIII. etapu průměrně o 
4953 m3/rok a pro nádrže H 25 až H 28 (výhled)  průměrně o 9 906 m3/rok.  

Do kanalizace  čistých dešťových vod (OVD) je dešťová voda ze střech skladovacích 
nádrží přečerpávána pokud je střecha nádrže v horní poloze. V případě přítomnosti 
plovoucích ropných látek (snížená hladina v nádrži), je dešťová voda ze střech 
čerpána do kanalizace zaolejovaných vod (OVZ); nekontaminovaná voda ze střech 
skladovacích nádrží je kanalizací svedena do SO 6761 – čerpací stanice vod ze 
střech skladovacích nádrží. Předkládané oznámení uvádí, že je obtížné predikovat, 
jaká kvanta vod ze střech nádrží budou čistá, respektive kontaminovaná. V 
dokumentaci pro ÚR pro etapy VII, VIII projektant počítal s tím, že zhruba 80 % bude 
čistých a 20 % kontaminovaných. Jelikož se jedná o státní strategickou zásobu ropy, 
je většina zásobníků zcela zaplněna. Oznámení konstatuje, vliv posuzovaného 
záměru na kvalitu povrchových vod je prakticky nulový. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

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. 

Dle názoru zpracovatele posudku je ve vztahu k riziku potenciální kontaminace vod 
v etapě výstavby formulovat následující doporučení: 
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• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  zařízení staveniště musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v 
těchto územích 

• 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 

Posuzovaný záměr „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa + výhled“ je 
situován do bezprostřední blízkosti stávajícího areálu CTR, na pozemky nacházející 
se jižně a západně od stávajícího areálu CTR Nelahozeves. Celý areál CTR i plochy 
pro jeho rozšíření uvažované v rámci tohoto oznámení EIA leží ve vytěženém a 
rekultivovaném prostoru oblasti bývalé těžby štěrkopísku.  

Záměr „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa“   je situován na pozemky, které 
jsou vyňaty ze ZPF. 

Lokalita stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves - výhled“ je situována na několik 
desítek pozemků  v k.ú. Podhořany, Uhy, Sazená. Celková rozloha pozemků činí 188 
500 m2 a z toho cca 138 000 m2 je vedeno jako orná půda. 

V rámci  realizace etapy Výhled dojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) a investor 
bude muset vzhledem k rozsahu záboru 13,84 ha požádat  MŽP ČR o vynětí ze ZPF. 

Dokumentace uvádí, že ornice skrytá ze staveniště VII. a VIII. etapy i Výhled bude 
odvezena do nedalekého  dobývacího prostoru „Nelahozeves“ firmy. Kámen Zbraslav 
s.r.o.,   kde bude použita pro rekultivaci vytěžených prostor.  
změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy  

Oznámení konstatuje, že navrhovaný záměr představuje doplnění stávajících 
skladovacích nádrží a technologického zařízení CTR o 6 nových skladovacích 
nádrží, které jsou situovány v těsné blízkosti současného areálu CTR a jsou 
umístěny do prostředí objektů naprosto stejného charakteru. Oznámení tudíž 
konstatuje, že v důsledku rozšíření CTR o dalších 6 nádrží nedojde k žádné změně 
místní topografie a záměr nemá rovněž žádné dopady z hlediska stability a eroze 
půdy. 
vliv na geologické a hydrogeologické podmínky 

Celý areál CTR i plochy pro jeho rozšíření uvažované v rámci posuzovaného 
oznámení EIA leží ve vytěženém a rekultivovaném prostoru oblasti bývalé těžby 
štěrkopísku, kde zůstala nevytěžená vrstva štěrkopísku o mocnosti 1 – 2 m, překrytá 
1 – 3 m vrstvou nehomogenní antropogenní navážky a ornicí (mocnost vrstvy do 0,6 
m). Z doložených podkladů vyplývá, že terénní úpravy a výkopy pro nové nádrže 
nepůjdou hlouběji jak 2 – 3 m pod úroveň stávajícího terénu tzn., že podloží pod 
nevytěženou vrstvou štěrkopísku se prakticky nedotknou. Vzhledem k charakteru 
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stavby nebude mít tento dle oznámení významnější vliv na geologické a 
hydrogeologické podmínky. 

 

 

vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vlastní provoz rozšířeného CTR nezpůsobí významnější nárůst množství odpadů, 
které by bylo nutno ukládat na skládky (viz tabulka č.16 v kapitole B.III.3.).  

V období výstavby se bude muset část výkopové zeminy odvézt na nedalekou 
skládku nebo štěrkovnu a pískovnu firmy Kámen Zbraslav .  (viz  kap. B.III.3.1.).  

vliv na chráněné části přírody 

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území 
ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do 
ochranných pásem těchto území.   

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Dokumentace dále konstatuje a uvádí že celkové rozlohy záboru v kategorii ZPF 
připadá na  BPEJ 12110 celkem 3 330 m2, na BPEJ 12112 celkem 97800 m2 a na 
BPEJ celkem 12210 m2.   

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo 
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn 
v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje: 

1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany 
ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí 
je na ploše určené schválenou dokumentací. 

2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou 
v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 
odstavec 6 zákona vydá zejména: 
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových), 

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí, 

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně 
navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo 
navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2, 

d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde 
není uvažováno s pořízením dokumentace, 

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona. 

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy 
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje: 
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1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které 
je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na 
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. 

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 
a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním 
plánováním využít pro eventuální výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu.  

