Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.J.: KUOK 41772/2011
SpZn.: KÚOK/29793/2011/OŽPZ/7411
Sp. a skart. znak: 208.3- V/5
Vyřizuje: Ing. Jana Doležalová
tel.: 585 508 644
fax: 585 508 424
e-mail: j.dolezalova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 21. 4. 2011

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Identifikační údaje:
Název:
„Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov“
Kapacita (rozsah) záměru:
Objem nádrže bude 32 m³, pro výdej je uvažován 1 stojan osazený dvěmi pistolemi.
Parkoviště pro návštěvníky areálu s kapacitou 18 stání bude umístěno u vjezdu do areálu,
v rámci areálu je navrženo 13 garáží pro nákladní vozidla. Areál bude využívat 27
nákladních vozidel, 4 osobní vozidla a 1 mikrobus.
Charakter záměru:
Předmětem záměru je vybudování neveřejné čerpací stanice pohonných hmot a
parkoviště osobních vozidel sloužící pro potřeby areálu Střediska správy a údržby dálnic.
Čerpací stanice bude osazena jednou podzemní dvouplášťovou dělenou nádrží pro
skladování motorové nafty a bude vybavena veškerým příslušenstvím pro stáčení a výdej
PHM pro vozidla provozovatele.
Areál SSÚD bude připojen na novou komunikaci propojující stávající silnice I/55 a místní
komunikaci Přerov- Žernov.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Kat. území:

Olomoucký
Přerov
Předmostí

Zahájení záměru:
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2014
2015

Údaje o oznamovateli:
Obchodní firma:
Identifikační číslo:
Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Oprávněný zástupce oznamovatele: Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, 602
00 Brno
Souhrnné vypořádání připomínek:
K záměru bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních
samosprávných celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc
(ČIŽP OI Olomouc), Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje, územní
pracoviště Přerov, Magistrátu města Přerova -odboru životního prostředí a Magistrátu
města Přerova –odboru zemědělství.


Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí
Odpadové hospodářství
K výše uvedenému záměru nemáme připomínky.
Ochrana ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší se domníváme, že „Oznámení záměru“ v rámci
zjišťovacího řízení se zabývá problematikou ochrany ovzduší ve vyhovujícím rozsahu a
není nutné v další fázi zpracovávat „Dokumentaci vlivů záměru na ŽP“. Realizace záměru
je možná za předpokladu dodržování navržených opatření a opatření vyplývajících
z legislativy na ochranu ovzduší.
Rozptylová studie (RS) zpracovaná společností Bucek s.r.o., Brno, vyhodnocuje imisní
zátěž vyvolanou provozem zdrojů vázaných na provoz záměru. Výsledkem výpočtu je
příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena
imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), těkavými organickými látkami (VOC) a tuhými
látkami (PM10). Dle závěru RS, s ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a v RS
prezentované výsledky výpočtu, neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Jedná se o příspěvky, které výši stávající imisní zátěže výrazněji neovlivní.
Problematika ochrany ovzduší bude řešena v samostatných správních řízeních u zdroje
znečišťování ovzduší kategorie střední podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č.
86/2002 Sb., tj. umístění a povolení staveb zdrojů a jejich uvedení do zkušebního a
trvalého provozu, případně u malých zdrojů pouze vyjádřením příslušného
dotčeného orgánu ochrany ovzduší. Čerpací stanice na dopravu a skladování
pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem jsou ve smyslu NV č. 615/2006 Sb.,
přílohy č. 1 části III. pod bodem 4.8. zařazeny do kategorie středních zdrojů znečišťování
ovzduší. Náležitosti podání jsou stanoveny v § 17 odst. 11 zákona a § 17 odst. 1 vyhl. č.
205/2009 Sb., a její přílohy č. 5, včetně vyjádření obce, na jejímž katastrálním území bude
zdroj umístěn, součástí je Rozptylová studie a Odborný posudek zpracované
autorizovanou osobou dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. Žádost musí obsahovat zařazení
zdrojů do příslušné kategorie v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., a k němu vydanými
prováděcími předpisy.
V případě pochybností o zařazení zdroje do příslušné kategorie rozhoduje Česká
inspekce životního prostředí (§ 4 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Doporučujeme
projednat návrh na zařazení zdrojů s Českou inspekcí životního prostředí OI Olomouc.
Z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby je nutné respektovat
stanovisko místně příslušného orgánu obce, který je ve smyslu § 50 odst. 1 písm. a)
zákona, dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle
stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska
ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů.
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Oddělení vodního hospodářství
Předmětem oznámení je neveřejná čerpací stanice PHM a parkoviště realizované jako
součást nově budovaného Střediska správy a údržby dálnic Přerov. Součástí této stavby
je i čistírna odpadních vod z mycích ploch.
Pokud budou tyto vyčištěné odpadní vody vypouštěny do vodoteče, je třeba mít povolení
příslušného vodoprávního úřadu k nakládání s vodami v souladu s § 8 odst. 1 písm.c)
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). V případě,
že tyto předčištěné vody budou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, je toto
možné v souladu s § 18 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve
znění pozdějších předpisů jen s povolením vodoprávního úřadu (obec s rozšířenou
působností – Magistrát města Přerova).
Oddělení lesnictví
Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou záměrem dotčeny, bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody
Natura 2000 - Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s
jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Zdůvodnění:
Orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) vycházel z žádosti a dokumentace „Dálnice D1,
ST.0137-D131 SSÚD (Středisko správy a údržby dálnic) Přerov" poskytnuté OIP.
Výše uvedené stanovisko vydal OOP po prostudování poskytnuté žádosti a
dokumentace, zejména pak po úvaze, že se v blízkosti řešeného území nenachází žádné
lokality soustavy NATURA 2000, na které by uvedený záměr mohl mít svou povahou
významný vliv.
Ochrana přírody - Na základě předložené dokumentace nejsou k záměru uplatňovány
připomínky.
Ochrana ZPF - Předložený záměr nárokuje rozsáhlý zábor bonitně nejcennějších,
najpřísněji chráněných zemědělských půd (I. třída ochrany dle vyhl. 42/2011 Sb.), které je
možno odejmout ze ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Případná
žádost o odnětí půdy ze ZPF bude posuzována s ohledem na skutečnost, že zemědělský
půdní fond je základním přírodním bohatstvím, nenahraditelným výrobním prostředkem a
je jednou ze základních složek životního prostředí (ust. § 1 odst. 1 zákona . 334/1992 Sb.).


ČIŽP OI Olomouc

Po prostudování předložených podkladů nemá ČIŽP k realizaci záměru připomínky.



KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov

K předložené dokumentaci „Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov“, oznamovatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR, nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky a
nepožaduje další posuzování záměru.



