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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
- KHS Hradec Králové
Souhlasné stanovisko
- ČIŽP Hradec Králové
Oddělení ochrany ovzduší – souhlasí
Oddělení ochrany vod – nemá připomínky
Oddělení ochrany přírody – nemá připomínky
Oddělení ochrany lesa – nemá připomínky
Oddělení odpadového hospodářství – chybí kapitola B.III údaje o výstupech, nedostatky
v kapitole D.4
Vypořádání: viz kapitola B.III.3 Odpady kapitola D.IV předložené dokumentace
- Královéhradecký kraj, odbor ÚP a SŘ
Pouze informační sdělení a obecné konstatování
- Královéhradecký kraj, odbor ŽP a zemědělství
Orgán ochrany ovzduší – nemají zásadní námitky v případě splnění povinností vyplývajících
z ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší – bude respektováno.
Orgán ochrany přírody a krajiny – nemá námitek. Ve vyjádření se dále konkrétně uvádí, že
„Záměr nebude mít díky svému umístění (areál stávajícího hypermarketu) negativní vliv na
územní systém ekologické stability regionální úrovně, zvláště chráněná území, významné
biotopy zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, ani na evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti (území soustavy NATURA 2000) ve smyslu cit. zákona.“
Orgán ochrany ZPF – nemá námitek
Orgán ochrany vod – bez připomínek
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství – nedostatky v kapitole odpady
Vypořádání: viz kapitola B.III.3 Odpady předložené dokumentace
- MÚ Jičín, OŽP
Odd. ekologie krajiny a ochrany prostředí – nejsou připomínky
Odd. zemědělství – nejsou připomínky
Vodoprávní úřad – nejsou připomínky
- Názor MÚ Jičín - OŽP
„Vzhledem k umístění nově budované čerpací stanice PHM v blízkosti obytných domů se
domníváme, že záměr „Čerpací stanice PHM – Jičín“ je vhodné posoudit podle zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, protože stavba bude mít vliv na jiné, než námi
sledované složky životního prostředí /koncentrace dopravy, emise škodlivin, zvýšení hluku,
skladování nebezpečných chemických látek v blízkosti obytné zástavby/.“
Vypořádání – Pro záměr byla zpracována dokumentace dle přílohy č. 4 citovaného zákona.
Dle vyjádření Oddělení ekologie krajiny a ochrany prostředí téhož odboru uvedeného výše ve
stejném dokumentu, nejsou z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Vliv dopravy je znovu
podrobně pojednán v přílohách předkládané dokumentace – Rozptylová studie (Příloha č.3) a
Hluková studie (Příloha č. 4), případné dopady na lidské zdraví řeší znalecké posudky
(Příloha č. 5 a 6).
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Skladování nebezpečných chemických látek v areálu ČS PHM se řídí ustanoveními zákona č.
356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií včetně souvisejících vyhlášek, nařízení
a prováděcích předpisů v platném znění, a příslušnými ČSN vztahujícími se k požární
bezpečnosti objektu. Déle je při manipulaci a skladování motorové nafty a bezolovnatých
benzínů nutno striktně dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostních listech těchto výrobků
(Příloha č.7) .
- Město Jičín
Nesouhlas s umístěním Čerpací stanice PHM v navržené lokalitě s ohledem na blízkou
obytnou zástavbu a dopravní situaci v místě. Citace:„Dojde ke zhoršení životního prostředí
(imise, hluk) a dopravní situace je již dnes velmi komplikovaná. V blízkém okolí se nacházejí
čtyři další čerpací stanice PHM, které již dnes zatěžují svým provozem okolní zástavbu“.
Vypořádání: V rámci předložené dokumentace EIA byly zpracovány podrobné odborné
studie a posudky vycházející z opakovaného měření v dané lokalitě, které posuzují případný
dopad záměru na lidské zdraví a životní prostředí. Kompletní znění posudků a studií je
uvedeno v přílohách dokumentace, závěry jsou uvedeny v příslušných kapitolách.
Námitka týkající se počtu již existujících zařízení obdobného charakteru v okolí zájmové
lokality je záležitostí obchodního charakteru a volné soutěže na trhu a nemůže být proto
přímým předmětem této dokumentace.
- Sdělení občanů Františka a Miluše Prchlých včetně dalších 11 podpisů (nejedná se o
občanské sdružení)
Nesouhlas
Důvody nesouhlasu (citace):
- frekvence vozidel přijíždějících k ČS PHM ještě zvýší hlučnost, míru znečištění a při
naší zkušenosti, kdy převládají jihozápadní větry bude „naše životní prostředí“
negativně zasaženo i když investor jistě bude tvrdit opak a sám by zřejmě za svým
plotem ČS PHM nevítal
- v našem okolí v kruhu o poloměru cca 500 m by tato ČS PHM byla již v pořadí pátou
- samotná výstavba a budoucí zásobování ČS PHM nákladními vozidly: jejich hluk a
výfukové zplodiny jsou pro nás dalšími zatěžujícími faktory (konec citace).
Vypořádání: viz výše. Dále je nutno konstatovat, že podle podrobné větrné růžice, kterou pro
výpočet a hodnocení imisní situace zpracoval ČHMÚ Praha je v dané lokalitě nejčastější vítr
severozápadní, nikoli jihozápadní, jak se uvádí ve stanovisku F. a M. Prchlých.
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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma :

TESCO STORES ČR,a.s.

A.2

IČ :

45308314

A.3

S íd lo :

Veselská 663, 199 06 Praha 9, Letňany

A.4

Oprávněný zástupce :

Ing. Robert Vyskočil
Tel.:
234 079 126
Fax:
234 079 117
E-mail:
rvyskoci@cz.tesco-europe.com

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I

Základní údaje

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1:
Název :

Čerpací stanice pohonných hmot TESCO Jičín

Zařazení :

Příloha č. 1, kategorie II, 10.4 Skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických,
toxických, zdraví škodlivých, dráždivých, senzibilních, karcinogenních,
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní
prostředí), a pesticidů v množství nad 1 t, kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

B.I.2 Kapacita záměru :
Předkládaný záměr řeší výstavbu areálové čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM)
TESCO v areálu hypermarketu TESCO v Jičíně. Součástí záměru je protažení stávající
protihlukové stěny podél východní hranice areálu hypermarketu TESCO jižním směrem
k jižní hranici areálu čerpací stanice.
Základní kapacitní údaje
Čerpací stanice
- výdejní stojany tříproduktové oboustranné TOKHEIM Q 500 T 4-8 3 x ECVR
4 ks
- počet výdejních míst
8
- nádrž 60 m3, 1 komora 60 m3
BA 95 N
- nádrž 60 m3, 1 komora 40 m3
NM
1 komora 20 m3
BA 98 N
- nádrž na úkapy 5 m3
1 ks
- zastřešená plocha
505,00 m2
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Kiosek s prodejnou doplňkového sortimentu zboží
užitná plocha
zastavěná plocha
obestavěný prostor
plocha prodejny

....
....
....
....

-

....
....
....

počet zaměstnanců celkem
počet zaměstnanců na 1 směnu
počet směn (nepřetržitý provoz)

Celková zastavěná plocha čerpací stanice včetně zastřešení

60,33
72,00
252,00
45,50

m2
m2
m3
m2
6
2
3

1.680,00 m2

Provozní doba čerpací stanice odpovídá provozu hypermarketu TESCO – nonstop – 24 hod.
B.I.3 Umístění záměru :
Kraj Královehradecký, město Jičín, katastrální území Jičín, parcelní číslo 1017/8.
Záměr je navržen na nevyužívanou jižní část stávajícího areálu TESCO na pozemkovou
parcelu 1017/8, k.ú. Jičín. Pozemek je klasifikován jako ostatní plocha, manipulační plocha a
je ve vlastnictví dceřinné společnosti stavebníka.
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry :
Záměr má charakter novostavby a řeší návrh a umístění areálové čerpací stanice pohonných
hmot (ČS PHM) TESCO v areálu hypermarketu TESCO v Jičíně. Jedná se o střední areálovou
ČS PHM s vysokou propustností se zařízením pro výdej všech druhů pohonných hmot a
maziv pro osobní auta a malé užitkové dodávkové vozy a příslušnými službami pro
zákazníky. Součástí stavby čerpací stanice je protažení stávající dřevěné protihlukové stěny
podél východní hranice areálu hypermarketu TESCO jižním směrem až k jižní hranici areálu
čerpací stanice.
Záměr je umístěn na nevyužívanou jižní část stávajícího areálu TESCO, vjezd do areálu ČS
PHM je výhradně z plochy parkoviště hypermarketu.
V daném území bezprostředně přiléhajícím k vysoce frekventované Hradecké ulici, která je
výpadovkou na Hradec Králové, byla v těsném sousedství postavena dvě konkurenční
nákupní střediska – PENNY Market a hypermarket TESCO, jejichž parkoviště mají společné
dopravní napojení na Hradeckou ulici. Areál hypermarketu TESCO sousedí z jižní strany
s areálem podniku Silnice Jičín. V areálu je vlastní čerpací stanice pohonných hmot pro
těžkou techniku a nákladní vozy dané společnosti. Příjezd do areálu je po slepé ulici končící
pod vrchem Šibeňák západně od areálů obou nákupních středisek, od nichž je oddělena
barierou vzrostlé zeleně. Tankování nákladních vozidel podniku Silnice Jičín v areálové
čerpací stanici PHM TESCO je tedy vyloučeno.
Pro vozidla vyjíždějící z centra města bude z dopravního hlediska patrně výhodnější tankovat
pohonné hmoty u konkurenční čerpací stanice ÖMV umístěné po pravé straně Husovy ulice
před železničním přejezdem ve směru od centra města.
Nově budovaná čerpací stanice v areálu hypermarketu TESCO bude tedy sloužit převážně pro
návštěvníky tohoto hypermarketu, případně bude využívána i zákazníky přijíždějícími do
nákupního střediska PENNY Market a nebude zásadním způsobem přispívat k dalšímu
nadměrnému nárůstu dopravy v dané lokalitě.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Posuzovaná čerpací stanice má v souladu s obchodní strategií investora doplnit a rozšířit
stávající nabídku služeb poskytovaných zákazníkům obchodního řetězce TESCO. Stavba je
navržena na málo využívanou jižní část stávajícího areálu hypermarketu TESCO, vjezd a
výjezd do areálu ČS je výhradně z plochy parkoviště hypermarketu.
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Při hodnocení záměru byly zvažovány 4 varianty možného řešení:
Pasivní nulová varianta
Pasivní nulovou variantou rozumíme, že stavba nebude realizována.
Záměr se nebude nerealizovat v případě zjištění velmi závažných překážek bezpečnostního
charakteru nebo bezprostředního či výhledového ohrožení lidského zdraví a životního
prostředí. Pokud se tyto překážky objektivně neprokáží, bylo by nerealizování stavby bylo
v rozporu s obchodní strategií investora a vlastníka areálu.
Aktivní nulová varianta
Aktivní nulová varianta předpokládá realizaci jiného podnikatelského záměru v posuzované
lokalitě.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem – vlastnictví pozemků dceřinou společností
investora, podnikatelskou strategií společnosti i souladu s územně plánovací dokumentací,
která teoreticky realizaci předloženého záměru nevylučuje, nebyla alternativní nulová varianta
předložena.
Varianta ekologicky optimální
Varianta ekologicky optimální obecně předpokládá vedle splnění všech zákonných předpisů a
nařízení týkajících se ochrany veřejného zdraví a životního prostředí i dosažení jistého
zlepšení stávajícího stavu a minimalizace nepříznivých vlivů. Toho lze dosáhnout realizací
nezbytných preventivní opatřeních navržených speciálními průzkumy směřujícími především
k ochraně lidského zdraví, kvality povrchových a podzemních vod, ovzduší a minimalizaci
vzniku odpadů.
Posuzovaná varianta
Vzhledem k problematickému charakteru širší zájmové lokality (aktivní či opuštěné výrobní
areály, nově vybudovaná nákupní střediska a vysoké dopravní zatížení na jedné straně a
budovaná rekreační oblast na úpatí vrchu Šibeník a v prostoru mezi železniční tratí a
jihovýchodním okrajem panelového sídliště na Valdickém předměstí na straně druhé) není
možno jakýkoli podnikatelský záměr realizovaný v dané lokalitě jednoznačně označit za
ekologicky optimální variantu. Realizací opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř.
kompenzaci negativních vlivů popsaných v kapitole D.IV je tedy nutno dosáhnout řešení, kdy
bude varianta záměru předložená investorem z ekologického hlediska přijatelná a za daného
stavu se co nejvíce přiblíží optimální variantě.
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru :
Ve stavbě ČS jde v technologické části o instalaci nádrží s příslušenstvím (včetně nádrže na
úkapy), 4 výdejních stojanů, monitorovacího a měřícího systému, řídícího systému ČS,
vysavače a totemu. Zastřešení výdejních stojanů tvoří ocelová konstrukce na šesti dutých
ocelových sloupech. Jejím účelem je ochrana motoristů před povětrnostními vlivy a
vodohospodářské oddělení výdejní plochy. Podjezdová výška je 4,5 m. Atika je tvořena
hliníkovým lakovaným plechem ve firemních barvách TESCO, podhled je z ocelových lamel.
Odvodnění zastřešení je řešeno vnitřkem dutých sloupů. Ocelová konstrukce bude založena
na železobetonových patkách.
Stavba bude sloužit hlavně pro příjem, skladování a výdej pohonných hmot (PH).
Mimo tuto základní činnost je zde možné využít následujících služeb:
- vysávání interiérů vozidel
- prodej doplňkového sortimentu pro motoristy
V kiosku nebude umístěno hygienické zařízení pro zákazníky. Zákazníci areálové čerpací
stanice budou využívat stávající hygienické zařízení hypermarketu TESCO, s nímž tvoří
čerpací stanice jeden provozní celek.
Kapacitní údaje :
Sortiment PH a objemy nádrží :
benzin automobilový bezolovnatý BA 95 N
benzin automobilový bezolovnatý BA 98 N
nafta motorová
NM
nádrž na úkapy
Předpokládaná denní výtoč:
BA 95N
BA98N
NM

- celá nádrž 60 m3
- komora 20 m3 z nádrže 60 m3
- komora 40 m3 z nádrže 60 m3
– 5 m3

