ČERPACÍ STANICE PHM SADOVÁ
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění
zákona č. 163/2006 Sb.
ČERPACÍ STANICE PHM SADOVÁ

oznamovatel:
Silvie Žáková

(červenec 2006)

ČERPACÍ STANICE

PHM SADOVÁ

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění
zákona č. 163/2006 Sb.
ČERPACÍ STANICE PHM SADOVÁ

Zhotovitel:
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
Oprávněná osoba:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Dubinská 720
530 12 Pardubice
tel.: 603483099
406260219

Sladkovského 111
506 01 Jičín
493523256

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb.,
č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

(červenec 2006)

2

ČERPACÍ STANICE

PHM SADOVÁ

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění
zákona č. 163/2006 Sb.
ČERPACÍ STANICE PHM SADOVÁ

Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. zpracoval

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

Ing. Martin Šára
RNDr. Vladimír Faltys
Doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.

(červenec 2006)

3

ČERPACÍ STANICE

PHM SADOVÁ

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

OBSAH:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ..............................................................................................................................................................5
A.I. OBCHODNÍ FIRMA .................................................................................................................................................................................................. 5
A.II. IČO....................................................................................................................................................................................................................... 5
A.III. SÍDLO .................................................................................................................................................................................................................. 5
A.IV. J MÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE......................................................................................... 5
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU..........................................................................................................................................................................6
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................................................................................. 6
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 ..................................................................................................................................................6
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru ......................................................................................................................................................................................6
B.I.3. Umístění záměru ....................................................................................................................................................................................................6
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry....................................................................................................................................7
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění .......................................................................................................................................................7
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru ..........................................................................................................................................7
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ..................................................................................................................9
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků .................................................................................................................................................9
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.................................................9
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ............................................................................................................................................................................................15
B.II.1. Půda .....................................................................................................................................................................................................................15
B.II.2. Voda .....................................................................................................................................................................................................................16
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ............................................................................................................................................................17
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ........................................................................................................................................................18
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH .........................................................................................................................................................................................19
B.III.1. Ovzduší ..............................................................................................................................................................................................................19
B.III.2. Odpadní vody ....................................................................................................................................................................................................23
B.III.3. Odpady...............................................................................................................................................................................................................25
B.III.4. Ostatní výstupy..................................................................................................................................................................................................26
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií ..............................................................................................................27
B.III.1. Možnosti vzniku havárií ...................................................................................................................................................27
B.III.2. Dopady na okolí ...............................................................................................................................................................27
B.III.3. Preventivní opatření.........................................................................................................................................................27
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ..........................................................................................29
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ....................................................................................29
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ .......................................................................................30
C.2.1.Ovzduší ..................................................................................................................................................................................................................30
C.2.2. Voda ......................................................................................................................................................................................................................32
C.2.3. Půda.......................................................................................................................................................................................................................35
C.2.4. Geofaktory životního prostředí ...........................................................................................................................................................................36
C.2.5. Fauna a flora .........................................................................................................................................................................................................37
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz ...........................................................................................................................................43
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání.........................................................................................................................................................................48
C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ ...................................50
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ........51
D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI ..............................................................................................................................................................................................................51
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů ............................................................................................................................51
D.I.2. Vlivy na ovzduší ...................................................................................................................................................................................................64
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody.................................................................................................................................................................82
D.I.4. Vlivy na půdu........................................................................................................................................................................................................84
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ..................................................................................................................................................87
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy.....................................................................................................................................................................87
D.I.7. Vlivy na krajinu ....................................................................................................................................................................................................91
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ....................................................................................................................................................96
D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI.....................................................................................................................96
D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE ..................................................................96
D.4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ..................................................................97
D.5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ ........................................98
D.6. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ..........................99
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU.....................................................................................................................................99
F. ZÁVĚR................................................................................................................................................................................................99
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ......................................................................100
H. PŘÍLOHY .........................................................................................................................................................................................103

4

ČERPACÍ STANICE

PHM SADOVÁ

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Silvie Žáková

A.II. IČO
46 75 48 31

A.III. Sídlo
Jiřího z Poděbrad 666/20
470 01 Česká Lípa

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

Silvie Žáková
Jiřího z Poděbrad 666/20
470 01 Česká Lípa

pro proces posuzování vlivů zastoupen:
Jana Lemberková – REALING
Horova 262
500 02 Hradec Králové
IČO:61186678
DIČ:CZ5959231817
na základě plné moci - příloha č.1 předkládaného oznámení

Projektant:
Zpracovatelská firma:
Adresa:
Telefon:

ARCHITEP s.r.o.
Ing. Robert Brix
Habrmanova 323
500 02 Hradec Králové 2
495531155
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Čerpací stanice PHM Sadová
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4
Skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních,
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Programem činnosti posuzovaného zdroje je především provoz čerpací stanice
pohonných hmot (benzin automobilový 95, benzin automobilový 98 , motorová nafta a
LPG) pro osobní a nákladní automobily. Čerpací stanice bude veřejná bez obsluhy
tankování, samoobslužná s placením v kiosku. Jako součást stanice je plánován
kiosek zajišťující sociální zázemí a služby pro obsluhu i zákazníky.
Předpokládaný roční výdej jednotlivých druhů PHM je následující :
motorová nafta
benzin automobilový 95 + 98
LPG