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále 
jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně 
půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně 
nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem 
a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

Dle výše uvedeného metodického pokynu jsou v zájmovém území BPEJ  
zemědělské pozemky zařazeny dle tříd ochrany následovně: 

Ø BPEJ 12210 – IV. třída ochrany 

Ø BPEJ 12110 – V. třída ochrany 

Ø BPEJ 12112 – V. třída ochrany 

Z uvedených podkladů je tudíž zjevné, že ve vztahu k možnostem vynětí se jedná o 
pozemky požívající nejnižší třídy ochrany a tudíž i vyjmutelné ze ZPF. Z hlediska 
plošného rozsahu se nepochybně jedná o vliv velký, z hlediska významnosti vlivu ve 
vztahu k charakteru potenciálně vyjímatelných pozemků se však nejedná dle názoru 
zpracovatele posudku o vliv významný. Lze požadovat respektování následujících 
doporučení pro projektovou přípravu: 

V případě realizace je nezbytné respektovat následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro 

odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur  

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  

S ohledem na situování stávajícího areálu se lze ztotožnit se závěrem, že záměr 
nebude mít vlivy na topografii respektive na erozi půdy. Za běžných podmínek záměr 
nebude mít vliv na geologické a hydrogeologické podmínky ani nemůže ovlivnit  
žádné chráněné území. 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
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investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá 
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení 
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z 
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány následující podmínky : 
• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 

látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• 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; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve 
nabídnout k využití 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou jasně 
formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné 
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění 
režimu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vlivy na horninové prostředí související s obdobím výstavby a provozem rozšířeného 
CTR  lze dle posuzovaného oznámení  rozdělit na dva okruhy: 

Ø vlivy působící v etapě výstavby (např. výkopové práce) 
Ø vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při 

havarijním úniku látek škodlivých vodám). 

Navrhovaný záměr nebude mít dle  oznámení významnější vlivy na horninové 
prostředí. Hloubka výkopů je převážně do 2 – 3 metrů  a nebude mít negativní vliv 
na geologické podmínky území. Rovněž ovlivnění  hydrogeologických charakteristik, 
zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní 
vody se dle oznámení nepředpokládá. Z hodnoceného materiálu je dále patrné, že 
žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť se v dotčeném 
území nevyskytují. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje je dle oznámení 
označen za nulový. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze 
pro etapu běžného provozu vyslovit souhlas. Dle názoru zpracovatele posudku však 
nelze jednoznačně jako nulový označit vliv na horninové prostřed při havarijním úniku 
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látek škodlivých vodám. Tato problematika je komentována v další části 
předkládaného posudku. 
 
 
 

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Z hlediska fauny oznámení konstatuje, že lokalita hostí průměrně bohatou 
entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná; dále je konstatováno, že lokalita je 
z hlediska  zoologického nevýznamná. Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším 
okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 
Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb. Z oznámení dále vyplývá, že v prostoru 
výstavby se vyskytuje poměrně velké  množství dřevin – v jižní části areálu jde o 
mladé topolové nálety, v severní části jde o výsadby borovice černé a dubu letního  
a keřové výsadby (brslen, ptačí zob, aj.).  Stáří dřevin je cca 6 let.  Úhrnem jde o cca 
1 ha zeleně – velká část této zeleně však tvoří keře a mladé nálety do 10 let.    
V dalším stupni přípravy záměru resp. projektů jednotlivých staveb bude dle 
oznámení zpracován podrobný dendrologický průzkum s oceněním dřevin 
navržených ke kácení.  

Oznámení dále konstatuje, že při realizaci záměru „ Rozšíření CTR Nelahozeves – 
VII, VIII etapa + výhled “ ani po uvedení modernizované výroby E-SBR do provozu 
nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k negativnímu vlivu na flóru, 
faunu a chráněné části přírody.  

Ovlivňovaný ekosystém má již v současnosti všechny znaky ekosystému 
nestabilního, narušeného a ovlivňovaného člověkem. Původní přírodní ekosystém 
byl zde zcela nezvratně pozměněn. Navrhovaná stavba dle provedeného hodnocení 
na jednotlivé složky životního prostředí nepovede k dalšímu poškozování stávajících 
ekosystémů v širším zájmovém území. Vliv na ekosystémy lze označit za nulový. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Biologický průzkum je datován květnem 2006, dokumentace však uvádí, že 
botanický průzkum byl proveden v pozdním podzimním období. Ornitologická 
pozorování byla dle dokumentace prováděna nesystematicky spolu s analýzou 
vegetačního krytu lokality.  

V rámci předcházející etapy rozšíření CTR byl v lokalitě zaznamenán výskyt strnada 
lučního, ropuchy zelené. V doloženém biologickém posouzení pro předpokládané 
rozšíření CTR nebyly uvedené druhy ptáků a obojživelníků zaznamenány.  

V této souvislosti je pro další přípravu stavby formulováno následující doporučení: 
• před zahájením zemních prací provést aktuální průzkum lokality ve vztahu k potvrzení 

 nebo vyloučení případného výskytu ještěrky obecné a ropuchy zelené v prostoru 
staveniště   

Není patrné, proč je v této kapitole uvedeno konstatování, že záměr nevyžaduje 
žádné nároky na zábor ZPF. Není patrné, proč je v této kapitole uváděn text o 
„modernizované výroby E – SBR do provozu“. 

Nelze se zcela ztotožnit s konstatováním, že vlivy na ekosystémy jsou nulové při 
obecně předložené informaci o ploše 1 ha kácené zeleně. V této souvislosti jsou pro 
další projektovou přípravu formulována následující doporučení: 
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• v rámci další projektové přípravy vypracovat podrobný dendrologický průzkum s oceněním 
dřevin navržených ke kácení, a to jak pro VII a VIII etapu, tak i pro etapu Výhled 

• 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 

 
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých 
plevelů (jak v podstatě samotný stav současného areálu názorně dokládá), které 
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí 
(mj. je dokladováno i ohnisko křídlatky pod tarasem u toku). Je proto doporučeno 
uplatnit následující podmínky: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

 

D.I.8 Vlivy na krajinu 

Oznámení konstatuje, že rozšíření CTR o dalších 6 nádrží nebude mít významnější 
vliv na estetickou hodnotu území, neboť nové nádrže jsou situovány v těsné blízkosti 
současného areálu CTR a jsou umístěny do prostředí objektů naprosto stejného 
charakteru. Kromě toho tvoří reliéf mírně zvlněná rovina, která je proti okolnímu 
půdorysnému terénu o 12 až 15 m níže. Výstavbou dalších 6 nádrží nedojde k 
vytvoření nové charakteristiky území. Posuzovaná stavba nebude mít žádný vliv na 
krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. 114/ 92 Sb.  Dle oznámení je vliv 
posuzovaného záměru na historické hodnoty je nulový.               