30 m3
5 m3
30 m3

Rámcový popis technologie:
Čerpací stanice je charakterizována jako nevýrobní objekt jehož účelem je zajistit příjem,
skladování a distribuci pohonných hmot (PH) a poskytovat obvyklé doplňkové služby
motoristům.
Ve stavbě ČS jde v technologické části o instalaci nádrží s příslušenstvím (včetně nádrže na
úkapy), 4 výdejních stojanů, vzduchového stojanu, vysavače a totemu. Dále bude realizován
řídící, monitorovací a měřící systém.
U čerpací stanice dochází k manipulaci s PH, to je benziny a motorovou naftou, klasifikovanými dle zásad ČSN 65 0201 jako hořlavé kapaliny (HK) I. a II. třídy nebezpečnosti.
Uskladňovací nádrže pro PH jsou dvě podzemní, ležaté, dvouplášťové nádrže o objemech po
60 m3 s ocelovými šachtami. Jedna nádrž na PH je dělená na 40 a 20 m3 a druhá nádrž je
nedělená.
Nádrž na úkapy o obsahu 5 m3 je podzemní, ležatá, dvouplášťová o průměru cca ø 1600 mm
s ocelovou šachtou.
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Všechny nádrže jsou v pojížděném provedení tzn. že mají pojízdné poklopy šachet.
Nádrže jsou vybavené indikací úniku tak aby splňovaly požadavky ČSN 65 0201, ČSN
65 0202, ČSN 75 3415 a dalších norem a předpisů.
Příjem je přes stáčecí zařízení, výdej na výdejních stojanech plnícími pistolemi.
Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami a budou stáčeny do podzemních
uskladňovacích nádrží. Stáčení bude prováděno přes uzamykatelnou stáčecí šachtu samospádem. Stáčecí stanoviště je nadkryté a je umístěno v prostoru výdejních stojanů.
Pro stáčení PH z autocisteren (AC) je instalována stáčecí šachta se třemi vývody pro stáčení
produktů a vývody pro vracení par benzinů a NM do AC.
AC při stáčení musí být řádně uzemněna připojením na zemnící síť. Po dobu stáčení je nutná
vždy přítomnost obsluhy.
Ochrana před nebezpečnými účinky elektrostatických nábojů při stáčení a při plnění PH musí
být zajištěna v souladu s požadavky ČSN 33 2030, zejména dodržováním povolených
rychlostí proudění PH v potrubí a relaxační doby.
Parní prostory uskladňovacích nádrží na benziny jsou přes rohové plamenojistky vyvedeny
potrubím zakončeným šroubením do stáčecí šachty, kde je možno je hadicemi propojit s
parním prostorem příslušně vybavené autocisterny (rekuperace), čímž se zabrání výronu par
do ovzduší.
Součástí technologického zařízení je signalizace a měření stavu hladin PH v nádržích a
ochrana proti přeplnění nádrží ( při stáčení PH z AC).
Ochrana konstrukcí zamezující průniku ropných látek do podloží bude zajištěna izolacemi
(manipulační plocha u výdeje PH a stáčení). Krytá manipulační plocha u výdejních stojanů
má charakter zastřešené manipulační plochy a případné úkapy budou svedeny do nádrže na
úkapy o obsahu 5 m3.
Výdej pohonných hmot do nádrží vozidel je prováděn přes 4 výdejní stojany umístěnými pod
zastřešením. Výdejní stojany jsou tříproduktové oboustranné TOKHEIM. Stojan může
vydávat 3 druhy PH na obě strany ze 6 výdejních pistolí. Současně může stojan vydávat po
jednom produktu z každé strany stojanu. Plnící výkon pistolí je 40 l/min.
Všechny benzinové hadice stojanu jsou vybaveny rekuperací par.
Hodnoty vydaného množství z výdejního místa jsou elektronicky přenášeny do kiosku (na
řídící a pokladní systém).
Při instalaci zařízení a potrubí se musí respektovat určité požadavky z korozívního
průzkumu, protože v místě ČS je normální korozivní agresivita (neagresivní prostředí dle
ČSN 03 8375). Není požadována pasivní protikorozní ochrana. Všechna nově realizovaná
kovová úložná zařízení budou opatřena běžnou izolací.
Řídící systém.
Řídící systém řídí celou činnost technologie výdeje PH včetně monitorování případných
úniků. Je vybaven počítači, ovládacími pulty pro prodej s pokladnami (s tiskem účtenek),
čtečkami magnetických karet, digitálními ukazateli a řídícím systémem stojanů. Dále je k
němu napojen monitorovací systém a elektronický totem.
Pro sledování možných úniků do meziprostorů nádrží, meziprostorů stáčecích potrubí,
meziprostorů sacích potrubí, prostor šachet pod výdejními stojany a měření množství PH v
nádržích je instalován monitorující systém .
Řídící systém umožňuje sledování stavů hladin v nádržích, zobrazování obsahu nádrží,
množství vydaných PH na jednotlivých stojanech a další funkce (např. vedení skladové a
účetní agendy, psaní faktur, hlášení atd.) a signalizaci úniků apod.
Další zařízení. Veřejná čerpací stanice bude dále vybavena vysavačem, klepačem koberců a
elektronickým totemem.
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Doprava a manipulace:
Autocisterny s pohonnými hmotami vjíždí pro stáčení PH pomocí vlastních pohonů. Automobily různých typů a velikostí, motocykly a další typy vozidel a strojů vjíždí (do prostoru
výdeje PH, k vysavači a vzduchovému stojanu) a odjíždí pomocí vlastních pohonů.
Veškerá doprava bude realizována po stávajících komunikacích výhradně přes prostor
dnešního parkoviště před hypermarketem TESCO.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení :
Zahájení:
Dokončení:

04/2007
07/2007

B.I.8 Výčet dotčených územně správních celků :
Kraj :
Obec :
Katastrální území :

Královéhradecký
Jičín
Jičín.

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

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení ochrany ovzduší, povolení umístění a realizace středního stacionárního
zdroje, zák.č. 86/2002 Sb.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽPZ – stanovisko EIA dle zák. č.
94/2006
Městský úřad Jičín, stavební úřad, územní rozhodnutí a stavební povolení

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Soupis dotčených parcel
Parcela
záboru
č.
1017/8

Výměra

Zábor

Vlastník

Stávající

Účel

m2
12 786

m2
2042

1

využití
manipul. plocha ČSPHM,ZP,IS

4011

4 997

20

1

budova LV 6246

napojení NN,
SLB

Vlastník
1
SotEstates, s.r.o., Veselská 663, 19 906 Praha 18 – Letňany (dceřinná společnost
investora)
Dotčené pozemky nenáleží ZPF.
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Stávající ochranná pásma
Posuzovaná lokalita se nenachází ve zvláště chráněných územích dle zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění, ani v jejich ochranných pásmech.
Lokalita se nenachází v blízkosti otevřené povrchové vodoteče ani v zátopovém území.
Ochranné pásmo lesa (50 m) nebude dotčeno.
Ochranné pásmo komunikace II. tř. ……………………. 5,0 m
Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí ……………dle správce IS
Na kabelové vedení Telecomu bude v dotčeném úseku osazena chránička.
Zemní práce
Zemní práce budou prováděny v souvislosti se zakládáním objektu obslužného kiosku a
instalací technologie (podzemní nádrže).
Zemní práce budou probíhat vesměs v zeminách a horninách 2. – 4. třídy těžitelnosti, tzn. že
půjdou těžit běžnou technikou. Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se dá
očekávat průnik podzemní vody do stavební jámy. Je nezbytné uvažovat se stavebním
čerpáním.

B.II.2 Voda - odběr a spotřeba vody
Napojení, zdroj vody
Přípojka vody pro ČS PHM bude napojena na stávající vodovodní přípojku do hypermarketu
TESCO v místě za stávající vodoměrnou šachtou, která je umístěna poblíž výdejní plochy
čerpací stanice. Napojení se provede navrtávacím pasem DN 200 s ventilem průměru 5/4“.
Potrubí profilu 5/4“ bude uloženo na pískovém podsypu o síle 10 cm, obsyp pískem 30 cm.
Potrubí vodovodní přípojky k objektu služeb bude z polyetylénových trub HDPE (ø 40 / 3,4
mm) v délce 30 m.
Na vodovodní přípojce pro ČS PHM nebude umístěna vodoměrná šachta, protože čerpací
stanice je součástí areálu TESCO.
Na vodovodní přípojce nebudou umístěny požární hydranty, pro požární zásah budou využity
stávající hydranty v areálu TESCO.
Předpokládaná potřeba vody
Zásobování objektu vodou bude pokrývat pouze potřeby zaměstnanců ČS.
Vzhledem k tomu, že se jedná o areálovou čerpací stanici hypermarketu TESCO, nebude
v objektu ČS vybudováno sociální zařízení pro veřejnost. Zákazníci budou využívat
sociálních zařízení v objektu hypermarketu.
Počet zaměstnanců
Potřeba vody na 1 zaměstnance
Potřeba vody pro zaměstnance celkem

6
60 l/den
360 l/den

Průměrná specifická potřeba vody Qp:
Qp = 360 l/den = 0,36 m3/den = 0,004 l/s
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Maximální denní potřeba vody Qm:
Qm= Qp x kd
Qm = 360 x 1,3 = 468 l/den
kd = součinitel denní rovnoměrnosti
Maximální hodinová potřeba vody Qh:
Qh = Qm x kh
Qh = 468 x 1,8 = 842,4 l/den = 0,01 l/s
kh = součinitel hodinové nerovnoměrnosti
Roční potřeba (zaokrouhlená hodnota)
Qr = 130,0 m3/rok
Požární voda
Vnitřní požární voda pro kiosek není požadována.
Pro požární zásah budou v případě potřeby využity stávající hydranty v areálu HM TESCO.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Zásobování elektrickou energií
Čerpací stanice PHM Tesco Jičín má instalovaný příkon Pi :
Elektrický kotel
....
TUV
....
Technologie výdeje PHM
....
Ostatní
....
Celkem
....

12,0 kVA
2,2 kVA
21,0 kVA
8,3 kVA
Pi = 43,5 kVA

Soudobost ß = 0,85
Soudobý výkon
Pp = Pix ß = 43,5x 0,85 = 37,5 kW
Zásobování zemním plynem
Objekt nebude zásobován zemním plynem.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Realizace areálové čerpací stanice v prostoru stávajícího parkoviště HM TESCO nevyvolá
dodatečné nároky na dopravní infrastrukturu.
Rozhledové poměry při výjezdu z ČS PHM jsou prokázány.
Přípojka splaškové kanalizace
Samostatná přípojka splaškové kanalizace z kiosku (1 WC + 1 umývadlo) je zaústěna novou
kanalizační přípojkou do stávající kanalizace DN 800, která vede podél příjezdové
komunikace do areálu TESCO. Přechod přes příjezdovou komunikaci do areálu TESCO bude
překopem po polovinách.
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Přípojka dešťové kanalizace
Nové přípojky dešťové kanalizace z areálu ČS PHM jsou zaústěny do stávající jednotné
kanalizace, která vede podél příjezdové komunikace do areálu TESCO. Jsou navrženy dvě
větve pro odvod dešťových vod. Obě větve jsou zaústěny do společné šachty přípojky spolu
se splaškovou kanalizací.Odvodnění zpevněných ploch ČS PHM (komunikace, manipulační
plochy) a zastřešení ČS je zaústěno do stávající jednotné kanalizace.
Všechny nové přípojky kanalizace jsou navrženy v profilu DN 200.
Zachycení kontaminovaných vod
Možné úkapy ze stáčecí plochy a výdejní zastřešené plochy jsou svedeny samostatnou
trubkou DN 100 do úkapové jímky objemu 5 m3.
Rozvody NN
Přípojka NN pro bude provedena z rozvodny NN v prostoru západního štítu stávajícího
hypermarketu TESCO, kabelem CYKY 3x120+70 převážně v chodníkovém pásu podél
stávajícího parkoviště a HM TESCO. Přípojka NN bude ukončena v přípojkové skříni
osazené z vnější strany fasády kiosku ČS PHM. Podružné měření spotřeby elektrické energie
bude instalováno v rozvodně NN stávajícího hypermarketu. Z přípojkové skříně na fasádě
kiosku bude napojen v rámci projekčního souboru SO 02.4 hlavní rozvaděč kiosku ČS PHM.
Před zahájením výkopových a zemních prací nutno zajistit vytýčení zemních překážek. Při
souběhu a křižování podzemních sítí s kabely NN nutno dodržet minimální vzdálenosti dle
ČSN 73 6005.
Telefonní přípojka
Tento objekt řeší přípojku telefonu v rámci vnitřní sítě TESCO Jičín. Součástí přípojky
telefonu je i datové propojení a rezerva pro další budoucí potřeby. Je navržena kapacita 12
párů vodičů. Přípojka bude provedena úložným kabelem TCEKPFLE 12P 1,0.
Napojovací místo je stanoveno v rozvodně NN na západním štítu stávajícího objektu
hypermarketu TESCO, napojení jednotlivých telefonních a datových linek bude upřesněno
v realizační dokumentaci. Trasa bude vedena ve výkopu společně s přípojkou NN ke
kiosku čerpací stanice PH, kde je zakončen v slaboproudém rozvaděči v kanceláři. Trasa
přípojky vede v souběhu s přípojkou NN.
Dle ČSN 73 6005 je nutné dodržet min. odstup a křižování vedení slaboproudého kabelu od
silnoproudých a ostatních rozvodů. Uložení slaboproudých kabelů musí být provedeno podle
ČSN 73 6005.
Před zahájením výkopových prací na zemní kabelové trase musí být vytyčena všechna
stávající podzemní vedení v dané lokalitě!

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší – množství a druh emisí do ovzduší
(Kapitola je zpracována s použitím údajů z Rozptylové studie zpracované Mgr. R. Smetanou pro účely
předkládané dokumentace)

Bodové zdroje
Z pohledu legislativy v oblasti ochrany ovzduší je ČS benzinu klasifikována jako střední
zdroj znečišťování ovzduší (viz vyhláška MŽP ČR č. 355/2002 Sb., § 18 odst. 2).
Čerpací stanice motorové nafty je zařazena mezi střední zdroje znečišťování ovzduší podle
nařízení vlády č. 353/2002 Sb., přílohy č. 1, bodu 4.9. „Čerpací stanice a zařízení na dopravu
a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního
předpisu“.
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U čerpacích stanic jsou dva hlavní zdroje úniku škodlivin. Jde o stáčení při dodávce suroviny
a dále její výdej do nádrží automobilů. Při obou manipulacích vznikají emise. U nově
budovaných čerpacích stanic je při těchto činnostech použit zpětný odvod par.
Při stáčení nedochází k úniku škodlivin do ovzduší. Speciálně upravená cisterna se při stáčení
napojí dvěma hadicemi na parní systém čerpací stanice a po hermetizaci je započato stáčení.
Páry se vracejí do autocisterny a jsou odvezeny mimo čerpací stanici. Pokud není systém
hermeticky propojen čerpání není dovoleno. Tento požadavek je dán legislativně (viz
vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb.).
Při výdeji je situace komplikovanější, systém nelze jednoduše hermetizovat. Nově budované
čerpací stanice musí vybaveny aktivním systémem zpětného odvodu par. Tuto podmínku
stanoví vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., par. 18, odst.1. Účinnost odvodu par se u nových
moderních zařízení pohybuje kolem 95% (výrobce uvádí odloučení plynných složek 100 %).
Vyhláška MŽP č. 356/2002 uvádí pro čerpací stanice emisní faktor 1400 g VOC na m3
benzinu, 20 g VOC na m3 motorové nafty. To představuje 2069 g VOC za hodinu plného
provozu. Při 95% účinnosti odvodu par u modulů pro výdej benzínu vychází emise VOC za
hodinu plného provozu 127,2 g VOC, to je 35,3 mg VOC za sekundu.
Tabulka č. 1 Přehled čerpání a emisí VOC z čerpací stanice
Čerpání pohonných hmot