1423,5 m3
1058,5 m3
401,5 m3

Při uvažování provozu 7 dní v týdnu bude denní vytočené množství toto :
motorová nafta ………………….…… 3,9 m3
benzin automobilový 95 + 98 ………. 2,9 m3
LPG ………………………………....….1,1 m3
Předpokládaná pracovní doba – dvousměnný provoz 6 – 22 hod., 7 dní v týdnu
Celkové nároky na plochy v rámci předkládaného záměru:
ü Zastavěné plochy
215,00 m2
ü Zpevněné plochy – komunikace
876,63 m2
ü Zpevněné plochy – chodníky
221,00 m2
ü Nezpevněné plochy
492,50m2

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obec:
katastrální území:

Královéhradecký
Sadová
Sadová
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o stavbu čerpací stanice pohonných hmot na pozemcích p.č. 382 a 581
v k.ú. Sadová
Vzhledem k situování řešeného záměru se nejedná o možnost kumulace s jinými
záměry.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Areál čerpací stanice PHM bude sloužit ke zlepšení obchodních služeb zvláště pro
motoristy na silnici č.35 v úseku Milovice – Hradec Králové.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavební řešení
Architektonické řešení vychází z umístění a tvarového členění objektu. Základní
obdélníkový tvar objektu je doplněn sedlovou střechou. Provozní objekt čerpací
stanice je výškově rozčleněn na přízemí a patro. K hlavnímu provoznímu objektu
čerpací stanice navazuje konstrukce zastřešení stojanů pohonných hmot. Tato je
řešena ocelovou konstrukcí se zastřešením v podobě seříznuté valbové střechy tak,
aby hmota působila menším dojmem než provozní objekt. Fasády jsou plasticky
členěny a materiálově doplněny.
Fasáda provozního objektu je navržena jako kombinace pískové a světle šedé barvy.
Okna a dveře jsou plastová, respektive dřevěná v šedém provedení a odstínu.
Zastřešení stojanů ČS PHM bude provedeno jako ocelová konstrukce. Střešní krytina
bude pálená nebo betonová v odstínu tmavší červenohnědé.
Zpevněné plochy chodníků bude tvořit dlažba imitující tradiční materiály. Pojízdné
plochy pro automobily bude tvořit asfaltová plocha.
Popis používané technologie
Areál čerpací stanice PHM bude sloužit k příjmu, skladování, výdeji a prodeji čtyř
druhů pohonných hmot, tj. benzinu 95, benzinu 98, LPG a motorové nafty (hořlavých
kapalin I. - IV. tř. nebezpečnosti). Ke skladování benzinů a nafty budou sloužit
jednotlivé komory dělené podzemní skladovací nádrže, k výdeji budou užity tři výdejní
stojany oboustranné. Dva z nich budou tříproduktové, třetí jednoproduktový pro výdej
„rychlé“ nafty pro nákladní automobily. Stanice bude dále vybavena podzemní zásobní
nádrží na úkapy. Zásobní nádrž na LPG bude umístěna samostatně v bezpečnostní
vzdálenosti.
Popis technologického zařízení
Technologické zařízení pro skladování PHM
Pro skladování pohonných hmot je uvažována dělená podzemní nádrž, sestávající
z ocelové dvouplášťové nádrže o celkovém objemu 40 m3 , válcového tvaru. Další
součástí bude stáčecí zařízení a výdejní stojany vedle dalšího technologického
zařízení (rozvody, pojistné armatury atd.). Nádrž bude rozdělena na čtyři části ( 10 m3
pro benzin BA 95, 10 m3 pro benzin BA 98, 15 m3 pro motorovou naftu a 5 m3 je
objem komory pro úkapy z obslužné plochy ). Uložena bude na železobetonové
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základové desce. Každá část má svůj průlez (dóm) opatřený víkem. Veškeré rozvody
mezi nádržemi a výdejními stojany (sací) bude zajišťovat dvouplášťové ocelové
potrubí.
Každá komora má své vlastní odvzdušňovací potrubí tvořené potrubím DN 50. U
benzinů začíná v dómu nádrže rohovou protidetonační pojistkou J474.80/P, poté
budou potrubí spojena a vyvedena nad zastřešení plochy. Zde bude ukončeno
koncovou neprůbojnou podtlako-přetlakovou pojistkou J342.100/P. Odvětrání nádrží
na naftu a úkapy bude provedeno samostatným potrubím DN 5O opatřeným opět
příslušnými neprůbojnými rohovými a koncovými pojistkami.
Těsnost meziplášťového prostoru a potrubních rozvodů sání je trvale sledována
indikačním systémem - sondou. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Uskladňovací
nádrž je vybavena plovákovým zabezpečovacím zařízením a signalizací proti
přeplnění (zvukovou a světelnou při dosažení havarijní hladiny, světelnou při dosažení
maximální hladiny). Kontrolní ruční měření hladiny bude prováděno měrnou tyčí.
Pohonné hmoty budou přiváženy v autocisternách vybavených pro odsávání par I.
stupně a jejich stáčení bude probíhat v prostoru k tomu určeném. Pro stáčení bude
instalována jedna stáčecí šachta. Ta bude opatřena třemi potrubími DN 80 pro stáčení
a jedním DN 50 pro odvod benzinových par zpět do autocisterny. Stáčení bude
probíhat samospádem.
Veškeré technologické zařízení včetně stáčející autocisterny je uzemněno.
Technologické zařízení pro skladování a výdej LPG
Technologické zařízení stanice pro LPG sestává z podzemní tlakové zásobní nádrže,
dopravního zařízení a výdejního stojanu. Nádrž má obsah 4,85 m3 a bude připevněna
k betonové podložní desce. Armatury budou umístěny v šachtě opatřené
uzamykatelným víkem.
Tlakový zásobník je dodáván plně vystrojen podle ČSN 69 0012. Jeho součástí je:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Plnící ventil DN 1 ¾“ PN 25
Stavoznak PN 25
Pojistný ventil PN 25 nastavený na přetlak 1,56 MPa
Ventil pro odběr kapalné fáze DN 20 PN 25
Ventil pro odběr plynné fáze s tlakoměrem
Hrdlo pro odběr kapalné fáze DN 40 PN 40