Magistrát města Přerova, odbor zemědělství

Oddělení vodního hospodářství:
Novostavba provozního areálu Střediska správy a údržby dálnic se nachází mimo
stanovené záplavové území významného vodního toku řeky Bečvy.
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Z hlediska námi hájených zájmů daných vodním zákonem, to je ochrana povrchových a
podzemních vod, je nutné při stavbě splnit následující podmínky:
- Stavba musí být vyprojektována způsobem, aby nezhoršovala odtokové poměry v dané
lokalitě.
- Dešťové vody musí být využity v místě spadu takovým způsobem, aby nebyly narušeny
současné odtokové poměry v dané lokalitě, aby nedošlo k podmáčení okolních pozemků
či objektů.
- Do skladby zpevněných ploch čerpací stanice pohonných hmot, zejména na výdejní a
stáčecí ploše, bude zapracován vhodný izolační materiál s chemickou odolností proti
působení ropných látek.
- Chemickou odolnost použitého materiálu doloží příslušným atestem při kolaudaci stavby.
Jako chemický prostředek k zabezpečení vodorovných konstrukcí stavby proti možným
únikům látek škodlivým vodám nelze považovat nátěry.
- Stáčecí a výdejní plochy budou vyspádovány do kanálků k odvádění případných úkapů či
úniků do záchytné jímky. Záchytná jímka bude mít předepsaný obsah. Bude provedena
zkouška vodotěsnosti této jímky dle příslušné ČSN. Protokol o průběhu a výsledcích této
zkoušky bude předložen při kolaudaci stavby.
- Čerpací stanice pohonných hmot bude vybavena dostatečným množstvím sanačních
prostředků (zejména sorpčním a havarijním materiálem) k likvidaci havarijních úniků.
- Pro čerpací stanici bude v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona
vypracován plán opatření pro případ ropné havárie, který investor předloží vodoprávnímu
úřadu ke schválení.
- Nádrže ke skladování pohonných hmot, armatury, hadice, indikační systémy pro případy
úniku či přeplnění nádrží a dalších zařízení musí splňovat příslušné předpisy a normy pro
sledování a výdej pohonných hmot.
- Zařízení ČS PHM podléhá pravidelným revizním prohlídkám autorizovanou osobou.
- Při realizaci nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a půdního profilu
látkami, které by ohrozily jakost a zdravotní nezávadnost vod.
- Mechanizační prostředky použité ke stavbě musí být v dokonalém technickém stavu, po
pracovní době odstaveny na zpevněné ploše.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:
Pro výstavbu dálnice D1, stavbu 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou, vydalo Ministerstvo ŽP
dne 7.8.2003 pod č.j. OEKL/1902/03 souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle ust. §9 odst. 6
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Dne 8.12.2006 pod č.j.
2907/640/06,68291/enu/06 udělena změna tohoto souhlasu. Tyto souhlasy se vztahují
k přesně vymezeným plochám pozemků a stanoví podmínky, zajišťují ochranu ZPF.
Pokud se výše uvedený záměr týká pozemků, ošetřených vydanými souhlasy, bez
připomínek.
Státní správa lesů:
Nedochází k dotčeným zájmům lesa.


Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí

K předloženému oznámení nejsou připomínky.
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Závěr:
Záměr „Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov“ naplňuje dikci bodu 10.4., kategorie II,
přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7
citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve
smyslu tohoto zákona posuzován.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany
dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny závažnější připomínky k uvažované
investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr
„Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov“
nebude
dále posuzován podle citovaného zákona
za předpokladu splnění následujících podmínek, za kterých je možno výše uvedený
záměr realizovat:
-

je potřeba splnit podmínky oddělení vodního hospodářství Magistrátu města
Přerova, odbor zemědělství,

-

je nutné zohlednit veškeré další připomínky uplatněné k předmětnému záměru
dotčenými správními úřady.

Zdůvodnění:
K záměru bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních
samosprávných celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc
(ČIŽP OI Olomouc), Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje, územní
pracoviště Přerov, Magistrátu města Přerova -odboru životního prostředí a Magistrátu
města Přerova –odboru zemědělství. V těchto vyjádřeních nebyl vznesen požadavek na
aplikaci procesu EIA, pouze byly uplatněny požadavky a připomínky vyplývající z
jednotlivých zákonů. Ty jsou shrnuty v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. S ohledem
na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad na základě dostupných
podkladů a informací k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené
podmínky a připomínky, uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními
úřady, jenž se poté stávají závaznými.
Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3
cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
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a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené obce o zaslání písemného vyrozumění o
dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství.

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
(zasláno prostřednictvím datové schránky Olomouckého kraje v souladu s ustanovením §
17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů)

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Olomoucký kraj - zde
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde

Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – územní
pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Oprávněný zástupce oznamovatele

Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, 602 00 Brno
Zpracovatel oznámení

Bucek s.r.o., Pekařská 364/76, 602 00 Brno
Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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