jednotka

benzin

denní (24 hodin)
hodinové
emise
za hodinu provozu
s odvodem par
roční

dm3/den
dm3/hod

35000
1460

g VOC/hod
g VOC/hod
kg VOC/rok

2044
102,2
858,5

motorová
nafta
30000
1250
25
25
210,0

celkem
65000
2710
2069
127,2
1068,5

Podíl benzenu na celkovém množství VOC se mění podle zdroje těchto emisí – ve výparech
benzínu je uváděno 1 % hm. To představuje hodnotu hmotnostního toku emisí benzenu
0,353 mg/s.
Emitované látky a jejich emise (Krayzel 1995)
Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny
převážně těkavými organickými látkami (VOC – volatile organic compounds), které zásadně
ovlivňují kvalitu ovzduší.
Nyní je používána definice, která VOC definuje jako jakoukoliv organickou sloučeninu nebo
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo
roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. Tuto podmínku splňuje většina
alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy,
akloholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových
kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.
Hlavním a u nás ne dostatečně známým faktem je jejich podpora vzniku přízemního ozonu
(nezaměňovat se stratosférickým ozonem). Přízemní ozon ničí lesy, vegetaci, úrodu,
poškozuje lidské zdraví, což je pozorovatelné hlavně v městských aglomeracích. VOC jsou
schopny se podílet na reakcích s dalšími škodlivinami, jako např. oxidy dusíku, aj.
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Některé složky VOC ohrožují ochrannou vrstvu stratosférického ozonu a podporují vytváření
skleníkového efektu.
Pro okamžitý účinek na organismy je důležitá doba expozice. Např. 40 mg/m3 může být pro
člověka smrtelné již po 5 - 10 ti minutách. Benzíny mají dráždivý účinek na sliznici (oči,
dýchací a zažívací ústrojí), rovněž je znám jejich narkotický účinek, vedoucí až ke křečím.
Benzíny s vyšším obsahem aromátů a olefínů jsou biologicky účinnější, než benzíny s
uhlovodíky nasycenými. Velmi nebezpečné je i chronické působení menších koncentrací.
Emise VOC vznikají při manipulaci se surovinou, kdy kapalina, čerpaná do nádrže (cisterna,
zásobník i nádrž aut), vytlačuje páry zaplňováním prostoru a tyto unikají mimo, do ovzduší.
Tyto emise při manipulaci s benzíny (a dalšími) je možno stanovit na základě znalosti
koncentrace benzínových par v parním prostoru či tenze manipulovaného produktu.
Vzhledem k obrovským rozdílům složení benzínů a teplot v nádržích se nikdy nedá přesně
stanovit koncentrace par nad kapalinou. Zahraniční i naše literatura užívá vždy rozmezí
koncentrací, se kterými je nutno uvažovat. Někdy se používá jiná hodnota pro zimu a pro léto.
U nafty jsou koncentrace o cca dva až tři řády nižší, než pro benziny.
Liniové zdroje
Přestože předkládaný záměr nespadá mezi liniové zdroje znečištění, uvádíme v této
souvislosti pro úplnost existující automobilový provoz spojený s přilehlými komunikacemi.
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot
široké spektrum emisí. Některé z nich jsou dominantní a typické pro provoz vozidel se
zážehovým nebo vznětovým motorem, další jsou oproti jiným zdrojům emisí relativně
bezvýznamné.
Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu jsou:
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
uhlovodíky
Při posuzování vlivu automobilové dopravy na životní prostředí se jako charakteristická
škodlivina uvažují oxidy dusíku, tj. oxid dusnatý, který ve vnějším ovzduší rychle oxiduje na
oxid dusičitý. Oba plyny jsou pak označované souhrnně jako NOx. Emise oxidů dusíku jsou
výrazně vyšší při nízkých a velmi vysokých rychlostech.
Oxid uhelnatý vzniká při spalování nedokonalou oxidací paliva. Při plynulé jízdě s rostoucí
rychlostí klesá jeho emise, vzrůstá však prudce při tvořících se dopravních zácpách. Poměrně
vysoké imisní limity pro CO v ČR i jinde ve světě způsobují, že k jejich překročení prakticky
nedochází a tím i podíl CO z automobilové dopravy je vzhledem k těmto limitním hodnotám
relativně velmi nízký.
Uhlovodíky, jako skupina organických polutantů, se nedají jednoduše charakterizovat. Uvádí
se přibližně 400 organických sloučenin obsažených ve výfukových plynech. Jejich množství a
škodlivost se mění od minimálních po poměrně vysoké hodnoty. Množství emitovaných
uhlovodíků je výrazně závislé na režimu a stylu jízdy. Zejména akcelerace a decelerace
značně zvyšují jejich produkci.
Podrobně jsou tyto chemické látky pojednány ve znaleckém posudku č. 11/19/2006
Zhodnocení vlivu vybraných škodlivin na zdraví obyvatelstva (Příloha č. 5)
Plošné zdroje
V období výstavby se dočasným plošným zdrojem prachových částic (druhotná prašnost)
může stát staveniště areálu ČS. Jedná se především o časově omezené období zemních prací
a terénních úprav.
Za velmi nepříznivé povětrnostní situace (suché období se silným prouděním) je nutno
uvažovat se zmírňujícími opatřeními (skrápění).
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B.III.2 Voda – množství odpadních vod a jejich znečištění
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat v provozním zázemí pro obsluhu čerpací stanice.
Množství splaškových vod se stanoví výpočtem na základě potřeby vody vypočtené dle
Směrnice MVLHZ ČSR č. 9/1973
Potřeba vody pro obsluhu ČS PHM:
Počet stálých zaměstnanců:
6
Specifická potřeba vody na zaměstnance:
60 l/os.den
Průměrné množství splaškových vod Qp :
Qp = 360 l/den = 0,36 m3 /den
Maximální denní množství splaškových vod (ze sociálních a hygienických zařízení)
Qm = Qp x kd
Qm = 360 x 1,25 = 450 l/den = 0,45 m3 /den
Srážkové vody
Srážkové vody na nezpevněných travnatých plochách budou zasakovány.
Množství srážkových vod ze střech a zpevněných ploch bylo vypočteno na základě ročního
úhrnu srážek dle hydrologických podkladů a normovaných koeficientů odtoku pro daný typ
povrchu:
Množství odpadních srážkových vod ze zastavěné plochy vč. zastřešení:
Odvodňovaná plocha:
1. 680,00 m2
Součinitel odtoku:
0,9
Intenzita 15min. deště
120 l/s.ha (Herle a kol. 1983)
QDS = 0,17 ha x 0,9 x 120 = 18,36 l/s
Neznečištěné srážkové vody se zastřešení čerpací stanice budou svedeny do dešťové
kanalizace.
Manipulační plochy pod zastřešením včetně stáčecí plochy budou odvodněny přes vpusti typu
HL 616.1 do jímky na úkapy o obsahu 5 m3.
B.III.3 Odpady – kategorizace a množství odpadů
Odpady ve fázi výstavby
Pravděpodobnou skladbu odpadů, které mohou vzniknout ve fázi výstavby, lze odvodit
z navrženého konstrukčního řešení objektů a materiálů, které mají být při stavbě použity.
V přípravné fázi budou odstraněny pevné překážky na ploše výstavby ČS a provedeny zemní
práce.
Objekty budou založeny na železobetonových základových pasech, případně masivnějších
základových patkách (nosné sloupy zastřešení). Při zemních pracích vznikne určité množství
zeminy, která může být použita do zásypů a podsypů v rámci areálu čerpací stanice.
Přebytečná zemina bude uložena na skládku inertního materiálu.
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Nosné obvodové konstrukce staveb i nenosné příčky budou provedeny z tvárnic YTONG. Na
podlahách kiosku bude použita keramické dlažba, stěny sociálních zařízení budou obloženy
keramickými dlaždicemi. Podlahy objektů budou izolovány proti zemní vlhkosti a pronikání
radonu z podloží plastovou fólií. Tepelnou izolaci podlah tvoří pěnový polystyren tl. 60 mm.
Stropní konstrukce bude provedena z trapézových plechů.
Ve skladbě střešního pláště kiosku bude použita tuhá tepelná izolace a těžký živičný pás
z modifikovaných asfaltů.
Na malby v místnostech budou použity zdravotně nezávadné disperzní nebo akrylátové barvy.
Ocelové a doplňkové konstrukce budou natřeny základním a syntetickým nátěrem.
Klempířské konstrukce z pozinkovaných plechů a stropní plechy budou natřeny základním
reaktivním nátěrem a nátěrem syntetickým.
Tabulka č. 2 Výčet odpadů z výstavby ČSPHM
Kód
Kategorie
Název druhu odpadu
odpadu
17 01 01
O
beton, porobeton (zbytky)
17 01 03
O
keramika (zbytky)
17 02 01
O
dřevo
17 02 02
O
sklo
17 02 03
O
plast
17 02 04
N
plast znečišť. nebezpečnými látkami
(nátěry)
17 03 01

17 03 02
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 03
20 03 01

N

O
O
O
O
O
N
O

Množství (odhad)
0,90 t
0,10 t
0,30 t
0,01 t
0,10 t
0,01 t

asfalt. směsi s dehtem
- ABS z demolice
- obal. kamenivo z demolic

350,00 t
410,00 t

ostatní asfaltové směsi
směsné kovy
kabely
zemina
ostatní izol. materiály
ostatní směsné stavební odpady
směsný komunální odpad

0,01 t
0,23 t
0,05 t
1566,00 t
0,02 t
0,20 t
0,01 t

Způsob nakládání s odpady
Odpady ze stavby, které nejsou označené jako nebezpečné a nelze je recyklovat ani znovu
využít, budou odvezeny na skládku.
Vybrané dřevo bude nabídnuto jako palivové.
Nakládání s vytěženou zeminou se bude řídit ustanoveními vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Nebezpečné odpady
- demolovaný asfaltobetonový koberec včetně podkladního obalovaného kameniva bude
odvezen k dalšímu zpracování na nejbližší obalovnu
- ostatní nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu
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Odpady ve fázi provozu
Ve fázi provozu čerpací stanice budou nebo mohou odpady vznikat v následujících provozech
a místech:
- místo výdejních stojanů pohonných hmot
- místo prodeje doplňkových potřeb
- místo výkupu použitých olejů z motorů a převodovek
- úložiště nádrží a místo stáčení pohonných hmot
- zpevněné plochy areálu čerpací stanice
Tabulka č. 3 Přehled odpadů vznikajících ve fázi provozu
Kód
Kategorie Název druhu odpadu
odpadu
13 05 01
N
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02
N
Kaly z lapáků oleje
13 05 03
N
Kaly z lapáků nečistot
13 02
N
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 07 01
N
Topný olej a motorová nafta
13 07 02
N
Motorový benzín
15 02 02
N
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
20 03 01
O
Směsný komunální odpad
20 03 03
O
Uliční smetky
20 02 01
O
Biologicky rozložitelný odpad
15 01 01
O
Papírové a lepenkové obaly
15 01 02
O
Plastové obaly
15 01 06
O
Směsné obaly
15 01 10
N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné.
Odpady kategorie „ostatní“
Při provozu prodejny budou vznikat odpady charakteru směsného komunálního odpadu a dále
především odpadní obaly zboží..
Částečně se bude jednat o odpad recyklovatelný, který bude předáván k dalšímu nakládání
specializovaným firmám.
Provozovatel zařízení musí zajistit možnost třídění odpadu tím, že do areálu ČS umístí sběrné
nádoby potřebné skladby a kapacity a smluvně zajistí svoz tříděného odpadu specializovanou
firmou.
Odpady kategorie „nebezpečný“
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Tyto odpady budou vznikat výkupem od individuálních zákazníků, budou skladovány
v zabezpečené podzemní nádrži o obsahu 5 m3 a po určité době budou vyvezeny dle smlouvy
o následném odběru a výkupu specializovanou firmou.
Kaly z lapáků olejů a benzinů
Jedná se o odpad vzniklý v prostoru vlastního odlučovače ropných látek/chemické vpusti.
ORL je stávající a je součástí areálu TESCO.
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Kal z nádrží pro uskladnění ropných látek
Jedná se o kal z podzemních zásobních nádrží, který je při údržbě a čištění odčerpán zpět do
cisterny a odvezen k dalšímu zpracování mimo areál ČS.
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Jedná se o použité textilie, např. pro otření rukou apod. při provozu ČS. Tento odpad bude
uložen v PE vacích a likvidován mimo ČS. Odběr a zneškodňování bude provádět
specializovaná firma na základě smlouvy.
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Budou ukládány do speciálních sběrných nádob a tento odpad bude následně svážen a
likvidován odbornou firmou mimo ČS.
Odpady při případné likvidaci stavby
Problematiku likvidace stavby je v současné chvíli možno pojednat pouze ve velmi obecné
rovině. K nutnosti likvidace stavby (lépe řečeno jejích zbytků) by mohlo dojít při jistých
nestandardních situacích, jakými jsou požár nebo výbuch, kdy by došlo k jejímu poškození
nebo úplnému zničení. Standardní ukončení životnosti je záležitostí spíše desítek let.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je postavena z běžných stavebních materiálů, bude jejich
odstranění rutinní záležitostí, která nebude představovat žádnou mimořádnou zátěž ani riziko
pro bezprostřední okolí, životní prostředí ani lidské zdraví.
B.III.4 Ostatní (hluk a vibrace, záření, seismicita)
Hluk
(V kapitole jsou použity údaje z Hlukové studie, kterou pro účely dokumentace zpracoval Mgr. R. Smetana )

V současné době je u objektů č.p. 380 a 416 dosaženo hodnoty LAeq,16 > 65 dB. Překročení
této hladiny je však velmi nízké, řádově v desetinách decibelu.
Hluk při výstavbě
Emise hluku do okolí areálu čerpací stanice během výstavby je možno stanovit na základě
předpokládaného strojního vybavení a očekávané nákladní dopravy. Teoretické posouzení je
provedeno pro maximálně nepříznivý stav, protože nejsou známy některé údaje pro výpočet časová součinnost a délka nasazení jednotlivých strojů, harmonogram, postup a technologie
výstavby, atd.
Hluk ze stavební činnosti
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených
staveb v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní
hladině akustického tlaku A stanovené podle § 12 odst. 2 citovaného nařízení. Pro hluk ze
stavební činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina LAeq,T = 60 dB pro dobu
trvání stavební činnosti 14 hodin. Pro dobu kratší stanoví nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
způsob stanovení této hodnoty.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví vztahem:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . log[(126+t1)/t1],
kde
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7-21 hod.,
LAeq,T je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená
podle §12 odst. 2 nařízení vlády 88/2004 Sb.
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Při předpokládané délce provádění stavebních prací 10 hodin je LAeq,s = 61,3 dB.
V současné době není znám dodavatel stavebních prací a nejsou k dispozici konkrétní
informace o všech použitých strojních zařízeních. Předpokládá se nasazení bagru, mixeru,
vibrátoru a nákladních automobilů.
Tabulka č. 4 Zdroje hluku při výstavbě
Zdroj hluku

Hladiny akustického výkonu LWA

rypadlo (např.JCB 3CX)
97 dB
nakladač (Bobcat, UNC aj.)
91 dB
vibrační válec (např. Stavostroj
VV100)
nákladní auto (Tatra 815, MAN
TBG 41, Volvo BM aj.)