Výstupní hrdlo pro odběr kapalné fáze a všechna další připojení jsou instalována pod
plastovým ochranným uzamykatelným krytem. Na výstupním potrubí je napojen kulový
kohout DN 32, sloužící jako hlavní uzávěr. Na dalším pokračování potrubí je
instalována zpětná klapka, filtr, zaplavovací sonda a manometr. Dále pokračuje k
čerpadlu a odtud přes vyrovnávací nádrž ( expandér ) do výdejního stojanu.
Zaplavovací sonda (elektronická, typ EMOTRON ) brání, aby došlo k sání a tím i výdeji
samotné plynné fáze. V případě nedostatečného zaplavení sacího potrubí (např.
v případě úplného vyčerpání kapalného obsahu) sonda vypne výdejní čerpadlo a tím
ukončí i dodávku LPG do nádrže vozidla.
Dodavatelem celého zařízení je firma DOKO s.r.o., Hradec Králové, která před
uvedením zařízení do provozu musí provést všechny předepsané zkoušky.
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Čerpadlo na propan-butan bude výrobkem firmy HYDRO-VACUM, typ SKC-3. Hnací
jednotkou čerpadla je elektromotor SIEMENS . Za čerpadlem je umístěn manometr
pro odečítání tlaku kapaliny v potrubí za čerpadlem.
Za čerpadlem je zařazen přepouštěcí ventil BLACKMER 1“ NPT, od kterého je vedeno
přepouštěcí potrubí DN 25. To zajišťuje přepouštění kapalné fáze zpět do tlakového
zásobníku podle nastaveného přetlaku na přepouštěcím ventilu. Na výtlačném a
přepouštěcím potrubí jsou instalovány pojistné ventily, uvolňující tlak při jeho
náhodném vzestupu. Od nich je vedeno odfukové potrubí DN 15 nad dopravní
zařízení.
Tlaková zásobní nádrž bude zásobována autocisternou, která má vlastní dopravní
čerpadlo a měřící zařízení. Pro napojení plnící armatury slouží jedna hadice. Zásobní
nádrž bude plněna maximálně na 85% obsahu.
K výdeji LPG ze zásobníku do automobilů je určen výdejní stojan italské firmy NUOVO
PIGNONE DPC 050 LE 1 D ( Via Martiri di Cefalonia 67, 20097 San Donato Milanese
(MI), Itálie ), výkon 50 l/min.
Výdej LPG je technicky řešen tak, že po napojení plnící přípojky na nádrž vozidla je na
výdejním stojanu dán impuls k otevření elektromagnetického ventilu v něm a s určitou
prodlevou je spuštěno čerpadlo. To čerpá kapalný propan-butan do nádrže a na
manometru zabudovaném na výdejním stojanu je možno sledovat tlak. Po uzavření
ventilu v nádrži automobilu se začne prudce zvyšovat tlak, který vystoupí až na
hodnotu přepouštěcího tlaku. Tím se otevře přepouštěcí ventil a přebytečná kapalina
je vracena zpět do zásobníku až do chvíle, kdy je vypnuto čerpadlo.
Technologické zařízení pro výdej pohonných hmot
Výdej pohonných hmot bude realizován výdejními stojany firmy ADAST, V – line, řada
46
s elektronickým ovládáním, vybaveným odsáváním par benzinu z nádrží
automobilů při jejich plnění. Jedná se o dva tříproduktové oboustranné stojany a jeden
jednoproduktový, taktéž oboustranný. Výdejní kapacita jednotlivých pistolí se
předpokládá 45 l/min pro každý z produktů. Data o vydaném množství jsou přenášena
do kiosku.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2006
2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Sadová