Stanovisko zpracovatele posudku: 
S uvedenými závěry dokumentace týkající se vyhodnocení velikosti a významnosti 
vlivu na krajinu, včetně krajinného rázu lze podmínečně vyslovit souhlas při 
respektování následujícího doporučení: 
• součástí dalších stupňů projektové dokumentace zejména pro etapu Výhled bude  projekt 

ozelenění a rekultivace výstavbou postižených  ploch a prostorů, který bude zejména: 
§ detailnější řešení ozelenění západního okraje rozšířeného tankoviště 
§ respektovat bezpečnostní požadavky z hlediska dostupnosti k jednotlivým zásobníkům 
§ využívat stanovištně odpovídající autochtonní druhy  starších zapěstovaných stromů a keřů zabezpečujících  

rychlé vytvoření zelené kulisy  
§ navrhovat úpravu svahů podél oplocení a skupinovou  dosadbu ve volných plochách areálu s ohledem na 

bezpečnost provozu, ochranu sítí a požadavky bezpečnostní a protipožární ochrany areálu 
§ obsahovat návrh na ošetřování vysázené zeleně bezprostředně po výsadbě, tak i v následujících letech 

 
 
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Navrhovaný záměr postupné výstavby dalších 6 skladovacích nádrží 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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými závěry dokumentace je možné se ztotožnit.  
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D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
přeshraničních vlivů 
 
Charakteristika vlivu záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že negativní vlivy posuzovaného areálu na 
obyvatele a životní prostředí jsou celkově nízké.  

Oznámení konstatuje, že z předloženého 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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vyhodnocení je v zásadě odpovídající 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. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných 
haváriích a nestandardních stavech 

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 oznámení 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 oznámení  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) 

Vnější přírodní nežádoucí události 

Dle oznámení 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 
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 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 oznámení  
nepředpokládá významnější zvýšení rizika z hlediska kontaminace podzemních či 
povrchových vod při požáru či jiných mimořádných stavech. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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. 

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 
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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. 

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: 

ü dvojité těsnění plovoucích dvojitých střech 

ü ocelové ochranné jímky nádrží ropy zachycujících celý skladovaný obsah 

ü vakuová automatická indikace netěsností dna  nádrží ropy 

ü monitorování havarijních úkapů ropy do ovzduší  a odpadních vod 

ü systém elektrické požární signalizace 

ü systém televizních kamer 

ü 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. 
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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). 
V návrhu stanoviska je formulováno následující doporučení: 

V návrhu stanoviska orgánu státní správy jsou z hlediska aspektu rozšíření CTR 
formulována následující doporučení: 
• v další projektové přípravě dokladovat, zda-li v souvislosti s navrhovaným rozšířením CTR 

(VII. a VIII. etapa a následně Výhled) 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 dle navrhovaných etap – tedy VII a VIII etapy 
a dále etapy Výhled) 

 

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 ( VII. a VIII. etapa a následně i etapa 

Výhled) 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 
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II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
V rámci předloženém oznámení, které je považováno za dokumentaci, nebyly 
varianty předloženy, ani příslušným úřadem považovány. 

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, které je podrobeno probíhajícímu 
procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

 
 
 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující 
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.   
 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

 42  

 

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 NEPŘÍZNVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru  bylo zpracováno 
oznámení dle rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. a zákona č- 163/2006 Sb. Zpracovatel vycházel především ze vstupních 
informací oznamovatele ve fázi zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné 
předpisy ochrany životního prostředí, hygienické, požární a bezpečnostní normy. 

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací 
předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány 
s akceptovatelnou vypovídací  schopností a umožňují pokračovat v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.  

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.  
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. 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 do tří částí a to 
pro fázi přípravy, výstavby a provozu. V této podobě jsou uvedena i v přiloženém 
návrhu stanoviska orgánu státní správy: 

Pro fázi přípravy: 
• v rámci další projektové přípravy dořešit problematiku nutnosti vybudování nových 

čerpacích stanic a nových podzemních výtlaků do stávající ČOV a retenčních nádrží čistých 
vod v závislosti na stavbách VII. a VIII. Etapy a Výhledu Rozšíření CTR Nelahozeves 

• v rámci další projektové přípravy upřesnit pro VII. a VIII. etapu a pro Výhled hodnoty 
okamžitého výtoku do Vltavy a navrhovaný okamžitý odtok předjednat s KÚ Středočeského 
kraje a se správcem vodního toku 

• 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  

• upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob 
využití respektive odstranění 

• v rámci další projektové přípravy vypracovat podrobný dendrologický průzkum s oceněním 
dřevin navržených ke kácení, a to jak pro VII a VIII etapu, tak i pro etapu výhled 

• součástí dalších stupňů projektové dokumentace zejména pro etapu Výhled bude  projekt 
ozelenění a rekultivace výstavbou postižených  ploch a prostorů, který bude zejména: 
§ detailnější řešení ozelenění západního okraje rozšířeného tankoviště 
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§ respektovat bezpečnostní požadavky z hlediska dostupnosti k jednotlivým zásobníkům 
§ využívat stanovištně odpovídající autochtonní druhy  starších zapěstovaných stromů a keřů zabezpečujících  

rychlé vytvoření zelené kulisy  
§ navrhovat úpravu svahů podél oplocení a skupinovou  dosadbu ve volných plochách areálu s ohledem na 

bezpečnost provozu, ochranu sítí a požadavky bezpečnostní a protipožární ochrany areálu 
§ obsahovat návrh na ošetřování vysázené zeleně bezprostředně po výsadbě, tak i v následujících letech 

• v další projektové přípravě dokladovat, zda-li v souvislosti s navrhovaným rozšířením CTR 
(VII. a VIII. etapa a následně Výhled) 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 dle navrhovaných etap – tedy VII a VIII etapy 
a dále etapy Výhled) 

• v závislosti na jednotlivých etapách rozšíření CTR ( VII. a VIII. etapa a následně i etapa 
Výhled) 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 

• ve vztahu k problematice omezování emisí VOC bude v další projektové přípravě 
dokladováno použití nejlepších BAT pro uvedený technologický zdroj emisí 

• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

Pro fázi výstavby:  
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro 
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur  