103 dB
91 dB

Hluk ve fázi provozu ČS PHM
Zákaznická doprava
Propustnost čerpací stanice ve špičce je 48 vozidel za hodinu. Průměrný počet vozidel,
vycházející z předpokládané výtoče čerpací stanice je poloviční, to je 24 automobilů za
hodinu v denní době. V noční době je předpokládána snížená intenzita čerpajících vozidel, to
je 8 automobilů za hodinu v noční době.
Doprava na parkoviště TESCO
Zdrojem hluku který ovlivňuje akustickou situaci v lokalitě je také zákaznická doprava k
hypermarketu TESCO. Odhad četnosti zákaznické dopravy vychází z kapacity parkoviště.
Parkoviště hypermarketu má kapacitu 230 stání. Při předpokládaném využití plochy
parkoviště 75 % a obrátce vozidel na 1 parkovacím místě každé 2 hodiny to předpokládá
návštěvu 1380 vozidel v denní době.
Návštěvnost v noční době je podle zkušeností z obdobných zařízení nižší, cca na úrovni 10 %
denní návštěvnosti, to je 128 vozidel v noční době.
Doprava po Hradecké ulici
Hradecká ulice (silnice II/286) je hlavní komunikací v lokalitě a představuje dominantní zdroj
hluku. Intenzita dopravy vychází z výsledků sčítání v roce 2005, pro rok 2006 je provedena
oprava pomocí růstových koeficientů ŘSD ČR.
Tabulka č. 5 Odhad intenzity dopravy v roce 2007 (voz/24 h)
silnice II/286 – sčítací úsek 5-0351
koef. 2007/2005
odhad rok 2007

OA
7938
1,040
8256

21

TNA
1180
1,034
1220

M
41
0,99
41

Celkem
9159
9517
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Hodnocení akustické situace
Hlukové hodnocení bylo provedeno pro nejbližší obytný dům č.p. 380, ležící
v bezprostředním sousedství areálu čerpací stanice. Posuzován byl hluk v bodě 2 m před
oknem v 2. NP orientovaným k čerpací stanici (západní štítová stěna).
Pro posouzení vlivu čerpací stanice na chráněný venkovní prostor byl proveden výpočet hluku
i na hranici pozemku domu č.p. 380 ve výšce 2 m.
Zdroje hluku ovlivňující dotčenou chráněnou zástavbu a chráněný venkovní prostor domů u
areálu čerpací stanice lze rozdělit na:
-

zdroje v lokalitě přítomné v současné době (doprava po Hradecké ulici,
doprava do areálu TESCO)
dopravu vyvolanou provozem nové čerpací stanice.

Deskriptorem hluku z dopravy je v denní době ekvivalentní hladina akustického tlaku A za
celých 16 hodin (06-22 hod), v noční době za celých 8 hodin (22-06 hod).
Pro hluk z areálu čerpací stanice je hodnoceno 8 souvislých nejhlučnějších hodin v denní
době a nejhlučnější hodina v noční době.
Tabulka č. 6 Hluk z jednotlivých zdrojů u nejbližšího obytného domu LAeq [dB]v denní
době
Ref.
bod

1
2

před oknem místnosti v 2. NP
na hranici pozemku
Limit

výška
[m]

jen nová
čerpací
stanice

5
2

42,3
32,9
50,0

jen
stávající budoucí
Hradecká doprava doprava
ul.
celkem včetně
ČS
60,8
60,0

60,8
-

60,9
-

Tabulka č. 7 Hluk z jednotlivých zdrojů u nejbližšího obytného domu LAeq [dB]v noční
době
Ref.
bod

1
2

před oknem místnosti v 2. NP
na hranici pozemku
Limit

výška
[m]

jen nová
čerpací
stanice

5
2

37,6
28,2
40,0

22

jen
stávající budoucí
Hradecká doprava doprava
ul.
celkem včetně
ČS
52,0
50,0

52,2
-

52,3
-
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Závěry
Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je automobilová doprava po Hradecké ulici. Hluk
z této komunikace v posuzovaném bodě již v současné době překračuje platný limit pro hluk
v denní i v noční době. Na hluk z dopravy po této komunikaci lze však aplikovat korekci pro
starou hlukovou zátěž, limitní hodnoty by tedy byly 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Tyto
hodnoty hluk z dopravy po silnici II/286 (Hradecká ulice) s rezervou nepřekračuje.
Hluk z dopravy do areálu TESCO a z pohybu automobilů na parkovišti hypermarketu
hlukovou hladinu v posuzovaném bodě podstatě neovlivní. Vliv tohoto hluku je z velké části
eliminován již vybudovanou protihlukovou stěnou a bude dále utlumen navrženým
prodloužením této stěny na 40 m. Navýšení hluku touto dopravou se v posuzovaném bodě
pohybuje kolem 0,1 až 0,2 dB.
Hluk z dopravy k nové čerpací stanici a z pohybu vozidel v ploše čerpací stanice bude
utlumen nově vybudovanou protihlukovou stěnou a zůstane s dostatečnou rezervou pod
limitními hodnotami pro denní a noční hluk, to je 50 resp. 40 dB. Vzhledem k výraznému
odstupu hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku od hlukového pozadí z Hradecké ulice
bude nárůst hluku vinou provozu čerpací stanice minimální (max. 0,1 dB) a neměl by být ani
subjektivně vnímán exponovanými osobami..
Vibrace
Vlastní objekt a zařízení ČS PHM nebudou zdrojem vibrací.
Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel,
konstrukcí a stavem vozovky. Dopravní otřesy ze silniční dopravy se však projevují nejvýše
do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Kvantitativní vyhodnocení vibrací je velmi
komplikované. Z výsledků cílených studií zaměřených na stanovení účinků dopravních
vibrací (Mlynář P., Salajka V.: Hodnocení vlivu dopravních vibrací na životní prostředí,
Planeta 1/97) vyplynulo, že při automobilové dopravě nebyly zjištěny takové úrovně rychlosti
či zrychlení, které by měly ve smyslu platných předpisů za následek jakékoli prokázané
negativní účinky na stavby nebo zdraví obyvatelstva.
Radonová zátěž
Radonové riziko je na území katastru města Jičín střední. Podle podkladů České geologické
služby (mapy radonového rizika) lze většinu plochy města zařadit k území s nejasným
složením (náplavy, sutě apod.) a tudíž rizikem přítomnosti materiálu s vyšším radonovým
zářením. Tento typ se řadí do kategorie přechodný.
Základem
klasifikace
základových
půd
z
hlediska
radonového
indexu
(http://nts5.cgu.cz/website/new_radon/) jsou následující hodnoty ( metodika ČGÚ Praha
1994):
Tabulka č.8

Stanovení radonového indexu základových půd podle objemové aktivity
Rn v půdním vzduchu (kBq/m3) a propustnosti
Index radonového rizika
Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu (kBq/m3)
vysoké
cA ≥ 100
cA ≥ 70
cA ≥ 30
střední
30 < cA< 100
20 < cA< 70
10 <cA< 30
nízké
cA < 30
cA < 20
cA < 10
propustnost nízká
propustnost
propustnost
střední
vysoká
Pro posuzovanou lokalitu v prostoru mimo údolní nivu lze jednoznačně použít kategorii
propustnosti podloží nízkou.
Přehledná mapa je uvedena na obr. č.1 (převzato z http://nts5.cgu.cz/website/new_radon/).
222
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Obrázek č. 1: Mapa radonového rizika

Radon pochází z geologického podloží. Kromě uranu (U) se na ozáření z přírodních zdrojů
podílí i draslík (K) a thorium (Th). Celkový účinek těchto tří radioaktivních prvků je
znázorněn v mapě dávkového příkonu gama záření, sestavené z leteckých
gamaspektrometrických měření v r. 1990 M. Matolínem a M. Manovou. Podle této mapy je
dávkový příkon gama záření z hornin v zájmovém území střední (55-65 nGy/h ve výšce 1 m
nad povrchem).
U staveb ležících na podloží se středním a vysokým radonovým indexem je projektant a
stavebník povinen věnovat pozornost protiradonovým stavebním opatřením.
V průběhu výstavby a provozu ČS PHM nebudou používány žádné zdroje radioaktivního
nebo elektromagnetického záření, které by měly negativní vliv na životní prostředí a lidské
zdraví.
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Seismicita a dynamická stabilita území
Pro posuzovanou oblast je typická maximální intensita zemětřesení podle MSK- 64 dána
hodnotou 6. Obdobné hodnoty udávají i Schenk a Schenková v Mapě seismických oblastí z r.
1997 (ČSN 73 0036, změna 2). Území lze z pohledu ČR považovat za relativně klidné.
Mapa
na
následujícím
obrázku
č.2:
Geofyzikální
ústav
AVČR
http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm) ukazuje jaké lze očekávat podle dosavadních
znalostí maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky v
intensitách podle 12 stupňové makroseismické stupnice MSK-64.
Na mapě jsou černými kroužky vyznačena města v České republice s počtem obyvatel přes 50
000. V následujícím seznamu nejbližších okolních měst je v závorce uvedena pro tato města
maximální intensita zemětřesení, jaká podle MSK-64 lze v místě očekávat:
Hradec Králové(6), Liberec(6).
Obrázek č. 2: Maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské
republiky

Dalším problematickým faktorem je nestabilita horninového masivu. V přehledu evidovaných
sesuvů
a
důlních
děl
(portál
veřejné
správy
–
CENIA
http://map.env.cz/mapmaker/cenia/portal/ ) jsou v okolí katastru města Jičín sesuvná území
relativně častá (obrázek č.3) a nevyhýbají se ani zastavěné části města.

Obrázek č.3: Sesuvy v širším okolí
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V blízkosti projektované čerpací stanice je registrován aktivní sesuv v prostoru mezi
posuzovanou stavbou a rybníkem Šibeník (obrázek č.4 ).

Klíč Lokalita Klasifikace Stupeň aktivity Datum poslední aktualizace záznamu
6336 Jičín
sesuv
aktivní
1994

Obrázek č. 4: Sesuvy detailní situace lokality
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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
(územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, významné krajinné
prvky, území historického, kulturního nebo architektonického významu, území hustě
zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry v dotčeném území)
Posuzovaný záměr má být realizován v jižní málo využívané části areálu hypermarketu
TESCO. Z hlediska výskytu biotopů a společenstev se nejedná o lokalitu výraznější přírodní
hodnoty.
Lokalita není součástí žádného chráněného území, stavbou nebudou dotčeny pozemky určené
k plnění funkce lesa ani pozemky ve vzdálenosti do 50 m od kraje souvislého lesního porostu.
Do zájmového území nezasahují žádné prvky územního systému ekologické stability krajiny.
Vzhledem k charakteru okolní zástavby se objekt čerpací stanice nestane výraznou nebo
negativně působící dominantou.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Realizací stavby nebudou dotčeny žádné architektonické, kulturní ani historické památky.
Výskyt archeologických nalezišť v posuzované lokalitě ani v jejím nejbližším okolí
není v současné době znám ani se nepotvrdil při výstavbě nedalekého hypermarketu TESCO.
Z hlediska archeologického je však investor/dodavatel stavby povinen respektovat požadavky
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památkové péče týkající se archeologických výzkumů a nálezů dané zákonem č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

C.II Charakteristika současného stavu složek životního prostředí
v dotčeném území
CII.1 Ovzduší a klima
(Kapitola zpracována s použitím údajů Rozptylové studie zpracované pro účely této dokumentace R. Smetanou)

Současná imisní situace v sledované lokalitě je ovlivněna především automobilovou dopravou
po Hradecké ulici a dopravou k hypermarketu TESCO a obchodu Penny Market.
Dominantním zdrojem emisí je intenzivní doprava v Hradecké ulici. Krátkodobé přízemní
koncentrace oxidu dusičitého NO2 v okolí této komunikace dosahují hodnot do 8 µg/m3. Na
fasádách nejbližších obytných domů jsou hodinové koncentrace NO2 mezi 5 a 7 µg/m3.
Hodnoty ročních koncentrací NO2 v nejbližším okolí komunikace a v nejbližší zástavbě jsou
v desetinách µg/m3. U obytných domů v Hradecké ulici vesměs kolem 0,28 µg/m3.
Průměrné roční přízemní koncentrace benzenu z dopravy v Hradecké ulici nepřekračují
v okolí této komunikace hodnotu 0,1 µg/m3. Koncentrace benzo(a)pyrenu jsou uváděny v
pg/m3 a hodnoty do 1 pg/m3 jsou výrazně pod hodnotou imisního limitu 1 ng/m3.
Osmihodinové imisní koncentrace oxidu uhelnatého CO se v okolí hlavní komunikace
pohybují v desítkách µg/m3. Maximální hodnoty mezi 60 a 80 µg/m3 představují necelé 1 %
krátkodobého imisního limitu.
Imisní zátěž území (oblast Jičína) tuhými znečišťujícími látkami je již v současné době
výrazná. Podle map ČHMÚ se roční koncentrace PM10 pohybují jen mírně pod hranicí
ročního imisního limitu. Ke znečištění přispívá i automobilová doprava, i když tento
příspěvek nelze modelově plně postihnout (sekundární emise). Imisní denní koncentrace
suspendovaných částic PM10 ze spalování pohonných hmot se v okolí Hradecké ulice
pohybují kolem 5 µg/m3, to je hodnota na úrovni 10 % limitní hodnoty. Průměrné roční
koncentrace v hodnotách do 0,25 µg/m3 jsou v řádu desetin až 1 % ročního limitu.
C.II.2 Voda
Hydrogeologické poměry
(Kapitolu zpracoval RNDr J. Skořepa, CSc)

Křídové horniny v prostoru pelitického vývoje mají charakter regionálního izolátoru. Hodnoty
hydraulických parametrů jsou nízké (hodnoty průtočnosti Y = 4,2 – 4,7 - Jetel a kol.1986)..
Tyto hodnoty odpovídají transmisivitě T v rozpětí cca 1 . 10-5 m2/s – 5 . 10-5 m2/s. Pro
pelitický vývoj turonských sedimentů je charakteristické zvýšení jejich propustnosti ve
svrchní části profilu, to je v pásmu podpovrchového rozpojení hornin, kde dochází
k významnějšímu oběhu podzemních vod a vzniku mělké zvodně. Krásný – Skořepa 1972
odhadují mocnost této zóny na cca 30 m.
V Jičínské kotlině je situace oproti jiným oblastem s pelitickým vývojem příznivější. Jetel a
kol.1986 udává hodnoty indexu průtočnosti mělké zvodně Y = 5,0 – 5,7, což odpovídá
středním hodnotám průtočnosti. Transmisivita T dosahuje hodnot 1 . 10-4 m2/s – 5 . 10-4
m2/s. Podobné hodnoty uvádí i autoři hydrogeologické mapy 1 : 50 000 (viz obrázek č. 5).
Z kvartérních sedimentů mají význam pouze terasové uloženiny a sedimenty údolních niv.
Jejich hydraulické vlastnosti však velmi kolísají. Hodnoty indexu průtočnosti Y pro širší
okolí Jičína kolísají od 4,3 do hodnot převyšujících 6. Nejčastější rozpětí hodnot Y je 5,3 –
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5,8 (Jetel a kol.1986). Tyto hodnoty odpovídají transmisivitě T 3. 10-4 m2/s – 6 . 10-4 m2/s.
Autoři hydrogeologické mapy 1 : 50 000 popisují rozpětí hodnot T 1. 10-4 m2/s – 1 . 10-3 m2/s
(obrázek č. 5).
Ostatní kvartérní sedimenty (spraše, sprašové a svahové hlíny) jsou z hlediska vzniku zvodní
prakticky bezvýznamné. Pouze v ojedinělých případech může dojít ke vzniku většinou značně
omezeného zvodnění v rozsáhlejších suťových sedimentech.
Pozemní vody
Hladina podzemní vody byla zastižena jednak ve fluviálních sedimentech údolní nivy a teras,
kde její úroveň je přímo závislá na úrovni hladiny v povrchovém toku, jednak ve slínovcích
v zóně podpovrchového rozpojení. Na posuzované lokalitě byla úroveň hladin podzemní vody
kvartérní zvodně v 2,4 – 2,7 m p.t., křídové zvodně v hloubce 5,7 - 6,5 m v závislosti na
morfologii terénu. Hladina podzemní vody je volná nebo lokálně mírně napjatá.
Hydrogeologická významnost a využitelnost území je patrná z obrázku č. 5. Území je
využitelné pro získání jednotlivých malých zdrojů podzemní vody pro lokální individuální
zásobování.
Obrázek č. 5: Hydrogeologická mapa (převzato z http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo/)