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr.
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Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém
detailněji potom v příloze č.3 předkládaného oznámení:
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Fotodokumentace zájmového území:

pohled od silnice č.35

pohled od silnice č.35

pohled k silnici č.35

pohled k silnici č.35

silnice č. 35 směr Hořice

silnice č. 35 směr Hradec Králové
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ČS SADOVÁ
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Celková plocha zájmového území z hlediska dotčených parcel pro realizaci
posuzovaného záměru je situovaná na ZPF a je patrná z následující tabulky:
parcelní číslo
382
581
celkem

výměra [m2]
Celková plocha
Z toho pro záměr
2564
1557,53
464
247,6
3028
1805,13

BPEJ
36200
36200

Posuzovaný záměr jižním a jihovýchodním okrajem sousedí s prvkem územního
systému ekologické stability místní úrovně – biokoridorem řeky Bystřice (chybně
v generelu místních SES veden jako nadregionální biokoridor – viz text dále).
Řeka Bystřice je v přiléhajícím úseku navržena jako evropsky významná lokalita
soustavy NATURA 2000 ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a nařízení vlády č.
132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
Záměr svým umístěním a technickým řešením (způsob likvidace odpadních a
srážkových vod mimo vodoteč Bystřice, zachování části přiléhajícího lučního porostu
v šířce cca 10 m od břehové hrany Bystřice) nezasahuje do území uvedené evropsky
významné lokality a nebude mít na tuto lokalitu významný vliv.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného stávajícího zvláště chráněného území dle
zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP
registrovaný orgánem ochrany přírody.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se
rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
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Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•

•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní
komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy

B.II.2. Voda
Zásobování
ČS PHM je řešeno vodovodní přípojkou napojenou na stávající
vodovodní řad. Přípojka bude napojena na konci veřejného vodovodu u posledního
vnějšího požárního hydrantu. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem. Za
navrtávkou bude osazeno uzavírací šoupě se zemní soupravou. Za napojením bude
provedena vodoměrná šachta, ve které bude umístěný fakturační vodoměr. Teplá
užitková voda se bude připravovat centrálně v elektrickém zásobníkovém ohřívači.
Nové vodovodní rozvody budou provedeny z potrubí PPR PN 16.
Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka:
pitná
mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Délka výstavby
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

4
60 dnů
30

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě, do doby
zaktivování vodovodní přípojky bude využívána balená pitná voda.

16

ČERPACÍ STANICE

PHM SADOVÁ

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Provoz
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Ve výpočtu je uvažováno jak se spotřebou 12 m3 na jednoho pracovníka obsluhy.

obsluha

počet lidí
4

celkem
množství vody (m 3/rok)
48

Zákazníci : 50 x 5l/os/den x 365 provozních dnů = 91,25 m3/rok
Celkové roční nároky na pitnou vodu jsou odhadovány na 140 m3/rok.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní stavbu ČS PHM se předpokládá spotřeba následujících surovinových
zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
Betonárka do 5 km.
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové
výrobky, výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD.
Provoz
Energie:

Elektrická energie
Napojení objektu ČS PHM bude provedeno vývodem z distribučního rozvaděče do
elektroměrového rozvaděče odběratele. Celkový soudobý elektrický příkon Pi = 81 kW.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi, odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních
materiálů. Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci č. 35.
Etapa provozu

Nároky na dopravní obslužnost ČS PHM vyplývá z předpokládaného výdeje
pohonných hmot. Při celkovém očekávaném výdeji pohonných hmot je předpokládán
denní příjezd 120 osobních automobilů, 16 LNA a 8 TNA. Z hlediska zájmů ochrany
životního prostředí se však nejedná o nově vyvolané pohyby, ale o pohyby,
realizované již dnes na stávajícím komunikačním systému, které z hlediska bilance
emisí znamenají pouze odbočení k ČS PHM.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Etapa výstavby není spojena s žádnými významnějšími zemními respektive
stavebními pracemi, ani s významnějšími nároky na staveništní dopravu, tudíž nelze
předpokládat významnější ovlivnění imisní zátěže spojené s etapou výstavby.
Provoz

Bodové zdroje znečištění ovzduší
Emise z čerpací stanice PHM lze bilancovat dle NV 353/2002 Sb. podle bodu
4.9. Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou
nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu
Kategorie: střední zdroje znečišťování
Platí obecné emisní limity pro pachové látky.
Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky.
15. Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM)
3

PHM
Benzin
Motorová nafta

Ef (g VOC/m )
1400
20

Bilance emisí ze samotné ČS PHM koresponduje s bilancemi emisí z odborného
posudku doc. Ing. T. Sákry CSc.:
Emise LPG

Bilance emisí z LPG vyplývají z následujících fyzikálně-chemických vlastností LPG:
Fyzikálně-chemická veličina
3
Měrná hmotnost plynné fáze, kg/m
3
Měrná hmotnost kapalné fáze, kg/m
Meze výbušnosti, obj. %
Bod vzplanutí, ° C
Bod varu. ° C
Třída výbušnosti