• před zahájením zemních prací provést aktuální průzkum lokality ve vztahu k potvrzení nebo 
vyloučení případného výskytu ještěrky obecné a ropuchy zelené v prostoru staveniště   

• 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 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  zařízení staveniště musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v 
těchto územích 

• 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 

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  

• 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; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou 
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
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vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto  až na základě 
provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací 
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

Pro fázi provozu: 

• v rámci provozního řádu zajistit požadované rezervy v retencích pro případné zachycení 
hasebních vod 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. se 
k posuzované dokumentaci vyjádřily: 
 
1) Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Praha,  
     č.j.:  41/RI/0618747/06/PVB    ze dne 19.6. 2006 
Podstata vyjádření: 
b) Oddělení ochrany ovzduší: není připomínek. 

c) Oddělení ochrany vod: Vzhledem k velkým objemům skladovaných závadných 
látek doplnit do dalšího stupně dokumentace informace o tom, jak bude 
nakládáno s hasebními vodami v případě požárního zásahu a doporučují 
rezervovat retenční kapacitu pro tyto vody.  

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

V rámci vyžádaných doplňujících podkladů od  oznamovatele byla doložena dílčí 
zpráva Vysoké školy Chemicko – technologické v Praze, který se věnuje možnosti 
likvidace hasební vody z CTR (dílčí zpráva HS 217 61 41 66), která je doložena 
v příloze č. 1 předkládaného posudku. Z této zprávy vyplývá, že hasební vody 
obsahuje 3% ThunderStorm ATC R/AFFF, což je syntetické pěnotvorné hasivo, 
obsahující povrchově aktivní činidla na bázi fluoru, anorganických solí, polymerů a 
propylenglykolu. Látka je závadná zejména pro svoje vysoké CHSK a pěnivost. 

Voda s pěnidlem použitá pro hašení je svedena do zaolejované kanalizace a potom 
do nádrže na zaolejovanou vodu (5000 m3), odkud je možné její opětovné použití pro 
potřeby hašení (což se předpokládá pouze při rozsáhlém požáru, který je vzhledem 
ke všem preventivním opatřením málo pravděpodobný. V nádrži na zaolejovanou 
vodu může být použitá voda zachycena cca 3 až 4 měsíce. V případě potřeby je 
možné hasební vodu zachytit také v retenčních nádržích. Materiál konstatuje, že 
přímý únik do recipientu je prakticky vyloučen. Odpadní vody je nutno z retenčních 
nádrží do řeky vyčerpat. 

V případě spuštění SHZ dle tohoto materiálu vzniknou řádově stovky m3 znečištěné 
vody. Zachycená hasební voda by byla likvidován specializovanou firmou na externí 
ČOV, kde je podle provedených zkoušek odbouratelnosti snadno biologicky 
odbouratelná.  

Z materiálu dále vyplývá, že MERO ČR a.s. řeší společně s VŠCHT rozsáhlejší 
projekt likvidace použité hasební vody přímo v areálu CTR. Jako vhodné alternativní 
řešení likvidace hasební vody je také biologické čištění. Vzhledem ke specifickým 
vlastnostem odpadní vody (vysoká pěnivost) nelze použít systém aktivace 
s pneumatickou aerací, tedy provzdušňovat odpadní vodu přímo v zásobní nádrži. 
Dle předaného materiálu se jeví jako perspektivní biofilmový filtr – biofiltr, ve kterém 
biomasa narůstá na pevném nosiči a aerace je zajišťována přirozeným tahem 
vzduchu tělesem filtru. Dle předaného materiálu je však tuto technologii třeba ověřit 
a optimalizovat její návrh a dimenzování experimentálně. 

V případě úniku či použití hasební vody k hašení na volném terénu se předpokládá 
vzhledem k její velmi dobré biologické rozložitelnosti její postupné rozložení, 
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popřípadě vytěžení a odvoz zasažené zeminy na dekontaminační plochu společně 
s ropnou kontaminací. Z uvedených informací je tudíž patrné, že problematika 
nakládání s hasební vodou je oznamovatelem řešena. V návrhu stanoviska je pro 
další projektovou přípravu formulováno následující doporučení: 
• v rámci provozního řádu zajistit požadované rezervy v retencích pro případné zachycení 

hasebních vod 

• v rámci další projektové přípravy dokladovat navrženou koncepci nakládání se 
zachycenými hasebními vodami v retencích  

d) Oddělení odpadového hospodářství: Výkopová zemina není uvedena ve výčtu 
odpadů vznikajících ve fázi výstavby (tabulka č. 15). Je uvedeno, že tento odpad 
bude předáván do štěrkovny a pískovny Kámen Zbraslav, kde bude sloužit 
k rekultivaci, a že je možno předpokládat, že odtěžená zemina a kamenivo 
nebudou kontaminovány a bude s nimi možno nakládat jako s odpadem kategorie 
„ostatní“. ČIŽP upozorňuje, že vytěžené zeminy spadají do režimu zákona o 
odpadech a v tomto případě je potřeba poukázat na §14 zákona o odpadech. 
V případě výše uvedené rekultivace, může jít o zařízení, která nejsou podle 
zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, a to za předpokladu, že v nich 
jsou využívány odpady, které splňují požadavky na vstupní suroviny. V tomto 
konkrétním případě tedy nesmí být vytěžená zemina kontaminována  a musí 
vyhovovat limitům stanovovaným vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

S vyjádřením lze vyslovit souhlas, protože vychází z platné legislativy v oblasti 
odpadového hospodářství. V souvislosti s problematikou výkopové zeminy je 
v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení: 
• v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou 

doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto  až na 
základě provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou 
vyhlášku 

2) Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa 
    vnitřní sdělení, č.j.: 1585/640/06, 40419/ENV/06, ze dne 5.6. 2006 
Podstata vyjádření: 

a) Vzhledem k uvažovanému záboru zemědělské půdy je nutno zpracovat návrh 
záměru ve variantách, přičemž je nutno minimalizovat zábor zemědělské půdy. 
Zábor zemědělské půdy je navrhován v části záměru uváděném jako výhled. Je 
doporučeno  tuto část projednat samostatně. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Zpracovatel posudku se v tomto případě neztotožňuje s doporučením zpracování 
záměru ve variantách s cílem minimalizovat zábor ZPF, a to z následujících důvodů: 

Ø stavba se nachází v uzavřeném oploceném areálu MERO ČR a.s. 