Legenda

Průlinový kolektor: 1 – holocenní fluviální jílovitopísčité až písčité hlíny, místy štěrky (Qh): T(dle analogie)
1.10-4 – 1.10-3 m2.s-1, sy nelze stanovit
Regionální izolátor (jako kolektor se uplatňuje jen přípovrchová zóna nevětrání a rozpukání: 2 – střídání poloh
válnitých a křemenných pískovců s polohami vápnitých jílovců, vápnité jílovce, slínovce a prachovce – řezenské
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souvrství (Kbz): T 3,38.10-4 – 1,69.10-4 m2.s-1, sy = 0,85; 3 – vápnité jílovce, slínovce a prachovce – teplické
souvrství (Kt): T(dle analogie) 1.10-6 – 1.10-4 m2.s-1, sy nelze stanovit; 4 – slinité až vápnité pískovce až slínovce
– svrchní část jizerského souvrství (Kj): T 4,78.10-5 – 7,94.10-4 m2.s-1, sy = 0,61
Průlinovo – puklinový kolektor : 9 – při okraji křídové pánve na styku s permokarbonem: T(odhad) 1.10-6 –
1.10-4 m2.s-1, sy nelze stanovit; 10 – v centrální části křídové pánve jz. od Jičína T (dle analogie s listem 13-21
Hořice)1.10-6 – 1.10-5 m2.s-1, sy nelze stanovit; 14 – území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější
úpravu (voda II. kategorie)
Pramenní vývěry: 21 – Q 0,1 – 1 l/s
Umělé hydrogeologické objekty: hydrogeologické vrty s provedenými přítokovými zkouškami jsou rozlišeny
podle jednotkové specifické vydatnosti q (l.s-1.m-1): 25 – q do 0,1; 26 – q 0,1 až 1; 27 – q 1 až 10;

Povrchové vody
Hlavní povrchovou vodotečí odvodňující širší zájmové území je řeka Cidlina s četnými
drobnými přítoky, jako je Molínský a Kbelnický potok, Porák a Valdický potok. Posledně
jmenovaný protéká cca 200 m západně od zájmové lokality. Severně od areálu TESCO se
nachází rybník Šibeník, na nějž bezprostředně navazuje menší Hádek.
Úsek Valdického potoka od hráze rybníka Šibeník k Husově ulici je nyní uměle upraven a
zakomponován do přírodního rekreačního areálu. Jižně od ulice Husovy je Valdický potok
zatrubněn.
C.II.3 Půda
Záměr se bude realizovat na zpevněné ploše stávajícího parkoviště a upraveném terénu
bezprostředně na něj navazujícím, kde již nejsou zachovány původní půdní vrstvy.
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C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
(Kapitolu zpracoval RNDr J. Skořepa, CSc)

Geologické poměry
Město Jičín leží v Jičínské kotlině, která je budována sedimenty české křídové pánve. Na
povrch vystupuje jizerské souvrství, teplické a březenské které jsou tvořeny v této části
(labská facie) v celé své mocnosti převážně slínovci a prachovci svrchno a střednoturonského
stáří. Podřadné jsou polohy vápnitých pískovců. Na bázi souvrství mocného přes 300m je
poloha cenomanských pískovců mocná 30 – 35 m. V podloží křídových sedimentů se
vyskytují sedimenty permokarbonu nebo lokálně i krystalinikum.
Křídové sedimenty, zejména v severozápadním a severním okolí Jičína, proráží řada
drobných neovulkanitů terciérního stáří, které se projevují i výrazně morfologicky (např.
nejbližší lokality Zebín, Čeřovka, Šibeník). Výskyt neovulkanitů pokračuje i k východu mimo
křídovou pánev do prostoru permokarbonu a může indikovat dnes již zastřené hluboce
založené tektonické porušení širšího okolí.
Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny relativně rozsáhlými souvislými výskyty eolických
uloženin. Spraše a sprašové hlíny mohou dosahovat mocnosti několika m. Podél toků jsou
zastoupeny fluviální, při okrajích údolí deluviofluviální sedimenty, v kterých převládají
jílovitopísčité až písčité hlíny a písky až štěrky. Na příkřejších svazích (zejména na kopcích
tvořených neovulkanity) jsou zastoupeny deluviální kamenitohlinité až hlinitokamenité, místy
kamenitopísčité sedimenty. Tyto lokality mohou být i sesuvnými územími (např.severní svah
Zebínu).
Část území je změněna navážkami nebo skrývkou.
Kvartérní pokryv je ve zkoumaném území souvislý a jeho mocnost je cca 3 m (Petera a kol.
2006) . Mocnost sedimentů podél vodních toků (Cidlina) může dosáhnout až 7 m . Mocnost
bazálních štěrků a písků kolísá kolem 1 m (Jetel a kol.1986).
Přehledná geologická situace je na obrázku č.6

Obrázek č.6: Geologická mapa (převzato z http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo/)
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Sjednocená legenda GeoČR 50
kvartér
písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)

holocén

terciér (paleogén - neogén)

navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé)

eocén, oligocén, miocén

hlína, písek, štěrk (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží)

bazanit, (brekcie bazaltická ) (intruze)

terciér (paleogén - neogén), kvartér
sediment smíšený (deluviofluviální)

eocén, oligocén, miocén, pliocén, pleistocén

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) (složení pestré)

nefelinit olivinický, analcimit olivinický (efuze, intruze) (složení nefelín,
pyroxen, (olivín), magnetit, analcim)

terciér (paleogén - neogén)
kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré)

eocén, oligocén, miocén
pleistocén
brekcie subvulkanická bazaltoidní, bazaltoid (intruze)
spraš, sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3)
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křída

spraš, sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3)

křída svrchní
jílovec vápnitý, slínovec, prachovec vápnitý (marinní) (složení vápnitý)

jílovec vápnitý, slínovec, prachovec (marinní) (složení vápnitý)

slínovec, vápenec (marinní) (složení vápnitý)

Přírodní zdroje
V posuzovaném území nejsou žádná stará ani činná důlní díla. Nejbližší dnes netěžený
dobývací prostor (cihlářské suroviny) je jižně od lokality v prostoru obce Popovice (obrázek
č.7).
Obrázek č. 7: Ložiska nerostných surovin

DOBÝVACÍ PROSTORY NETĚŽENÉ
Identifikační
číslo

Název

70201

Popovice u
Jičína

IČO Organizace
CIOS Osenice,
s.r.o.

Nerost

Stav využití

Surovina

cihlářské
hlíny

s ukončenou
těžbou

Cihlářská surovina - Cihlářská
surovina

33

Čerpací stanice PHM Tesco Jičín

REGIONPROJEKT s.r.o., Ústí nad Labem

LOŽISKA VÝHRADNÍ PLOCHA
Identifikač
Číslo
Subregistr
Název
Těžba
ní číslo
ložiska
B – bilancovaná
Popovice u C - dřívější
305300000
3053000
ložiska (výhradní)
Jičína
povrchová

IČO

Organizace

Surovina

Nerost

CIOS Osenice, Cihlářská surovina - sprašová
s.r.o.
Cihlářská surovina hlína,spraš

C.II.5 Fauna a flóra
Vzhledem ke skutečnosti, že je posuzovaná lokalita součástí areálu hypermarketu (parkoviště
a části přilehlého nevyužívaného zatravněného pozemku), neexistují zde žádná původní
stanoviště živočišných a/nebo rostlinných druhů.
C.II.6 Ekosystémy
Ekosystém je definován jako základní funkční jednotka živé biocenózy a jejího neživého
prostředí, tvořící dynamický rovnovážný ekologický systém. (Jakrlová 1999).
Zájmová lokalita – fungující areál dvou sousedících nákupních středisek s navazujícími
parkovišti a příjezdovými komunikacemi a velmi frekventovanou Hradeckou ulicí – v žádném
případě neskýtá předpoklady k vytvoření hodnotného ekosystému.
C.II.7 Krajina
Krajina v okolí Jičína má charakter mírně zvlněné pahorkatiny s nadmořskou výškou
pohybující se v rozmezí 260 – 300 m n.m., v níž se morfologicky výrazněji uplatňují terciérní
neovulkanity. V širším okolí dané lokality můžeme jmenovat vrch Zebín (399 m n.m.),
Čeřovku (336 m n.m.) nebo Šibeník (300,2 m n.m.).
Soustavy rybníků v okolí města dokládají, že jde o plně kulturní krajinu a poměrně hustým
osídlením a převládajícím zemědělským využitím. Podíl lesů je poměrně malý.
C.II.8 Obyvatelstvo
Podle informací oficiálních webových stránek města Jičína má město v současné době 16 484
obyvatel. Do spádovém území MÚ Jičín náleží 76 obcí s celkem 46 207 obyvateli.
Potenciálními zákazníky ČS PHM TESCO budou především obyvatelé Valdického předměstí
a zástavby podél a severně od Hradecké ulice spolu s obyvateli přilehlých obcí, kteří přijíždějí
do jičínských marketů za nákupy.
Odhadem vycházejícím z analogie s obdobnými sídlišti lze stanovit počet obyvatel
Valdického předměstí včetně zástavby podél a severně od Hradecké ulice a na cca 4 tisíce,
z toho je zhruba ¼ v produktivním věku, tzn. lidé, kteří by se mohli stát potenciálními
zákazníky ČS PHM. Počet vlastníků motorových vozidel však bude podstatně nižší.
C.II.9 Hmotný majetek
Daná lokalita je součástí areálu hypermarketu TESCO.
Hmotné statky třetích stran v podobě inženýrských a rozvodných sítí procházejících
pozemkem nebo jeho bezprostředním okolím budou respektovány v souladu s platnými
předpisy a podmínkami stanovenými majiteli a/nebo správci těchto sítí.
Stávající parkoviště HM TESCO je od sousedících soukromých pozemků odděleno
protihlukovou zdí. Tato bude v rámci realizace záměru prodloužena až k jižní hranici areálu
TESCO. Prodloužení zdi bude projednáno a odsouhlaseno s vlastníkem přilehlých pozemků a
stavba bude provedena tak, aby nedošlo k majetkové újmě.
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C.II.10 Kulturní památky
V zájmové lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné kulturní památky,
které by mohly být posuzovaným záměrem dotčeny.

C.III CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO ÚNOSNÉ ZATÍŽENÍ
Hodnotíme-li obecně kvalitu životního prostředí v dotčeném území, musíme vycházet ze
skutečnosti, že se jedná o okrajovou, avšak plně urbanizovanou část města s obytnou i
průmyslovou zástavbou.
Rozvoj podniků výroby a služeb kompenzuje nově vytvořená rekreační zóna v mělkém údolí
Valdického potoka jihovýchodně od sídliště Valdické předměstí, do níž je zakomponován
rybník Šibeník a část jeho východního břehu na úpatí stejnojmenného vrchu.
Ze složek životního prostředí je nejvíce ovlivněno ovzduší, které je značně zatíženo
především emisemi znečišťujících látek z dopravy. Kvalitu životního prostředí dále snižuje
hluk s dopravou spojený.

D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I

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

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Během výstavby čerpací stanice může v bezprostředním okolí stavby dojít ke zvýšení
hlučnosti, zejména při provádění demoličních a zemních prací a budování zpevněných ploch.
Zemní práce mohou být v suchém a větrném období dočasně zdrojem zvýšené prašnosti.
Jako negativní jev bude chápáno i případné znečištění komunikací v okolí stavby (hlavně za
nepříznivých klimatických podmínek), kterému by se mělo v co největší možné míře
předcházet.
Účinky emisí na zdraví obyvatelstva
Automobilová doprava obecně je zdrojem širokého spektra emisí. Nejvýznamnější emise
charakteristické pro automobilovou dopravu jsou oxidy dusíku NOx, zejména oxid dusičitý
NO2, dále oxid uhelnatý CO a uhlovodíky.
Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou tvořeny převážně těkavými organickými
látkami (VOC).
Oxid dusičitý
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Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, štiplavě páchnoucí a silně oxidující.
Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 – 564 µg/m3. Při zvýšení
koncentrace se projevuje adaptace na čichový vjem.
Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho význam jako
stopového atmosférického plynu je dán nejen účinky na zdraví, ale ve vztahu
k fotochemickému vzniku ozónu a globálním klimatickým změnám i jeho oxidačním
působením a schopností absorbovat sluneční radiaci. Emise oxidů dusíku z přírodních zdrojů
v globálním měřítku dalece převyšují příspěvek z činností člověka. Hlavními antropogenními
zdroji jsou emise ze spalování fosilních paliv, ať již ve stacionárních zařízeních při vytápění a
získávání energie nebo v motorech dopravních prostředků. Ve většině případů je emitován
oxid dusnatý, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován na oxid dusičitý. Suma oxidů je
potom označována jako NOx.
Inhalace (z venkovního nebo vnitřního ovzduší) představuje pro člověka prakticky jedinou
významnou expoziční cestu pro NO2.
Výzkum toxikokinetiky a metabolismu NO2 u člověka naráží na řadu obtíží a dostupné
informace jsou dosti omezené. V respiračním traktu může být absorbováno 70 – 90%
inhalovaného množství, přičemž toto procento se zvyšuje s rostoucí intenzitou tělesné zátěže.
Významnější množství NO2 může být při normálním dýchání nosem zadržováno
v nosohltanu. Protože NO2 není příliš rozpustný ve vodě, je po průniku do plic poměrně málo
zadržován v horních dýchacích cestách a proniká snadno až do plicní periferie. Hlavním
místem expozice a účinku NO2 v plicní tkáni je zřejmě oblast spojení bronchiolů s plicními
sklípky. Na buněčné úrovni působí NO2 oxidačním mechanismem, reaguje pravděpodobně
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění
dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním
onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví nebylo dosud žádnou studií
spolehlivě kvantifikováno.
V současné době nejsou známy důkazy o karcinogenních či teratogenních účincích oxidu
dusičitého. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a
neumožňují jednoznačný závěr.(Fiala, 2006).
Benzen
Benzen je bezbarvá kapalina charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové
teplotě rychle odpařuje. 1 ppm benzenu = 3,19 mg/m3. Benzen je obsažen v surové ropě a
ropných produktech (automobilový benzín obsahuje okolo 2 % benzenu). Benzen je používán
v chemickém průmyslu při syntéze styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších substituovaných
aromatických uhlovodíků. V minulosti byl benzen používán jako rozpouštědlo. Hlavními
zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování pohonných hmot,
cigaretový kouř a petrochemické a spalovací procesy.
Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí se pohybuje okolo 1 µg/m3, v městském
ovzduší pak v rozmezí 5 – 20 µg/m3 v závislosti na intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace se
mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících
benzen. V atmosféře benzen setrvává hodiny až dny. Jeho osud ovlivňuje prostředí, klima a
přítomnost dalších polutantů. Nejdůležitější cestou degradace benzenu je jeho reakce
s hydroxylovými radikály. Z ovzduší může být vymýván deštěm.
Nejvýznamnější expoziční cestou benzenu je jeho inhalace z vnějšího ovzduší, především
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Ve vnitřním prostředí
budov je za hlavní zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Významná může být též expozice
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při cestování motorovými vozidly. Odhaduje se, že při jedné hodině jízdy denně se zvyšuje
karcinogenní riziko z inhalace benzenu, ve srovnání s expozicí z vnějšího ovzduší, v průměru
asi o 30 %. V menší míře je benzen přijímán i s potravou. Expozice benzenu z pitné vody je
pro celkový příjem, při běžných koncentracích, zanedbatelná. Individuální výše celkového
příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret denně představuje příjem cca
600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
(Fiala, 2006).