Propan
2,02
505
2,1 – 9,5
- 104
- 42
II A

Butan
2,7
580
1,8 – 9,1
- 60
- 0,5
II A

Vlastnosti reálného LPG jako kapalné směsi propanu a butanu se budou pohybovat
mezi hodnotami platnými pro jednotlivé složky směsi. Protože se jedná o členy
homologické řady, bude záležet na poměru jejich molárních zlomků. V odborné
literatuře je udáván tlak par při 40° C max. 1550 kPa.
LPG tedy představuje chemickou látku, která je za běžných teplot plynná a proto se
s ní při skladování a přečerpávání do nádrží automobilů manipuluje pod tlakem.
Nádrže tudíž nejsou otevřené a látka nepřichází do styku s atmosférou. Proto jsou
emise obvykle zanedbávány. Přesto pro přibližný výpočet užijeme odborného odhadu
maximálních možných emisí, náhodně vznikajících při napojování a odpojování
plnících hadic. Podle tohoto odhadu činí emisní faktor při jednom naplnění skladovací
nádrže 0,5 kg ( jako VOC ) přečerpaného LPG a 1,6 g na jedno čerpání LPG do
automobilových nádrží.
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Pro plánovaný výdej 401,5 m3/rok LPG budou činit emise :
-

při plnění skladovací nádrže ( skladovací nádrž má plný obsah 4850 l. Bude ale
plněna na max. 85%; to představuje 4122 l. Předpokládáme proto alespoň 100
plnění. )
100 . 0,5 = 50 kg /rok

-

při čerpání do automobilových nádrží ( opět předpokládáme průměrně 20 l na
jedno plnění aut. nádrže )
( 401 500 : 20 ) . 1,6 = 32 120 g = cca 32,1 kg/rok

Odhad maximálních ročních emisí tedy činí 82,1 kg LPG uvažováno jako VOC.
Emise benzinů

Podle § 19, odst. 1 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. je emisním limitem pro zařízení
užívající jednotky omezování emisí par benzinu střední hmotnostní koncentrace par
benzinu (přepočtená na normální stavové podmínky) ve výduchu z jednotky
omezování emisí par 150 mg/m3. Na posuzované čerpací stanici však nebude (dle
plánů) takovéto zařízení instalováno, bude zde zaveden jen zpětný odtah par při
plnění zásobníků nebo při výdeji benzinu (emise vznikají úniky popsanými v odst. 5.1).
Proto vstupuje v platnost ustanovení odst. 2 § 19 citované vyhlášky, podle kterého
platí pro tento případ obecný emisní limit pro těkavé organické látky uplatněný za
normálních stavových podmínek (tj. 50 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci
těchto látek) a obecný emisní limit pro pachové látky (50 OUER.m-3). Protože se ale
jedná o fugitivní zdroj, nelze jednoznačně určit objemový průtok nosné vzdušiny,
vyjdeme pro další posuzování z odst. 1 § 17 citované vyhlášky. Podle ní musí být
zařízení zkonstruováno tak, aby celkové roční ztráty benzinu vznikající při plnění
skladovacích nádrží v čerpacích stanicích byly sníženy pod hodnotu cílových emisí
0,01 % ročního průtoku.
Vlastní výpočet emisí benzinů:
Celkový roční stáčený objem dle údajů v odstavci 3.2. je 1058,5 m3 a 0,01 % z tohoto
množství činí 0,1058 m3, což při střední měrné hmotnosti benzinu 750 kg/m3
představuje 79,39 kg. Při výpočtu emisí dle emisního faktoru z vyhlášky č. 356/2002
Sb. by roční emise (ztráty) činily 1481,9 kg, což vysoce překračuje hodnotu povolenou
vyhláškou. Zpětný odvod par je proto nezbytné zavést.
Při využití výsledků měření emisí při existenci zpětného odtahu par činí vypočtené
roční emise CORG při stáčení
13,95 g CORG . m-3 .1058,5 = 14 766 g/rok = 14,77 kg/rok.
Emise celkové, tedy při stáčení i výdeji činí podle emisního faktoru zjištěného měřením
( 13,95 + 6,85 ) g CORG . m-3 .1058,5 = 22 016,8 g/rok = 22,017 kg/rok
Výsledná hodnota měření ( a tedy i výpočtu ) je udána jako organický uhlík, zatímco
vyhláška hovoří o emisích benzinu jako VOC. Zcela přesný přepočet CORG na benzin
je možný jen tehdy, pokud by bylo známo přesné chemické složení benzinu. To v
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tomto případě známé není, ale pro orientační výpočet budeme benzin pokládat za noktan. Pak je poměr hmotností CORG a benzinu 1 : 1,18 a tedy emise přibližně činí
22, 017 kg CORG/rok . 1,18 = 25,98 kg VOC/rok
Emise motorové nafty
Vzhledem k tomu, že tlak par motorové nafty při 20o C je uvažován 30 – 150 Pa, je
podle písm. n) odst.1 §2 zákona č. 86/2002 Sb. považována za těkavou organickou
látku. Podle novelizované definice, tj. podle znění písm.n) odst. 1 § 2 zákona č.
472/2005 Sb. je taktéž řazena mezi těkavé organické látky (VOC), neboť její bod varu
se pohybuje v rozmezí 180 – 370° C. Není však řazena mezi benziny.
Pro plánovaný výdej nafty 1423,5 m3/rok jsou roční emise vypočtené z emisního
faktoru daného vyhláškou 28,47 kg/rok. Pro naftu není stanoven specifický emisní limit
a proto vstupuje v platnost ustanovení odst. 2 § 19 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb.,
podle kterého pro ni platí obecný emisní limit pro pachové látky a obecný emisní limit
pro těkavé organické látky ( 50 OUER/m3 a 50 mg/m3 ). Pokud použijeme stejného
ustanovení vyhlášky o ročních ztrátách jako pro benzin, tak 0,01 % z ročního
stočeného množství činí 0,142 m3. To při přibližné měrné hmotnosti nafty 840 kg/m3
představuje 119,28 kg/rok. Jsou tedy emise par nafty vypočtené z emisního faktoru
daného vyhláškou podstatně nižší než emise povolené dle § 17 zmíněné vyhlášky. Při
užití emisního faktoru plynoucího z reálného měření (viz tabulka v odst. 5.1.1) 16,15 g
CORG/m3 by pak roční úniky byly ještě nižší (23 kg). Protože přepočítávání CORG na
VOC u nafty by bylo velmi nejisté, pro další úvahy proto budeme uvažovat emise jen
dle emisního faktoru udaného vyhláškou spolu s úniky při plnění nádrže, tedy
maximálně 42,85 kg par VOC/rok.
Celkově je tedy z hlediska bodového zdroje znečištění ovzduší uvažováno
s emisí VOC 154,53 VOC.
Další potřebné údaje pro výpočet příspěvků k imisní zátěži:
Stáčení PHM:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