Ø přestože nebyly veškeré pozemky uvažované pro novou výstavbu vyjmuty ze 
ZPF, nejsou již delší dobu zemědělsky využívány 
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Ø na prostor staveniště navazují zemědělsky obdělávané pozemky bez další 
zástavby; v navržené ploše tedy nedochází k rozdělení pozemků ani ztížení 
jejich obdělávání. 

Ø dle BPEJ jsou všechny pozemky v kategorii ZPF ve třídě ochrany IV. a V. 

Ø stavba je navržena v bezprostřední blízkosti současného areálu CTR, což je 
optimální z hlediska návaznosti na stávající inženýrské sítě, vybudovanou 
infrastruktury a napojení na ropovody Družba a Ingolstadt 

Ø staveniště je navrhováno na základě možnosti využití investic do infrastruktury 
stávajícího CTR a jeho připojení na oba ropovody 

Ø významným důvodem je taktéž   energetické napojení do řídícího centra, 
zabezpečení požární vody a odlehlost pozemků od obytné zástavby 

Ø čerpací stanice ropy s napojením na Chemopetrol Litvínov, Kaučuk Kralupy a 
Paramo Pardubice je z investičního hlediska výhodou v porovnání s případně 
nově budovaným tankovištěm v jiné lokalitě 

b) Je nutno zajistit, aby předkládaný návrh byl zpracován do příslušné územně 
plánovací dokumentace, přičemž návrh musí být dle §5 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF v platném znění (dále jen zákon) projednán s orgánem ochrany 
ZPF. 

c) Vzhledem k tomu, že se jedná o zábor zemědělské půdy, kde je vydání souhlasu 
k odnětí půdy podle § 9 zákona v kompetenci ministerstva (dle §17 zákona), je 
nutno projednat návrh ÚPD dle §5 zákona s odborem ekologie krajiny a lesa 
ministerstva 

d) Nutno prověřit, zda se u ostatních ploch nejedná o rekultivované pozemky, které 
jsou doposud součástí zemědělského půdního fondu a na něž se vztahuje 
povinnost platit odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Požadavky uvedené pod body b) až c) jednoznačně souvisí s příslušným složkovým 
zákonem o ochraně ZPF a s ním související předpisy, které musí být respektovány 
bez ohledu na režim procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
§ součástí dalších stupňů projektové dokumentace zejména pro etapu Výhled bude  projekt 

ozelenění a rekultivace výstavbou postižených  ploch a prostorů, který bude zejména: 
§ detailnější řešení ozelenění západního okraje rozšířeného tankoviště 
§ respektovat bezpečnostní požadavky z hlediska dostupnosti k jednotlivým zásobníkům 
§ využívat stanovištně odpovídající autochtonní druhy  starších zapěstovaných stromů a keřů zabezpečujících  

rychlé vytvoření zelené kulisy  
§ navrhovat úpravu svahů podél oplocení a skupinovou  dosadbu ve volných plochách areálu s ohledem na 

bezpečnost provozu, ochranu sítí a požadavky bezpečnostní a protipožární ochrany areálu 
§ obsahovat návrh na ošetřování vysázené zeleně bezprostředně po výsadbě, tak i v následujících letech 

 
 

3) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
    č.j.: 40419/ENV/06; 1800/650/06, ze dne 6.6. 2006 
Podstata vyjádření: 
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Záměr je možno realizovat za předpokladu respektování stanovených podmínek na 
ochranu vod. Zabezpečení nových skladovacích nádrží proti úniku ropných látek je 
nutné minimálně na úrovni zabezpečení stávajících nádrží. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Popis zabezpečení nových skladovacích nádrží je uveden, není tudíž nezbytné se 
tímto aspektem dále zabývat. Podmínky pro ochranu vod jsou v návrhu stanoviska 
uvedeny. 

 

4) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší  
    č.j.: 1952/740/06/PV, ze dne 12.6. 2006 
Podstata vyjádření: 

Není připomínek k uskutečnění záměru. 
 

5) Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadových technologií a obalů  
č.j.: 40419/ENV/06, 293/750/06, ze dne 8.6. 2006   
Podstata vyjádření: 

Při běžném provozu rozšířeného CTR budou vznikat stejné odpady jako 
v současnosti, dojde pouze ke zvýšení produkce. Doporučujeme pouze zpracovateli 
oznámení nepoužívat pojmu „likvidace“ a „zneškodňování“ odpadů a držet se 
legislativou vymezených termínů „využití, odstranění“. 

Při výstavbě a vlastním provozu musí být důsledně respektovány platné legislativní 
předpisy, zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. Jinak bez 
připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

K záměru není zásadních připomínek. Požadavek na používání správných termínů je 
oprávněný, dle názoru zpracovatele posudku však v oznámení použité termíny 
nemohou nijak ovlivnit velikost a významnost vlivů související s oblastí nakládání 
s odpady. 

 
 

6) Obecní úřad v Chržíně  
     vyjádření ze dne 22.6. 2006 
Podstata vyjádření: 

Do budoucna bude žádána určitá kompenzace  a podpora případných žádostí o 
státní dotace za zhoršení situace vlivu na veřejné zdraví (vzrůstající emise 
uhlovodíků – VOC). 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 
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Vyjádření v zásadě neformuluje žádné připomínky. Požadavky uvedené v závěrečné 
části vyjádření jsou nad rámec procesu EIA a jsou proto ponechány bez komentáře. 
Lze pouze upozornit, že součástí posuzovaného oznámení je i hodnocení 
zdravotních rizik zpracované autorizovanou osobou v oblasti zdravotních rizik. Ze 
závěrů tohoto hodnocení nevyplývá zhoršení situace z hlediska vlivů na veřejné 
zdraví ve vztahu k očekávané bilanci emisí VOC a s ní souvisejících imisních 
příspěvků. 
 