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
BENZO(a)PYREN
PAU je obecný název pro komplexní směsi chemických látek uhlovodíkového
charakteru, zahrnující PAU, kyslíkaté deriváty PAU, nitroderiváty PAU a heterocyklické
PAU. Pro účely posouzení zdravotního rizika expozice PAU bývají stanovovány koncentrace
10 – 20 reprezentativních PAU, vybíraných na základě jejich zastoupení v expozičních
směsích a na základě jejich toxicity. Mezi časté reprezentanty skupiny PAU patří
benzo(a)pyren, fluoranthen, pyren, benz(a) anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen,
benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h) anthracen, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren.
Nejvýznamnějšími expozičními cestami PAU jsou ingesce (potravní expozice, představující
cca 80 % celkového příjmu PAU) a inhalace. Z trávicího traktu jsou PAU absorbovány jen
částečně (biodostupnost se mění podle typu PAU cca od 10 do 80 %), z respiračního traktu
naopak rychle a téměř kompletně. Při biotransformaci některých PAU dochází ke vzniku
reaktivních (většinou mutagenních) metabolitů.
PAU vznikají v souvislosti s celou řadou přírodních a antropogenních činností (vulkanická a
geotermální aktivita, spalování dřeva, spalování fosilních a ropných paliv, spalování
pohonných hmot, průmyslové aktivity a další). Spalování je většinou součástí průmyslových
procesů výroby energií. Hlavními zdroji kontaminace vnitřního prostředí PAU jsou kouření a
nedokonale ventilovaná lokální vytápění. PAU jsou považovány za všudypřítomné polutanty.
Biologické účinky většiny PAU jsou bohužel dosud neznámé. Nejvíce informací o toxicitě a
šíři expozice PAU v prostředí souvisí se sledováním toxicity a šíře expozice benzo(a)pyrenu
(BaP). Průměrné roční koncentrace BaP v ovzduší největších evropských městských
aglomerací se pohybují v rozsahu 1 – 10 ng/m3. Ve venkovských oblastech se průměrné roční
koncentrace BaP pohybují pod 1 ng/m3
O systémové toxicitě PAU existuje však jen málo údajů, neboť zřetelné známky toxicity
obvykle nejsou patrné, dokud dávka není dostatečná k vyvolání nádorového účinku. Při
reálné expozici u lidí se obvykle nepředpokládá riziko nekarcinogenních toxických účinků.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je proto karcinogenita, která je u
benzo(a)pyrenu a několika dalších PAU dostatečně dokumentována v experimentech na
zvířatech a naznačují ji i výsledky epidemiologických studií u profesionálně exponované
populace. Přímé důkazy o karcinogenitě jednotlivých látek u lidí však chybějí, neboť
expozice v pracovním prostředí se vždy týká celé směsi PAU (Fiala, 2006).
Pracovní příležitosti
Nová čerpací stanice poskytne 6 nových stálých pracovních míst.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Emise škodlivin
U ČS PHM existují teoreticky dva hlavní zdroje úniku škodlivin:
1. stáčení při dodávce suroviny
2. výdej pohonných hmot do nádrží automobilů.
Při stáčení k úniku škodlivin do ovzduší nedochází. Speciálně upravená cisterna se při stáčení
napojí dvěma hadicemi na parní systém čerpací stanice a stáčení je možno zahájit až po
provedené hermetizaci. Páry se vracejí do autocisterny a jsou odvezeny mimo čerpací stanici.
Pokud není systém hermeticky propojen, čerpání není dovoleno. tento požadavek je dán
legislativně (viz Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb.).
Při výdeji nelze systém jednoduše hermetizovat. Nově budované stanice musí být vybaveny
aktivním systémem zpětného odvodu par. (viz Vyhláška MŽP 355/2002 Sb.). Účinnost
odvodu par se u nových moderních zařízení pohybuje kolem 95%.
Čerpací stanice benzínu je vyhláškou MŽP č. 355/2002 SB., §18, odst. 2 klasifikována jako
střední zdroj znečišťování ovzduší.
Čerpací stanice motorové nafty je středním zdrojem znečišťování podle nařízení vlády č.
353/2002 Sb., příloha č. 1, bod 4.9.
Pro čerpací stanice benzínu i nafty platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky
uplatněný za normálních stavových podmínek a obecný emisní limit pro pachové látky.
Vzhledem ke skutečnosti, že ČS benzínu bude ze zákona vybavena aktivním systémem
odvodu par, bude při dodržení technologické kázně a podmínek pro provoz čerpací stanice
předepsaný emisní limit dodržen.
Imisní situace
Imisní příspěvek je představován imisemi z čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a
z provozu automobilů přijíždějících k čerpací stanici. Příspěvek je prezentován na mapách č.
7-10 a v tabulkách T1A až T3A zpracované Rozptylové studie (viz Příloha č. 3).
Pro hodnocení vlivu přírůstku dopravy vyvolané provozem čerpací stanice v Hradecké ulici
bylo předpokládáno, že bude tato doprava rovnoměrně rozdělena do obou příjezdových
směrů.
V případě oxidu dusičitého a benzo(a)pyrenu se projevuje především vliv dopravy v ploše
čerpací stanice, v případě benzenu emise z čerpání pohonných hmot.
Příspěvek automobilové dopravy k čerpací stanici k imisní situaci v lokalitě se bude v případě
hodinových koncentrací oxidu dusičitého pohybovat v okolí Hradecké ulice i v okolí čerpací
stanice kolem 0,3 µg/m3. Nárůst průměrných ročních koncentrací vyvolaný touto dopravou
bude do 0,03 µg/m3, a to především v nejbližším okolí čerpací stanice.
V případě benzenu se výrazně projeví vliv čerpání pohonných hmot, který bude o řád vyšší
než bude příspěvek vyvolané dopravy. Roční koncentrace benzenu v ploše čerpací stanice
budou kolem 0,4 µg/m3, to je minimálně o řád vyšší než je očekávaný přírůstek v okolí
Hradecké ulice, který bude pod 0,05 µg/m3.
Příspěvek provozu čerpací stanice k imisím benzo(a)pyrenu se bude pohybovat i v okolí
čerpací stanice v setinách pg/m3.
Nárůst přízemních krátkodobých osmihodinových koncentrací oxidu uhelnatého z automobilové dopravy k čerpací stanici se bude pohybovat v jednotkách µg/m3. Maximální
očekávané hodnoty imisní koncentrace do 4 µg/m3 jsou bezvýznamné.
Příspěvek provozu čerpací stanice, přesněji jejím provozem vyvolané automobilové dopravy,
k imisní zátěži lokality tuhými znečišťujícími látkami (PM10) nepřekročí desetinu procenta
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příslušného krátkodobého i ročního limitu. V těchto hodnotách však není zachycen příspěvek
sekundárních emisí prachu z provozu vozidel po silniční síti.
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci, případně další fyzikální a biologické charakteristiky
Předložená Hluková studie (Příloha č. 4) hodnotí situaci po výstavbě čerpací stanice
pohonných hmot v areálu TESCO v Jičíně.
Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je automobilová doprava po Hradecké ulici (silnice
II/286).
Hluk z provozu čerpací stanice neovlivní akustickou situaci v okolí natolik, aby jeho vinou
došlo k překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní i
noční době.
Z očekávaných hodnot LAeq,T pro denní a noční dobu při případném budoucím provozu ČS
PHM lze usuzovat, že hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů nebudou s největší
pravděpodobností v ulici Hradecká překračovány ani u nejbližšího objektu – rodinného domu
č.p. 380.
Z akustických studií vyplývá, že očekávané hodnoty LAeq,T pro denní a noční dobu
při provozu ČS PHM představují navýšení stávajícího hluku z dopravy v ul. Hradecká
v rozmezí max. 0,3 dB. Toto navýšení hodnot LAeq ,T nelze objektivně prokázat měřením
(běžná a přijatelná nejistota při měření hluku z dopravy bývá ± 2 dB) a nemělo by být ani
subjektivně vnímáno exponovanými osobami
V projektu je navrženo prodloužení stávající protihlukové stěny. Z výsledků modelování
budoucího vývoje hlukové situace v okolí záměru nevyplynul požadavek na další
protihluková opatření.
Jiné ekologické či biologické vlivy nejsou známy
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
V bezprostřední blízkosti staveniště se nenachází žádná otevřená vodoteč ani vodní plocha,
která by mohla být realizací záměru ohrožena.
Základové konstrukce se pravděpodobně dostanou do kontaktu s hladinou podzemní vody
mělké kvartérní zvodně, která byla při inženýrsko-geologickém průzkumu zastižena v hloubce
2,40 m pod úrovní stávajícího terénu. Hladina naražené podzemní vody se ustálila v hloubce
2,70 m. Sondáží byly rovněž zastiženy slabé zvodněné pukliny v podložním slínovci.
Podzemní voda mělké kvartérní zvodně vykazuje silnou agresivitu vlivem obsahu CO2.
Při zakládání podzemních nádrží je nutno uvažovat s čerpáním pronikající podzemní vody do
stavební jámy.
Po dokončení stavby budou přijatá opatření k zabezpečení nádrží pohonných hmot (nádrž na
zachycení úkapů, odvádění kontaminovaných vod z manipulační plochy přes chemické
vpusti) dostatečná, aby zamezila případnému negativnímu vlivu na podzemní vody.
D.I.5 Vlivy na půdu
Záměr se bude realizovat na ploše stávajícího parkoviště a přilehlém upraveném terénu, kde
již neexistují původní půdní vrstvy.
Záměr se nedotýká zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na horninové prostředí bude pouze dočasný a omezí se na dobu výstavby.
Zásahy do horninového prostředí budou zahrnovat zemní práce související se založením
jednotlivých objektů čerpací stanice.
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Zásah do horninového prostředí bude minimální.
Přijatá opatření (zabezpečení nádrží pohonných hmot – nádrž na zachycení úkapů, zvláštní
odvod znečištěných vod z manipulační plochy pod zastřešením přes chemické vpusti) jsou
dostatečná, aby zamezila případnému negativnímu vlivu na horninové prostředí.
Jak je doloženo v kapitole C.II.4 této dokumentace, záměr se nedotýká žádných přírodních
zdrojů ani jejich ochranných pásem.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr se negativně nedotkne žádných zvlášť chráněných živočišných ani rostlinných druhů
ani neohrozí jejich přirozená stanoviště.
Záměr nebude mít vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality (doloženo stanoviskem
Orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽPZ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).
Prostor parkoviště a bezprostřední blízkost frekventované komunikace neskýtá ideální
podmínky pro život volně žijících živočichů a rostlin a není tedy ani předpoklad, že by se
přímo v dané lokalitě vytvořily kvalitní ekosystémy.
D.I.8 Vliv na krajinu
Vliv posuzovaného záměru na krajinu bude minimální.
Objekt čerpací stanice je situován na parkovišti HM TESCO, který se nachází v dlouhodobě
průmyslově využívané východní části města na úpatí vrchu Šibeňák při Hradecké ulici.
Východně od areálu HM TESCO pokračuje zástavba rodinných domků, na něž ze severní
strany opět navazují nové i stávající využívané nebo opuštěné objekty výroby nebo služeb. Ze
západní strany je areál oddělen hradbou vysoké zeleně, za níž terén mírně klesá do plochého
údolí Valdického potoka a dále k severozápadu mírně stoupá k sídlišti na Valdickém
předměstí.
Při pohledech z vyšších partií vrchu Šibeník se čerpací stanice ani vlastní objekt
hypermarketu TESCO neprojeví.
Při pohledu od křížení železniční trati s Husovou ulicí nebude záměr svým hmotovým
řešením ani umístěním vytvářet v dané lokalitě dominantní či negativně působící prvek.
Dostatečnou hmotovou protiváhu vytváří protilehlá souvislá stávající zástavba podél
Hradecké ulice.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotné statky třetích stran v podobě inženýrských a rozvodných sítí procházejících
pozemkem nebo jeho bezprostředním okolím budou respektovány v souladu s platnými
předpisy a podmínkami stanovenými majiteli a/nebo správci těchto sítí.
Navržené prodloužení ochranné protihlukové zdi k jižní hranici areálu TESCO bude
projednáno a odsouhlaseno s vlastníkem přilehlých pozemků a stavba bude provedena tak,
aby nedošlo k majetkové újmě.
Žádné architektonické památky nebo objekty cenné z kulturního a historického pohledu
nebudou dotčeny.
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Lokalita není místem častých archeologických nálezů. Při přípravě a realizaci stavby se však
musí respektovat požadavky památkové péče ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a vyhlášky č.
66/1988 Sb. v platném znění.
Zahájení zemních prací je nutno ohlásit minimálně dva týdny před termínem zahájení na
adresu příslušného archeologického pracoviště. Oznámení musí být doplněno přehlednou
situací stavby.
Pracovníkům archeologického pracoviště je nutno umožnit přístup na staveniště za účelem
provádění archeologického dozoru v průběhu zemních prací, dokumentace a záchrany
případných archeologických nálezů. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo
a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo po tom, co se o
archeologickém nálezu dozvěděl. Oznámení musí být učiněno archeologickým pracovištím.
Archeologický nález i naleziště musejí být ponechány beze změny až do prohlídky
archeologem.