výška zdroje:
průměr zdroje:
teplota:
FPD:
Souřadnice zdroje:

0,5 m
0,1 m
0
20 C
30 hod./rok

Souřadnice zdroje - nádrží
X
Y
Z
533
157
256

Výdej PHM:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

výška zdroje:
průměr zdroje:
teplota:
FPD:
Souřadnice zdroje:

0,5 m
0,05 m
200C
4380 hod./rok

Souřadnice zdroje – výdejní stojany
X
Y
Z
537
159
256
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Použité emisní faktory
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02
(Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní
vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí
motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro
široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i
látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy).
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory
tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující
sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek,
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Pro uvedení
ČS PHM do provozu je uvažováno s následujícími emisním faktory:
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Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 1
EURO 1
EURO 1

Rychlost
(km/h):
50
50
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
benzen
5,0110
0,0097
3,2901
0,0079
18,7031
0,0594

Liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniové zdroje znečištění ovzduší souvisí s dopravní obslužností ČS PHM, která je dle
uvažovaných spotřeb PHM předpokládána příjezdem 120 osobních automobilů, 16
LNA a 8 TNA v provozní době ČS PHM.
Emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem ČS PHM odhadnuty následujícím
způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
NOx
-1
kg/km.den

-1

Komunikace

g/m.s

Příjezdová komunikace

0,000022

-1

0,804

benzen
-1
kg/km.den

-1

t/km.rok

g/m.s

0,29331 0,000000049

-1

t/km.rok

0,002

0,00064

Plošné zdroje znečištění ovzduší
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30
sekund lze sumarizovat následující sumu emisí :
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

g.s
Plošný zdroj

0,011

NOx
-1
kg.den

0,402

-1

t.rok

0,14665

-1

g.s

0,000025

benzen
-1
kg.den

0,001

-1

t.rok

0,00032

B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Etapa výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby
a odpovídá nárokům na vodu v etapě výstavby.
Etapa provozu
Splaškové odpadní vody budou kumulovány v záchytné jímce a pravidelně odváženy
na smluvní ČOV. Ostatní čisté dešťové vody ze střech a chodníků budou vypouštěny
na terén, kam budou zpevněné plochy vyspádovány a budou jímány ve vsakovacích
jímkách. Srážkové vody z komunikací budou taktéž likvidovány zasakováním, avšak
přes sorpční vpusti, odstraňující případné NEL na koncentraci 0,2 mg NEL/l. Žádné
vznikající odpadní vody tak nebudou vypouštěny do vodotečí.
Samotný čerpací prostor kolem výdejnách stojanů, který bude zastřešený, bude
odkanalizován do bezodtoké jímky o kapacitě 5 m3, která bude pravidelně vyvážena
specializovanou firmou.
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Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců a zákazníků
a odpovídá uvedené bilanci nároků na pitnou vodu - 140 m3/rok.
Srážkové vody

Záměr generuje vznik nových zpevněných ploch, protože je situován dosud na
plochách nezpevněných. Celkovou bilanci vznikajících srážkových vod lze specifikovat
v následujícím přehledu:
Stávající stav:

1805,13 m2

Nezpevněné plochy
Výhledový stav:

ü
ü
ü
ü
ü

215,00 m2
876,63 m2
221,00 m2
492,50 m2
1805,13 m2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy – komunikace
Zpevněné plochy – chodníky
Nezpevněné plochy
Celkem

Stávající stav – bilance srážkových vod:

Odtok z areálu (15 min. srážka):
nezpevněné plochy
střecha
parkoviště a zp. plochy
odtok z ploch celkem

1805,13 x 143 x 0,1
-

Objem 15 min. srážky:
nezpevněné plochy
střecha
parkoviště a zp. plochy
Objem 15 min. srážky celkem

2,58 l.s-1
2,58 l.s-1

2,32 m3

2,58 x 15 x 60
-

2,32 m3

Roční bilance srážkových vod:
nezpevněné plochy
1805,13 x 650 x 0,1
střecha
parkoviště a zp. plochy
Roční bilance srážkových vod celkem

117,33 m3
3

117,33 m

Výhledový stav – bilance srážkových vod:

Odtok z areálu (15 min. srážka):
nezpevněné plochy
střecha
parkoviště a zp. plochy
odtok z ploch celkem

0,71
2,77
12,56
16,04

0,71 x 15 x 60
2,77 x 15 x 60
12,56 x 15 x 60

0,64 m3
3
2,49 m
11,30 m3
14,43 m3

Objem 15 min. srážky:
nezpevněné plochy
střecha
parkoviště a zp. plochy
Objem 15 min. srážky celkem

l.s-1
l.s-1
l.s-1
-1
l.s

492,50 x 143 x 0,1
215,00 x 143 x 0,9
1097,63 x 143 x 0,8

Roční bilance srážkových vod:
nezpevněné plochy
492,50 x 650 x 0,1
střecha
215,00 x 650 x 0,9
parkoviště a zp. plochy
1097,63 x 650 x 0,8
Roční bilance srážkových vod celkem
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B.III.3. Odpady
Výstavba i provoz uvažovaného záměru se řídí zákonem o odpadech a jeho
prováděcími vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak
v etapě výstavby, tak i v rámci provozu.
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19.
20.
21.

název odpadu
odpadní klest
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
čistící tkanina
obaly z papíru a lepenky
obaly z plastů
obaly ze dřeva
obaly z kovů
kompozitní obaly
směs obal. materiálů
úlomky betonu
stavební suť
směsný stavební a demoliční odpad
odpadní dřevo
odpadní sklo
asfalt bez dehtu
železný šrot
odpadní kabely
zemina a kameny
stavební a demoliční odpady znečištění
sběrový papír
kovové předměty
směsný komunál.odpad

kategorie
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

kód odpadu
020199
150110
150202
150101
150102
150103
150104
150105
150106
170101
170102
170107
170201
170202
170302
170405
170411
170504
170903
200101
200140
200301

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou uvedeny v příslušné části
předkládaného oznámení.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
150101
150102
150105
150110
150202
200101
200121
200201

Název odpadu a místo vzniku
Papírové a lepenkové obaly – kiosek
Plastové obaly – kiosek
Kompozitní obaly (zbytky plastů) – kiosek, prostor ČS PHM
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Čistící tkanina – kiosek, prostor ČS PHM
Papír a lepenka – kiosek
Zářivky – kiosek
Biologicky rozložitelný odpad
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Kód
200301
200303
130502

Název odpadu a místo vzniku
Směsný komunální odpad
Uliční smetky – venkovní
Kal z odl. olejů - ČS PHM

Kategorie
O
O
N

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět
jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.

B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství
emisí, způsoby jejich omezení)
Výstavba
Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který teoreticky může ovlivnit akustické
parametry v území, avšak vzhledem k situování stavby mimo souvislou obytnou
zástavbu a poměrně malému rozsahu prací souvisejícímu s osazením technologie ČS
PHM nelze předpokládat ovlivnění nejbližší obytné zástavby hlukem ze stavební
činnosti.
Provoz
V provozu lze předpokládat pouze liniové zdroje hluku související s obslužností ČS
PHM. Dle projektových podkladů záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje hluku,
jako myčka apod. Jediným stacionárním zdrojem hluku bude kompresor stlačeného
vzduchu, který lze z hlediska hlukové zátěže specifikovat údajem LAeqT-x (dB)/A/ ve
vzdálenosti 10 m – 60 dB.
Liniové a plošné zdroje hluku jsou popisovány v předcházející části předkládaného
oznámení.
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
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Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.1. Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
B.III.2. Dopady na okolí

Požár
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování oznámení o hodnocení vlivů na
životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů
není k dispozici vůbec. V doporučených opatřeních předkládaného oznámení je k této
problematice formulováno následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
Vzhledem ke skutečnosti, že výdej PHM bude realizován na zastřešeném
manipulačním prostoru, je riziko úniku látek škodlivých vodám mimo zabezpečené
území ČS PHM minimální.
Únik látek škodlivých vodám
Minimalizace tohoto rizika je dána požadovanými zkouškami a zkušebním provozem,
tudíž vyžadované postupy lze označit za preventivní opatření.
B.III.3. Preventivní opatření