 
7) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze  
     č.j.:1834-241/06/ME-4967 z 29.5. 2006 
Podstata vyjádření: 

Záměr není nutné posoudit podle zákona. Nejsou formulovány žádné požadavky ve 
vztahu k procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
 

8) Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor životního prostředí  
    č.j.: 1521/06/ŽP z 4.7.2006 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů  
nejsou ve vztahu k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod 
formulovány žádné připomínky. Je uvedeno, že pro nově budované skladovací 
nádrže je třeba rozšířit stávající monitorovací systém. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Jak vyplývá z předcházející části předkládaného posudku, ve vztahu 
k monitorovacímu systému podzemních vod je v návrhu stanoviska formulováno 
následující doporučení: 
• v další projektové přípravě aktualizovat  pro rozšíření CTR stávající  ochrannou 

hydrogeologickou barieru pro zamezení rozsáhlejšího šíření kontaminace ropných látek 

• v další projektové přípravě dokladovat, zda-li v souvislosti s navrhovaným rozšířením CTR 
(VII. a VIII. etapa a následně Výhled) 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 dle navrhovaných etap – tedy VII a VIII etapy 
a dále etapy Výhled) 

• v závislosti na jednotlivých etapách rozšíření CTR ( VII. a VIII. etapa a následně i etapa 
Výhled) 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 

 
b) Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění není k záměru 

připomínek. 
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c) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
není k záměru připomínek.  

d) Z hlediska  zákona č. 86/2006 Sb. o ochraně ovzduší je uvedeno, že se jedná o 
rozšíření  stávajícího velkého zdroje znečišťování ovzduší a že ke změně zdroje je 
třeba povolení Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Uvedený požadavek jednoznačně souvisí s příslušným složkovým zákonem a 
souvisejícími předpisy v oblasti ochrany ovzduší, které musí být respektovány bez 
ohledu na režim procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je 
doporučeno v maximální míře využít pozemky, které jsou v uvedené lokalitě a 
nejsou součástí ZPF. Zemědělské půdy na území určeném k záboru jsou v nižší 
kvalitě a třídě ochrany. V případě záboru zemědělské půdy investor zažádá 
příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF se 
všemi povinnými doklady zákonem. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Jedná se principielně o obdobné vyjádření jako u MŽP, odboru ekologie krajiny. 
Reakce zpracovatele posudku je tedy shodná jako na reakci zpracovatele posudku 
na vyjádření  k odboru ekologie krajiny, na které lze na tomto místě odkázat. 

f) Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích nejsou připomínky k uvažovanému 
záměru připomínky. 
 

9) Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí  
    č.j.: ŽP 1917/06/Su/Zem.201 ze dne 13.6. 2006  
Podstata vyjádření: 

Z hlediska ochrany a využití zemědělského půdního fondu není námitek. Jedná se o 
pozemky zařazené do IV. a V. třídy ochrany, kde vzhledem k velikosti záborů se 
k odnětí vyjadřuje Ministerstvo životního prostředí. 

 

10) Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí  
      č.j.: ŽP1917/06 OP 264 Mo, ze dne 22.6. 2006 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska vodního hospodářství není  k uvažovanému záměru připomínek. 

b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny v zásadě není připomínek. Bude požadováno 
kvalitní ozelenění západního okraje rozšířeného tankoviště. Součástí projektové 
dokumentace bude návrh ozelenění – budou použity původní druhy dřevin, bude 
specifikován jejich druh, velikost, množství a rozmístění. 
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Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Ve vztahu k uvedené problematice je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu 
formulováno následující doporučení: 

 

 
• součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude  projekt ozelenění a rekultivace 

výstavbou postižených  ploch a prostorů, který bude zejména: 
§ detailnější řešení ozelenění západního okraje rozšířeného tankoviště 
§ respektovat bezpečnostní požadavky z hlediska dostupnosti k jednotlivým zásobníkům 
§ využívat stanovištně odpovídající autochtonní druhy  starších zapěstovaných stromů a keřů zabezpečujících  

rychlé vytvoření zelené kulisy  
§ navrhovat úpravu svahů podél oplocení a skupinovou  dosadbu ve volných plochách areálu s ohledem na 

bezpečnost provozu, ochranu sítí a požadavky bezpečnostní a protipožární ochrany areálu 
§ obsahovat návrh na ošetřování vysázené zeleně bezprostředně po výsadbě, tak i v následujících letech 

 
c) Z hlediska odpadového hospodářství není k uvažovanému záměru připomínek. 
 
 
 
11) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,   
Č.j.: 74232/2006/KUSK/OŽP/Kor, ze dne 16.6. 2006 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů není k uvažovanému záměru  námitek. Vzhledem k rozsahu 
záměru, který představuje výměru 10 ha, je kompetentním orgánem k vyjádření 
z hlediska ochrany ZPF MŽP ČR. 

b) Z hlediska zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF je kompetentním orgánem 
k vyjádření z hlediska ochrany ZPF MŽP ČR. 

c) Z hlediska zákona č. 185/201 Sb. o odpadech nejsou principielní námitky. Je 
diskutována otázka využití výkopové zeminy. Dále je upozorněno na způsob 
spalování odpadu 20 01 27 pouze ve spalovně. Do přehledu odpadů, které 
mohou vznikat při výstavbě je třeba zařadit rovněž výkopovou zeminu 
znečištěnou nebezpečnými látkami a odpadní sorbent – tyto látky mohou vznikat 
při likvidaci úniků ropných látek. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Problematika výkopové zeminy je komentována v předcházející části posudku a 
v návrhu stanoviska je ošetřena odpovídajícím doporučením. Problematika využití 
respektive odstraňování odpadů je komentována v příslušné části oznámení a pro 
rozsah procesu EIA jsou formulována doporučení do návrhu stanoviska. Taktéž j 
formulováno doporučení ohledně všech vznikajících odpadů v etapě výstavby.  
Protože oddělení odpadového hospodářství nepožaduje  další hodnocení ve smyslu 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je v podstatě nemožné do textu 
oznámení ze strany jeho zpracovatele cokoliv v této fázi doplnit. Je však zřejmé, že 
vznesené připomínky by neměly nijak ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí.   



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

 53  

d) Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií je konstatováno, 
že oznámení neobsahuje zmínku o zpracování aktualizované bezpečnostní 
dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií. Nejsou uvedena 
preventivní opatření při provozu CTR. Ke kolaudačnímu řízení je nutné předložit 
pravomocné rozhodnutí o schválení aktualizované bezpečnostní dokumentace. 
V dalším stupni dokumentace je nutno řešit eventuelní dopady závažné havárie 
na dotčené obce.  