D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru za životní prostředí
z hlediska velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.II.1 Rozsah vlivu na ovzduší
Existence čerpací stanice u parkoviště supermarketu TESCO v Jičíně vyvolá zvýšení počtu
automobilů projíždějících po příjezdových komunikacích o vozidla zajíždějící k čerpací
stanici. Tento nárůst v jednotkách procent stávající intenzity vyvolá v okolí těchto komunikací
odpovídající zvýšení imisních koncentrací ze spalování pohonných hmot. Nárůst imisních
koncentrací v jednotkách procent nezpůsobí nikde v dotčených lokalitách překročení
příslušných imisních koncentrací.
Výrazněji se projeví nárůst imisí benzenu, který bude do ovzduší uvolňován jakou složka
těkavých organických látek při čerpání pohonných hmot. V nejbližším okolí čerpací stanice
mohou roční koncentrace benzenu dosáhnout dvojnásobku současných hodnot, i tak však
zůstanou výsledné koncentrace na úrovni několika procent limitní imisní hodnoty.
D.II.2 Rozsah vlivu na horninové prostředí, povrchové a podzemní vody
Případný vliv na horninové prostředí povrchové a podzemní vody se projeví zejména
v období přípravy a realizace stavby, kdy se budou budovat základové konstrukce a instalovat
nádrže pro skladování pohonných hmot. Tyto již budou zabezpečeny tak, aby dalšímu
ohrožení horninového prostředí a mělkého i hlubšího horizontu podzemních vod ve fázi
provozu stavby zabránily.
Při dodržení všech opatření k prevenci a omezení rizik vycházejících z platné legislativy a
přísném dodržování provozní kázně je riziko ohrožení horninového prostředí,
povrchových a podzemních velmi nízké.
D.II.3 Rozsah vlivu na flóru, faunu a ekosystémy
Vliv na flóru, faunu a ekosystémy je nepodstatný. Místo stavby neskýtá ideální podmínky
pro život volně žijících živočichů a rostlin a není tedy ani předpoklad, že by se přímo v dané
lokalitě a jejím bezprostředním okolí vytvořily kvalitní ekosystémy.
Zbývající nevyužité plochy areálu HM TESCO (nyní převážně zatravněné s menší
lichoběžníkovou plochou nově vysazených keřů) by bylo vhodné v rámci následných
terénních a sadovnických úprav znovu odborně pojednat a po dohodě s oddělením ekologie a
ochrany prostředí OŽP MÚ Jičín dosadit druhově vhodnou skladbou střední, popřípadě
vysoké zeleně.
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D.II.4 Rozsah vlivu na krajinný ráz
Vliv předkládaného záměru na krajinný ráz je zanedbatelný, vzhledem k tomu, že se má
realizovat v zastavěné části města, která není exponovaná z hlediska dálkových pohledů.
D.II.5 Rozsah vlivu na veřejné zdraví
(kapitola zpracována s použitím údajů Znaleckých posudků zpracovaných pro účely této Dokumentace Doc. Ing.
Z. Fialou, CSc. a Ing. Potužníkovou)

Rozsah vlivu na veřejné zdraví hodnotí podrobně přiložené expertní posudky (Příloha č. 5 a
6). Tyto dospěly k následujícím zjištěním:
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z automobilové dopravy a čerpání pohonných hmot. Byla hodnocena rizika imisí
oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu.
Hodnocení předpokládá, že imisemi z posuzovaného záměru by mohly být ovlivněny obytné
objekty v blízkosti záměru.
Pro hodnocení zdravotních rizik dotčené populace byl použit konzervativní expoziční scénář.
Pro odhad imisního pozadí byla použita data ČHMÚ Jičín a model dopravních imisí v roce
2007.
Imisní příspěvky NO2 ze záměru nepředstavují, ani po součtu s dopravním imisním pozadím
Hradecké ulice počítaným v RS, či s celkovým imisním pozadím obce Jičína, odečteným
z imisních map ČHMÚ, zvýšené riziko denního výskytu chronických respiračních symptomů
či zvýšené riziko denního výskytu astmatických symptomů u exponovaných dětí (nejcitlivější
populační skupiny).
Imise benzenu ze záměru nepředstavují, ani po součtu s dopravním imisním pozadím
Hradecké ulice počítaným v RS, zvýšené karcinogenní riziko pro exponované obyvatele.
Zvýšené karcinogenní riziko však představuje součet příspěvků záměru s celkovým imisním
pozadím obce Jičína, odečteným z imisních map ČHMÚ (98% zvýšeného rizika však v tomto
případě připadá na vrub celkového imisního pozadí benzenu v obci Jičín).
Imise benzo(a)pyrenu ze záměru nepředstavují, ani po součtu s dopravním imisním pozadím
Hradecké ulice počítaným v RS, zvýšené karcinogenní riziko pro exponované obyvatele.
Zvýšené karcinogenní riziko však představuje součet příspěvků záměru s celkovým imisním
pozadím obce Jičína, odečteným z imisních map ČHMÚ (99,9% zvýšeného rizika však
v tomto případě připadá na vrub celkového imisního pozadí benzo(a)pyrenu v obci Jičín).
Zvýšené karcinogenní riziko představuje již samotné celkové imisní pozadí benzenu a
benzo(a)pyrenu v obci Jičín, presentované v imisních mapách ČHMÚ. Samotné příspěvky
záměru (i v součtu s vypočítaným imisním zatížením v Hradecké ulici) zdravotní riziko
nepředstavují. Představují však další příspěvek ke zhoršení imisní situace, která dle dat
ČHMÚ již sama o sobě zvýšené riziko naznačuje. Při posuzování záměru je nutno brát
v úvahu skutečnost, že popsané imisní pozadí se nijak výrazně neodlišuje od imisních situací
v jiných českých městech.
Nejvýznamnější nejistotou odhadu je spolehlivost údajů o imisním pozadí .
Z hlediska vlivu hluku na lidské zdraví dospělo odborné posouzení k těmto závěrům:
Z akustických studií vyplývá, že očekávané hodnoty LAeq,T pro denní a noční dobu
při případném provozu ČS PHM představují navýšení stávajícího hluku z dopravy v ul.
Hradecká v rozmezí max. 0,3 dB. Toto navýšení hodnot LAeq ,T nelze objektivně prokázat
měřením (běžná a přijatelná nejistota při měření hluku z dopravy bývá ± 2 dB) a nemělo by
být ani subjektivně vnímáno exponovanými osobami.

42

Čerpací stanice PHM Tesco Jičín

REGIONPROJEKT s.r.o., Ústí nad Labem

Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že realizace očekávaného záměru
nepředstavuje oproti stávajícímu stavu pro exponované obyvatele v obytných objektech
v ulici Hradecká zvýšení zdravotního rizika expozice hluku (D. Potužníková, 2006).
D.II.6 Možnost přeshraničních vlivů
Možnost přeshraničních vlivů je díky umístění a kapacitě záměru vyloučena.

D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Možnost vzniku havárií
Havárií zdroje znečišťování se rozumí nenadálý nebo neočekávaný stav, kdy bezprostředně a
výrazně vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj zpravidla nelze regulovat ani zastavit
běžnými technickými postupy.
U ČS PHM je možno označit za havárii výbuch, požár nebo poškození skladovacích nádrží
s únikem suroviny do životního prostředí, případně požár v objektu kiosku.
Při požáru se dá předpokládat únik řady toxických a dalších nebezpečných látek do ovzduší.
Vznik a charakter těchto látek je ovlivněn mnoha faktory, mezi jinými stupněm požáru,
dokonalostí spalování a případnými reakcemi mezi jednotlivými látkami. Přesná specifikace
látek, které by se hořením uvolnily, není reálná.
Se zbytky po požáru je nutno nakládat jako s nebezpečnými odpady, jejichž zneškodnění
provede autorizovaná firma/osoba v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodářství.
Množství hořlavých kapalin v kiosku nepřesáhne 250 l, z toho bude maximálně 50 litrů
hořlavin I. třídy. Na hodnocený kiosek se tedy nevztahuje norma ČSN 65 0201. Havarijní
jímky nejsou požadovány.
Pokud by došlo v areálu čerpací stanice ke znečištění horninového prostředí v důsledku
havárie, je nutno provést dekontaminaci tak, aby byly splněny limity metodického pokynu
MŽP ČR – kritéria znečištění zemin a podzemní vody.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Obecně lze za preventivní opatření považovat technologickou kázeň a dodržování
bezpečnostních a hygienických předpisů během výstavby i provozu, kdy budou rovněž
v platnosti schválené provozní, požární a havarijní řády. Instalace a údržba technických a
technologických zařízení musí být v souladu s příslušnými ČSN a dalšími předpisy a
nařízeními.
Soubor opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů lze
rozdělit do dvou kategorií: opatření technická a provozní.
D.IV.1 Technická opatření
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Během přípravy a realizace stavby budou minimalizovány negativní vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví prostřednictvím následujících opatření:
1. Zamezení znečišťování vozovek zeminou, při případném znečištění komunikací zajistit
jejich okamžité očištění
2. Realizace protihlukové stěny podél staveniště ČS v předstihu před zahájením stavby ČS
3. Časové omezení provádění hlučných prací ve večerních hodinách a dnech pracovního
volna a klidu
4. Zabezpečení výkopů v komunikaci a chodnících
5. Řádné oplocení stavby
6. Zajištění dopravního značení při provádění stavebních prací na komunikacích a
chodnících
7. Upozornění na dopravní omezení provozu na komunikaci a chodníku
8. Upozornění na krátkodobé možnosti přerušení dodávek vody a elektrické. energie během
realizace stavby
9. Zajištění správného nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou s důrazem na
minimalizaci vzniku odpadů, třídění a recyklaci (zajištění dostatečného počtu a typu
sběrných nádob)
10. Ochrana archeologických nálezů a objektů – včasné ohlášení termínu zahájení zemních
prací příslušnému archeologickému pracovišti
11. Respektování stávajících a připravovaných inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a
přísné dodržování podmínek stanovených jejich správci a/nebo provozovateli tak, aby
nedošlo k majetkové újmě třetích stran.
12. Protipožární zabezpečení objektu v souladu se zpracovanou Koncepcí požární bezpečnosti
D.IV.2 Provozní opatření
1. Vypracování provozního řádu, požárního řádu, havarijního plánu a proškolení
zaměstnanců
2. Zabránění pronikání znečištěných srážkových vod z manipulačních ploch ČS PHM do
půdy, vody a horninového prostředí využíváním chemických vpustí a záchytné jímky na
úkapy
3. Všechny stojany sloužící k výdeji pohonných hmot budou vybaveny zřetelným nápisem
upozorňujícím zákazníky na nutnost úplného zasunutí pistole do plnícího hrdla nádrže
automobilu.
4. V okruhu 10 m od výdejního stojanu bude zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným
ohněm. Na viditelném místě bude vyvěšena značka „Zákaz kouření a používání
otevřeného ohně“. Dále bude zřetelně vyznačeno, že před tankováním budou motor i
elektronická zařízení v automobilu vypnuta a vozidlo bude zabezpečeno proti
samovolnému pojezdu.
5. Výdejní zařízení bude v době mimo provoz zajištěno proti zneužití.
6. Plnění ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů
v oblasti nakládání s odpady, včetně evidence odpadů a zneškodňování nebezpečných
odpadů autorizovanou osobou/firmou.
7. V případě havárie, včetně požáru, je nutné odstranit a zneškodnit odpovídajícím
způsobem zbytky po havárii jako vzniklé odpady. Pokud by došlo v areálu čerpací stanice
ke znečištění horninového prostředí v důsledku havárie, je nutno provést dekontaminaci
tak, aby byly splněny limity metodického pokynu MŽP ČR – kritéria znečištění zemin a
podzemní vody.
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D.V Charakteristika použitých metod
předpokladů při hodnocení vlivů

prognózování

a

výchozích

D.V.1 Metody prognózování a výchozí podklady pro hodnocení vlivů
Při hodnocení předloženého záměru na životní prostředí a lidské zdraví byly použity
prognostické metody vycházející z posledního stupně poznání.
Pro účely zpracování dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí byl proveden
geologický průzkum staveniště. Další informace o geologické stavbě a hydrogeologických
poměrech území byly získány z dostupných literárních pramenů.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší řešila rozptylová studie, jejíž součástí bylo měření ve
vybraných referenčních bodech.
Pro čerpací stanici PHM TESCO Jičín byl dále zpracován odborný posudek ve smyslu § 17,
odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb.
Pro vybrané škodliviny produkované záměrem byl zpracován znalecký posudek vlivu na
zdraví obyvatelstva.
Hlukové poměry byly posouzeny hlukovou studií. Stávající stav byl ověřen terénním měřením
v referenčních bodech. Zdravotní rizika expozice hluku jsou pojednána v autorizovaném
protokolu hodnocení zdravotních rizik expozice hluku.
Při zpracování předkládané Dokumentace byly použity zejména následující projektové
podklady, znalecké posudky a studie (podrobný seznam použité literatury je uveden jako
samostatná příloha)
Název
Oznámení záměru ČS PHM – Jičín
Rozptylová studie ČS PHM Jičín
Odborný posudek ve smyslu § 17, odst. 5
zák. č. 86/2002 Sb.
Hluková studie
Geologický průzkum, radonový průzkum

Zpracovatel
Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o., HK
Mgr. R. Smetana, EkoMod Liberec
Mgr. R. Smetana, EkoMod Liberec

Znalecký posudek č. 11/10/2006 Zhodnocení
vlivu vybraných škodlivin, produkovaných
posuzovaným záměrem, na zdraví obyvatelstva
Autorizovaný protokol hodnocení zdravotních
rizik expozice hluku, ČS PHM TESCO Jičín
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Ing. Jiří Petera, Soukromá kancelář pro
průzkum a inženýrskou činnost, Hradec
Králové
Doc. Ing. Z. Fiala, CSc., LFUK Hradec
Králové
Ing. D. Potužníková, Ústí n. Orlicí
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ČS PHM TESCO Jičín -Koncepce požární
bezpečnosti pro ÚŘ

Ing. J. Zábojník, Ústí n.L.