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Je skutečností, že zmínka o zpracování aktualizované bezpečnostní dokumentace 
v předloženém oznámení absentuje. Zpracovatel vycházel ze skutečnosti, že se 
jedná o požadavky související s jiným složkovým zákonem a tudíž musí byt splněny 
bez ohledu na režim procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Z hlediska 
prevence ve vztahu k havarijním stavům jsou v rozsahu potřeb procesu EIA 
formulována doporučení do návrhu stanoviska v příslušné kapitole předkládaného 
oznámení, která dle názoru zpracovatelského týmu posudku v rozsahu potřebném 
pro proces EIA tuto problematiku pokrývají.. 

 

12) Obecní úřad Sazená  
       vyjádření ze dne 3.7. 2006 
Podstata vyjádření: 

K uvažovanému záměru není ze strany obce připomínek. 

 
 
13) Středočeský kraj 
      Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana  
      vyjádření  č.j.: 84998/2006/KUSK, ze dne 21.6. 2006 
 
Podstata vyjádření: 

Ke zjišťovacímu řízení nejsou připomínky. 

 

Pozn.1: Veškerá  vyjádření  obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v příloze č. 2 
předkládaného posudku.  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Lokalita záměru je situována ve dvou volných částech rozšířeného areálu stávajícího 
Centrálního tankoviště ropy, to  na katastrálním území obcí  Nelahozeves (VII a VIII 
etapa) a  Uhy, Sazená (Výhled ). Etapa VII a VIII (2 nádrže) jsou situovány jižně od 
Centrálního tankoviště ropy ve směru k silnici 1.třídy I/16 Velvary - Uhy – 
Nelahozeves, kde  bude využit prostor, který vznikl ukončením těžby štěrkopísků a 
bezprostředně navazuje na stávající tankoviště. Plocha pozemků určená pro 
realizaci stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa“ je cca 52 800 m2. 
Další 4 nádrže uvažované k realizaci v rámci stavby „Rozšíření CTR Nelahozeves - 
výhled“ jsou situovány západně od stávajícího areálu CTR ve směru k obci Uhy. 
Bude využit volný prostor oploceného areálu stávajícího tankoviště, který umožňuje 
další územní rozvoj CTR a technologických návazností v potřebných pro zajištění 
provozu Centrálního tankoviště ropy.  

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na vodu a vodní 
hospodářství a vlivy na ovzduší. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze 
označit za malé a málo významné. Při respektování navržených doporučení ve 
stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací 
předloženého záměru. Na základě všech uvedených skutečností lze z hlediska 
posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí formulovat 
následující závěr: 

ZÁVĚR 
K posouzení bylo předloženo oznámení v rozsahu přílohy č.4 na záměr 

Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

zpracované oprávněnou osobou Ing. Karlem Wurmem, CSc., který je držitelem 
osvědčení odborné způsobilosti č. j. 17275/4713/OEP/92.  

Oznámení bylo v rámci zjišťovacího řízení uznáno za dokumentaci. 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v 
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je 
zpracována dle požadavku tohoto zákona. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení 
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy 

doporučuji 
realizovat záměr 

Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

ve variantě navržené oznamovatelem. 
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Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a 
dalšími předpisy. 

 

VII. NÁVRH STANOVISKA 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

___________________________________________________________________ 
                                        V Praze dne: 

č.j.: 
 

 
STANOVISKO 

o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění 
 o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:                 Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

 
I.2. Kapacita záměru:  Záměr „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa 

+ výhled“ představuje postupné vybudování dalších 
celkem 6 nových skladovacích nádrží ropy v CTR, 
každá o obsahu 125 000 m3. V rámci VII a VIII etapy 
budou do roku 2010 postaveny nádrže H601-13 (VII 
etapa) a  H601-14 (VIII etapa). Do oznámení EIA byly 
na základě požadavku MERO ČR, a.s. zahrnuty také 
4 další nové nádrže uvažované v etapě - Výhled, 
s jejichž realizací se uvažuje po roce 2010. 

 
 

I.3. Umístění:        kraj:    Středočeský 
                            obec:  Nelahozeves, Uhy, Sazená 
                                                KÚ:     Nelahozeves, Podhořany, Uhy, Sazená 
 
 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: MERO ČR, a.s.   
   

I.5. IČO oznamovatele:    60193468 

 
I.6. Sídlo oznamovatele:                       Veltruská 748 
                         278 01 Kralupy nad Vltavou 
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II.  Popis průběhu hodnocení 
II.1. Oznámení: 
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo 
vypracováno v květnu 2006 oprávněnou osobou Ing. Karlem Wurmem, CSc., který je 
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č. j. 17275/4713/OEP/92.  

II.2. Dokumentace: 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
předložené oznámení dle přílohy č. 4 není nutné dopracovávat a považuje se za 
dokumentaci 

II.3. Posudek: 
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer,CSc., držitel osvědčení o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93. Posudek byl příslušnému úřadu předložen v 
listopadu  2005. 

II.4. Veřejné projednání: 
Místo veřejného projednání: 

Datum veřejného projednání: 

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy 

předloženo v květnu  2006 
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne .............. 
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 12.7. 2006 vydáním Závěrů zjišťovacího 

řízení, a to s následujícím závěrem: 

Záměr „Rozšíření CTR Nelahozeves, VII a VIII etapa + výhled“ naplňuje dikci bodu 
7.7 (Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů s kapacitou nad 
100 tis. tun) kategorie I, přílohy č.1 k citovanému zákonu. Dle § 7 cit. zákona bylo 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené 
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně 
upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní  
prostředí.  

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
předložené oznámení dle přílohy č. 4 není nutné dopracovávat a považuje se za 
dokumentaci 
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 26.07.2006 
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 10.010.2006 
Ø Závěry zpracovatele posudku : 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje 
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příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě 
navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto 
stanoviska.  

Ø Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  …………………. a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o 
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí.   

 

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 
 
1) Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Praha,  
     č.j.:  41/RI/0618747/06/PVB    ze dne 19.6. 2006 

2) Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa 
    vnitřní sdělení, č.j.: 1585/640/06, 40419/ENV/06, ze dne 5.6. 2006 

3) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
    č.j.: 40419/ENV/06; 1800/650/06, ze dne 6.6. 2006 

4) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší  
    č.j.: 1952/740/06/PV, ze dne 12.6. 2006 

5) Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadových technologií a obalů  
    č.j.: 40419/ENV/06, 293/750/06, ze dne 8.6. 2006   

6) Obecní úřad v Chržíně  
     vyjádření ze dne 22.6. 2006 

7) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze  
     č.j.:1834-241/06/ME-4967 z 29.5. 2006 

8) Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor životního prostředí  
    č.j.: 1521/06/ŽP z 4.7.2006 

9) Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí  
    č.j.: ŽP 1917/06/Su/Zem.201 ze dne 13.6. 2006  

10) Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí  
      č.j.: ŽP1917/06 OP 264 Mo, ze dne 22.6. 2006 
 
11) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,   
      č.j.: 74232/2006/KUSK/OŽP/Kor, ze dne 16.6. 2006 

12) Obecní úřad Sazená  
       vyjádření ze dne 3.7. 2006 

13) Středočeský kraj 
      Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana  
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      vyjádření  č.j.: 84998/2006/KUSK, ze dne 21.6. 2006 
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III. Hodnocení záměru 
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti  
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na vodu a vodní 
hospodářství a vlivy na ovzduší. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze 
označit za malé a málo významné. Při respektování navržených doporučení ve 
stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací 
předloženého záměru. 

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů 
na životní prostředí v dokumentaci 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. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná 
především o podrobnou specifikaci v oblasti vlivů na vodu a vodní hospodářství 
včetně předcházení havarijních stavů v souvislosti s předpokládanými skladovacími 
objemy. 

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva 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, výstavby a provozu záměru.   

Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů 
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces 
EIA. 

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel 
jednovariantní řešení, příslušným orgánem státní správy vzhledem k charakteru 
záměru nebylo požadováno doplnění variant. 
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 13 vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto 
stanoviska.  

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající 
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému 
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného 
posudku nejsou akceptovány. 

 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na 
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě 
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb.a zákona č. 163/2006 Sb., na základě oznámení v rozsahu přílohy č. 4 
o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných 
celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného 
posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona  

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 

k záměru stavby 

Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

ve variantě navržené oznamovatelem 
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

Pro fázi přípravy: 
1) v rámci další projektové přípravy dořešit problematiku nutnosti vybudování nových 

čerpacích stanic a nových podzemních výtlaků do stávající ČOV a retenčních nádrží 
čistých vod v závislosti na stavbách VII. a VIII. Etapy a Výhledu Rozšíření CTR 
Nelahozeves 

2) v rámci další projektové přípravy upřesnit pro VII. a VIII. etapu a pro Výhled hodnoty 
okamžitého výtoku do Vltavy a navrhovaný okamžitý odtok předjednat s KÚ 
Středočeského kraje a se správcem vodního toku 

3) na základě podrobného hydrogeologického průzkumu zajistit takové technické řešení při 
výstavbě jednotlivých nádrží, které vyloučí změnu proudění podzemních vod v lokalitě 

4) v rámci další projektové přípravy dokladovat navrženou koncepci nakládání se 
zachycenými hasebními vodami v retencích  

5) upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob 
využití respektive odstranění 

6) v rámci další projektové přípravy vypracovat podrobný dendrologický průzkum 
s oceněním dřevin navržených ke kácení, a to jak pro VII a VIII etapu, tak i pro etapu 
výhled 

7) součástí dalších stupňů projektové dokumentace zejména pro etapu Výhled bude  projekt 
ozelenění a rekultivace výstavbou postižených  ploch a prostorů, který bude zejména: 
§ detailnější řešení ozelenění západního okraje rozšířeného tankoviště 
§ respektovat bezpečnostní požadavky z hlediska dostupnosti k jednotlivým zásobníkům 
§ využívat stanovištně odpovídající autochtonní druhy  starších zapěstovaných stromů a keřů zabezpečujících  

rychlé vytvoření zelené kulisy  
§ navrhovat úpravu svahů podél oplocení a skupinovou  dosadbu ve volných plochách areálu s ohledem na 

bezpečnost provozu, ochranu sítí a požadavky bezpečnostní a protipožární ochrany areálu 
§ obsahovat návrh na ošetřování vysázené zeleně bezprostředně po výsadbě, tak i v následujících letech 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Rozšíření CTR Nelahozeves, VII, VIII etapa + výhled 

 8   

 

8) v další projektové přípravě dokladovat, zda-li v souvislosti s navrhovaným rozšířením 
CTR (VII. a VIII. etapa a následně Výhled) 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 dle navrhovaných etap – tedy VII a VIII 
etapy a dále etapy Výhled) 

9) v závislosti na jednotlivých etapách rozšíření CTR ( VII. a VIII. etapa a následně i etapa 
Výhled) 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 

10) ve vztahu k problematice omezování emisí VOC bude v další projektové přípravě 
dokladováno použití nejlepších BAT pro uvedený technologický zdroj emisí 

11) specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného 
záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

Pro fázi výstavby:  
1) pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v 
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním 
plánu 

2) v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro 
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur  

3) před zahájením zemních prací provést aktuální průzkum lokality ve vztahu k potvrzení 
nebo vyloučení případného výskytu ještěrky obecné a ropuchy zelené v prostoru 
staveniště   

4) 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 

5) všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  zařízení staveniště musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v 
těchto územích 

6) 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 

7) zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  

8) 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; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve 
nabídnout k využití 

9) v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou 
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto  až na 
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základě provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou 
vyhlášku 

10) dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

11) zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací 
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

12) celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

13) důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

14) v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

Pro fázi provozu: 

1) v rámci provozního řádu zajistit požadované rezervy v retencích pro případné zachycení 
hasebních vod 

2) smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  
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Přílohy: 

 
Příloha 1 – Vyžádané doplňující podklady od oznamovatele 
Příloha 2 – Závěr zjišťovacího řízení a obdržená vyjádření 
Příloha 3 - Doklady 
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