Poznatky o ekologických vlivech staveb obdobného typu
Právní předpisy a normy v oblasti ochrany životního prostředí

D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Hluková zátěž v období výstavby
Emise hluku do okolí areálu čerpací stanice během výstavby byly stanoveny na základě
předpokládaného strojního vybavení a očekávané nákladní dopravy. Posouzení bylo
provedeno výpočtem jako maximálně nepříznivý stav, protože nejsou známy některé údaje
pro výpočet - časová součinnost a délka nasazení jednotlivých strojů, harmonogram, postup a
technologie výstavby, atd.
Odpady
Množství a výčet odpadů z provádění a provozu stavby je nutno považovat za informativní,
odvozený z analogie s obdobnými již realizovanými stavbami.
Odhad zdravotních rizik
Každý odhad zdravotních rizik je nevyhnutelně zatížen řadou nejistot, které jsou dány
použitými vstupními daty, expozičními faktory a odhady chování exponované populace. I
když byl odhad rizika zpracován standardními postupy, na základě současných znalostí a
doporučení významných institucí, nutno zdůraznit, že se jedná o zjednodušený model
složitého komplexního děje.
Nejistoty spojené s otázkou úplnosti a spolehlivosti údajů o imisním pozadí v dané lokalitě.
Imisní pozadí není v hodnocené lokalitě sledováno a nemohla být ani použita imisní data
nejbližších měřicích stanic (Liberec, Hradec Králové) z důvodu výrazně odlišného charakteru
lokality. Imisní pozadí bylo proto modelováno v RS, avšak pouze pro imisní příspěvky
z dopravy, očekávané v roce 2007 na Hradecké ulici. V tomto modelu se však pravděpodobně
neodrážejí ostatní zdroje emisí. Druhým zdrojem informací o imisním pozadí byly imisní
mapy ČHMÚ obce Jičína z roku 2004, které však představují informaci s vyšší úrovní
nejistoty (zjednodušené mapové intervaly).
Nejistoty spojené s odhadem počtu exponovaných osob a nejistoty spojené s údaji o
exponované populaci. Tyto nejistoty vyplývají především ze zjednodušujícího předpokladu
homogenního rozložení obyvatel v ploše obce. Odhad rizik byl proveden při neznalosti
detailnějších charakteristik exponované populace (věkové složení, citlivé podskupiny, doba
trávená v místě bydliště, rekreační a jiné aktivity, probíhající v zájmovém území).
Nejistoty obecně spojené s použitím konzervativního přístupu. Tento přístup celkové riziko
vědomě nadhodnocuje, neboť používá imisní koncentrace vypočtené pro nejvíce exponované
body RS. Na druhé straně je však nutno počítat též s expozicí osob z vnitřního prostředí bytů
a budov, k jejíž kvantifikaci není pro českou populaci dostatek spolehlivých údajů. Použití
konzervativního expozičního scénáře je potom z tohoto pohledu opodstatněné.
Nejistoty spojené s aplikací vztahů mezi expozicí a účinkem, získaných ze zahraničních
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou
znečištěného ovzduší a populace a s jinými populačními zvyklostmi může vést ke zkreslení
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výsledků. Je to však nezbytný postup, neboť české údaje o vztahu dávka – účinek zatím
nejsou k dispozici.
Nejistoty spojené s odvozením jednotky karcinogenního rizika WHO pro benzen v ovzduší,
která skutečné riziko zřejmě významně nadhodnocuje.
I když byl odhad rizika zpracován standardními postupy na základě současných znalostí a
doporučení nejvýznamnějších institucí zabývajících se zdravotními účinky faktorů životního
prostředí, nutno konstatovat, že se jedná stále ještě o zjednodušený pohled na složitý
komplexní děj s mnoha dalšími faktory a proměnnými (Fiala, 2006).
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
Při hodnocení účinků hluku na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu velké nejistoty, kterými je
tento proces zatížen. V závislosti na fyzikálních parametrech hluku nelze jednoduše a
jednoznačně popsat fyziologický vliv a jeho závažnost. Dále je nutné si uvědomit, že účinek
hluku je velmi variabilní a je ovlivněn velkým množstvím faktorů nefyzikálních (sociálními
faktory, emocionalitou, psychikou, aktuálním zdravotním stavem exponovaných osob, apod.)

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Základní důvody pro umístění předkládaného záměru v dané lokalitě bez předložení
alternativních řešení:
- Investor stavby je vlastníkem dotčených pozemků
- Záměr je součástí celkové marketingové strategie investora
- Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
- Záměr se opírá o odborné posudky a studie zpracované autorizovanými osobami, které
neprokázaly nadměrné negativní zatížení životního prostředí ani zvýšená rizika pro
lidské zdraví spojená s realizací stavby

F.

ZÁVĚR

Vliv na veřejné zdraví
Příspěvky oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu, produkované posuzovaným
záměrem, by pravděpodobně nepředstavovaly, ani v součtu s dopravním imisním zatížením
v Hradecké ulici (data rozptylové studie), zvýšené zdravotní riziko pro exponované osoby
(Fiala, 2006).
Z akustických studií vyplývá, že očekávané hodnoty LAeq,T pro denní a noční dobu
při případném provozu ČS PHM představují navýšení stávajícího hluku z dopravy v ul.
Hradecká v rozmezí max. 0,3 dB. Toto navýšení hodnot LAeq ,T nelze objektivně prokázat
měřením (běžná a přijatelná nejistota při měření hluku z dopravy bývá ± 2 dB) a nemělo by
být ani subjektivně vnímáno exponovanými osobami.
Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že realizace očekávaného záměru
nepředstavuje oproti stávajícímu stavu pro exponované obyvatele v obytných objektech
v ulici Hradecká zvýšení zdravotního rizika expozice hluku (Potužníková, 2006).
Ostatní složky životního prostředí
Žádná ze složek životního prostředí nebude záměrem ohrožena nebo ovlivněna nad
přípustnou mez.
Produkce odpadů
Množství odpadů, které vzniknou při výstavbě i ve fázi provozu, bude relativně malé a z větší
části půjde o neproblémový ostatní odpad. Množství ani kvalita nezpůsobí komplikace na
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okolních zařízeních ke zneškodňování tohoto odpadu. Dopad produkce ostatního odpadu
na okolní životní prostředí a lidské zdraví lze považovat za bezvýznamný.
Produkce nebezpečných odpadů se nevymyká běžnému normálu a jejich vznik rovněž
nebude představovat pro okolí mimořádnou zátěž. Pozornost je třeba věnovat pravidelné
kontrole a čištění chemických vpustí.
Svozem nebezpečných odpadů, čištěním chemických vpustí a zneškodňováním
nahromaděných odpadů se budou zabývat oprávněné osoby v souladu s platnými předpisy
v oblasti odpadového hospodářství.
Z hlediska veřejného zdraví a životního prostředí nebyly v zájmovém území zjištěny
skutečnosti, které by při realizaci opatření k prevenci a omezení nepříznivých vlivů
bránily realizaci posuzované stavby.
Stavbu je možno doporučit k realizaci.

G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Název záměru:

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT – TESCO Jičín

Umístění záměru:

Kraj Královéhradecký, obec Jičín, k.ú. Jičín, parcela č. 1017/8

Zařazení :

Příloha č. 1, kategorie II, 10.4 Skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických,
toxických, zdraví škodlivých, dráždivých, senzibilních, karcinogenních,
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní
prostředí), a pesticidů v množství nad 1 t, kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Předkládaný záměr řeší výstavbu areálové čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM)
TESCO v areálu hypermarketu TESCO v Jičíně. Součástí záměru je protažení stávající
protihlukové stěny podél východní hranice areálu hypermarketu TESCO jižním směrem
k jižní hranici areálu čerpací stanice.
Základní kapacitní údaje:
Čerpací stanice
- výdejní stojany tříproduktové oboustranné TOKHEIM Q 500 T 4-8 3 x ECVR
4 ks
- počet výdejních míst
8
- nádrž 60 m3, 1 komora 60 m3
BA 95 NA
- nádrž 60 m3, 1 komora 40 m3
NM
1 komora 20 m3
BA 98 NA
- nádrž na úkapy 5 m3
1 ks
- zastřešená plocha
363,00 m2
Předpokládané denní výtoče
- BA95N
- BA98N
- motorová nafta NM

30 m3
5 m3
30 m3
48

Čerpací stanice PHM Tesco Jičín

REGIONPROJEKT s.r.o., Ústí nad Labem

Kiosek
užitná plocha
....
zastavěná plocha
....
obestavěný prostor
....
plocha prodejny
....
počet zaměstnanců celkem
....
počet zaměstnanců na 1 směnu
....
počet směn (nepřetržitý provoz)
....
Celková zastavěná plocha čerpací stanice včetně zastřešení

60,33
72,00
252,00
45,50

m2
m2
m3
m2
6
2
3
1.680,00 m2

Provozní doba čerpací stanice odpovídá provozu hypermarketu TESCO – nonstop – 24 hod.
Variantní řešení
Záměr nebyl předložen ve variantním řešení.
Popis záměru
Čerpací stanice bude zajišťovat příjem, skladování a prodej benzínu a motorové nafty
samoobslužnou formou a poskytovat obvyklé doplňkové služby motoristům.
Pro skladování pohonných hmot budou instalovány dvě podzemní ležaté dvouplášťové dělené
ocelové nádrže, každá o objemu 60 m3 s ocelovými šachtami. Jedna nádrž na PH je dělená na
40 a 20 m3 , druhá je nedělená. Nádrž na úkapy o obsahu 5 m3 je podzemní, ležatá,
dvouplášťová s ocelovou šachtou. Nádrže jsou vybavené indikací úniku tak, aby splňovaly
ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 75 3415 a dalších norem a předpisů.
Příjem je přes stáčecí zařízení, výdej na výdejních stojanech plnícími pistolemi.
Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami a budou stáčeny do podzemních
uskladňovacích nádrží. Stáčení bude prováděno přes uzamykatelnou stáčecí šachtu samospádem. Stáčecí stanoviště je nadkryté a je umístěno v prostoru výdejních stojanů.
Pro stáčení PH z autocisteren (AC) je instalována stáčecí šachta se třemi vývody pro stáčení
produktů a vývody pro vracení par benzinů a NM do AC.
AC při stáčení musí být řádně uzemněna připojením na zemnící síť. Po dobu stáčení je nutná
vždy přítomnost obsluhy.
Parní prostory uskladňovacích nádrží na benziny jsou přes rohové plamenojistky vyvedeny
potrubím zakončeným šroubením do stáčecí šachty, kde je možno je hadicemi propojit s
parním prostorem příslušně vybavené autocisterny (rekuperace), čímž se zabrání výronu par
do ovzduší.
Součástí technologického zařízení je signalizace a měření stavu hladin PH v nádržích a
ochrana proti přeplnění nádrží ( při stáčení PH z AC).
Ochrana konstrukcí zamezující průniku ropných látek do podloží bude zajištěna izolacemi
(manipulační plocha u výdeje PH a stáčení). Krytá manipulační plocha u výdejních stojanů
má charakter zastřešené manipulační plochy a případné úkapy budou svedeny do nádrže na
úkapy o obsahu 5 m3.
Výdej pohonných hmot do nádrží vozidel je prováděn přes 4 výdejní stojany umístěnými pod
zastřešením. Výdejní stojany jsou tříproduktové oboustranné TOKHEIM. Stojan může
vydávat 3 druhy PH na obě strany ze 6 výdejních pistolí. Současně může stojan vydávat po
jednom produktu z každé strany stojanu. Plnící výkon pistolí je 40 l/min.
Všechny benzinové hadice stojanu jsou vybaveny rekuperací par.
Hodnoty vydaného množství z výdejního místa jsou elektronicky přenášeny do kiosku (na
řídící a pokladní systém).
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V místě ČS je normální korozivní agresivita (neagresivní prostředí dle ČSN 03 8375), pasivní
protikorozní ochrana není požadována. Všechna nově realizovaná kovová úložná zařízení
budou opatřena běžnou izolací.

Vlivy stavby
Vlivy na veřejné zdraví – imisní situace, hluk
Dominantním zdrojem ovlivňujícím imisní a hlukovou situaci v dané lokalitě je automobilová
doprava po Hradecké ulici (silnice II/286).
Příspěvky oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu, produkované posuzovaným
záměrem, by pravděpodobně nepředstavovaly, ani v součtu s dopravním imisním
zatížením v Hradecké ulici (data rozptylové studie), zvýšené zdravotní riziko pro
exponované osoby (Fiala, 2006).
Z akustických studií vyplývá, že očekávané hodnoty LAeq,T pro denní a noční dobu
při případném provozu ČS PHM představují navýšení stávajícího hluku z dopravy v ul.
Hradecká v rozmezí max. 0,3 dB. Toto navýšení hodnot LAeq ,T nelze objektivně prokázat
měřením (běžná a přijatelná nejistota při měření hluku z dopravy bývá ± 2 dB) a nemělo by
být ani subjektivně vnímáno exponovanými osobami.
Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že realizace očekávaného záměru
nepředstavuje oproti stávajícímu stavu pro exponované obyvatele v obytných objektech
v ulici Hradecká zvýšení zdravotního rizika expozice hluku (Potužníková, 2006).
Vlivy na ovzduší
Nárůst imisních koncentrací ze spalování pohonných hmot, který se bude pohybovat
v jednotkách procent, nezpůsobí nikde v dotčených lokalitách překročení příslušných
imisních koncentrací.
V nejbližším okolí čerpací stanice mohou roční koncentrace benzenu dosáhnout
dvojnásobku současných hodnot, i tak však zůstanou výsledné koncentrace na úrovni
několika procent limitní imisní hodnoty.
Pro čerpací stanice pohonných hmot není v současné době známa jiná vhodnější metoda
stáčení, uskladňování a výdeje pohonných hmot. Navržené výdejní stojany a aktivní systém
odsávání par patří k moderním zařízením zajišťujícím minimalizaci nepříznivých vlivů na
ovzduší. Z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší se jedná o nejlepší dostupnou technologii
pro ČS PHM.
Vliv na vody
V blízkosti zájmové lokality se nenachází žádná otevřená vodoteč ani vodní plocha, která by
mohla být záměrem ovlivněna. Přímý negativní vliv na povrchové vody je vyloučen.
Základové konstrukce se pravděpodobně dostanou do kontaktu s hladinou podzemní vody,
která byla při inženýrsko-geologickém průzkumu zastižena v hloubce 2,40 m pod úrovní
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stávajícího terénu. Při zakládání podzemních nádrží je nutno uvažovat s čerpáním pronikající
podzemní vody do stavební jámy.
Aby se zamezilo případnému negativnímu vlivu na podzemní vody, budou nádrže pohonných
hmot doplněny speciální nádrží na zachycení úkapů, kam budou sváděny i kontaminované
vody z manipulační plochy pod zastřešením.
Pravděpodobnost negativního vlivu předkládaného záměru na podzemní vody bude při
realizaci výše uvedeného preventivního opatření velmi nízká.
Vlivy na půdu
Záměr se nedotkne pozemků ZPF.
Vzhledem k situaci, kdy se bude záměr realizovat na ploše stávajícího parkoviště, kde již
původní půdní vrstvy nejsou zachovány, bude vliv na půdu minimální.
Vliv na krajinný ráz
Objekt čerpací stanice u HM TESCO se projeví pouze při pohledu od křížení železniční trati
s Husovou ulicí. Svým hmotovým řešením ani umístěním však nebude představovat
dominantní nebo negativně působící prvek. Dostatečnou hmotovou protiváhu vytváří
protilehlá souvislá zástavba podél Hradecké ulice.
Ostatní vlivy – produkce odpadů
Množství odpadů, které vzniknou při výstavbě i ve fázi provozu, bude relativně malé a z větší
části půjde o neproblémový ostatní odpad. Množství ani kvalita nezpůsobí komplikace na
okolních zařízeních ke zneškodňování tohoto odpadu. Dopad produkce ostatního odpadu
na okolní životní prostředí a lidské zdraví lze považovat za bezvýznamný.
Produkce nebezpečných odpadů se nevymyká běžnému normálu a jejich vznik rovněž
nebude představovat pro okolí mimořádnou zátěž. Pozornost je třeba věnovat pravidelné
kontrole a čištění chemických vpustí.
Svozem nebezpečných odpadů, čištěním chemických vpustí a zneškodňováním
nahromaděných odpadů se bude zabývat oprávněná osoba v souladu s platnými předpisy
v oblasti odpadového hospodářství.

Závěr
Z hlediska veřejného zdraví a životního prostředí nebyly v zájmovém území zjištěny
skutečnosti, které by při realizaci opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů
jednoznačně bránily realizaci posuzované stavby. Stavbu je možno doporučit k realizaci.
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