V průběhu výstavby ČS PHM budou prováděny zkoušky jednotlivých technologických
zařízení, a to zejména:
Ø tlaková zkouška potrubního rozvodu
zkouška bude provedena před izolací svárů na potrubí a před připojením na výdejní
stojan přetlakem vzduchu 0,9 MPa po dobu minimálně 2 hodin
Ø funkční zkouška výdejního stojanu
tato zkouška bude ověřovat výkon čerpacího agregátu, těsnost zařízení výdejního
stojanu a jeho funkci.
Ø funkční zkouška indikační signalizace meziplášťového prostoru ocelových
dvouplášťových nádrží
tato zkouška bude prováděna po montáži nádrže; zkoušku provede za odborného
dozoru investora montážní organizace
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Ø funkční zkouška indikační signalizace meziplášťového prostoru ocelového
dvouplášťového stáčecího a sacího potrubí
Ø komplexní zkoušky
na smontovaném technologickém zařízení bude provedena komplexní zkouška, při
které budou vyzkoušeny funkce veškerého technologického zařízení čerpací stanice a
zprovozněno kontinuální měření
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je navrženými změnami územního
plánu určeno k aktivitě obdobného charakteru. Záměr směrem jižním až jihozápadním
sousedí s prvkem územního systému ekologické stability místní úrovně – biokoridorem
řeky Bystřice (biokoridor je v generelu místních ÚSES chybně evidován jako biokoridor
nadregionálního významu NRBK 1 – dále – viz text níže).
Řeka Bystřice je v daném úseku navržena jako evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000 ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a nařízení vlády č. 132/2005 Sb.,
kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Záměr svým
umístěním a technickým řešením (způsob likvidace odpadních vod) nezasahuje do
území uvedené evropsky významné lokality a nebude mít na tuto lokalitu významný
vliv.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného stávajícího zvláště chráněného území dle
zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP
registrovaný orgánem ochrany přírody.
Zájmové území leží v Cidlinsko – Chrudimském bioregionu, který je tvořen nízkou
křídovou tabulí a přechodem 2. bukovo-dubového vegetačního stupně do 3. dubovobukového stupně. Zastoupena je teplejší varianta mezofilní (hájové) bioty, přičemž do
ní mírně přesahují méně náročné teplomilné prvky hercynského charakteru.
Bioregion jako celek je tvořen silně zkulturnělou krajinou s ochuzenou faunou nižších
poloh.
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o
území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou
lokalitu s výjimkou poměrně vysoké intenzity dopravy, která se však realizací
posuzovaného záměru v zásadě nezmění.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Zájmové území náleží podle mapy klimatických oblastí ČR (E. Quitt. 1975) do teplé
oblasti MT 11, charakteristické dlouhým létem, teplým a mírně suchým, krátkým
přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je
poněkud chladnější a vlhčí s poměrně krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatická oblast
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou +10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu °C
Průměrná teplota v červenci °C
Průměrná teplota v dubnu °C
Průměrná teplota v říjnu °C
Průměrná roční teplota °C
Počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
Roční srážkový úhrn (mm)
Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů

MT 11
40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 - 40
-2 - -3
17 - 18
7-8
7-8
8,3
90 - 100
350 - 400
200 - 250
650
50 - 60
120 - 150
40 - 50

Imisní pozadí VOC
Monitoring VOC se provádí pouze na následujících stanicích v ČR:
ALIBM
JKOSM

VOC - ČHMÚ
Pha4-Libuš
Košetice

Praha 4
Pelhřimov

ASROT
KSOVT
UUKPT
HHKST
TKAOT
TOPIA

VOC - HS
Pha10-Šrobárova
Praha 10
Sokolov
Sokolov
Ústí n.L.-KHS,
Ústí nad
Pasteurova
Labem
Hr.Král.-Sukovy sady Hradec Králové
Karviná-OHS
Karviná
Ostrava-Přívoz HS
Ostrava-město

Pro uvedenou lokalitu byla jako pozaďová stanice určena stanice HHKST Hradec
Králové – Sukovy sady. V roce 2004 byly na této stanici měřeny následující hodnoty
VOC:
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Rok:
Kraj:
Okres:
Měřicí program:
Staré číslo ISKO:
Organizace:

2004
Královéhradecký
Hradec Králové
HHKSK , Hr.Král.-Sukovy sady
396
ZÚ

Měsíční koncentrace
4 5 6 7 8 9

Roční
průměr

Látka

Metoda

Jednotka

BZN
TLN
EBZN
XYs

GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC

µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m

3

3,18
3,27
0,69
0,94

3,45
4,33
1,10
1,20

3,24
3,46
0,83
0,83

2,85
2,11
0,31
1,60

3,48
3,60
0,62
3,22

3,87
2,90
0,38
1,82

3,06
2,75
0,52
1,35

STYR
CM
TCL
CLB
DCLs
TMBs
DCM
CCl4
TCM
TECE
TCE
F11
F12

GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC
GCH-VOC

µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m

3

0,32
0,48
0,25
0,25
1,50
1,24
0,50
0,25
0,25
4,86
0,50
0,64
1,30

0,70
0,52
0,25
0,25
1,50
2,19
0,50
0,25
0,52
0,51
0,50
0,66
1,36

0,43
0,57
0,31
0,35
1,50
1,22
0,50
0,25
0,25
0,59
0,50
0,67
1,38

0,25
0,42
0,25
0,25
1,50
0,65
0,50
0,25
0,25
0,56
0,50
0,25
0,98

0,38
0,64
0,25
0,25
1,50
1,13
0,50
0,25
0,25
0,66
0,50
0,25
1,03

0,25
0,57
0,25
0,30
1,50
0,64
0,50
0,25
0,41
0,89
0,50
0,25
1,00

0,34
0,51
0,28
0,27
1,50
0,95
0,50
0,27
0,30
0,99
0,50
0,44
1,14

F113

GCH-VOC

µg/m

3

0,62

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,31

1

2

3

10

11

12

Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV:
Hodinové MT:
Hodinové TE:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
HHKSK

ZÚ
396
Hr.Král.20965 Sukovy sady

HHKBA
41181

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

2004
Královéhradecký
Hradec Králové
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
60,0
18
40,0
12,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Kombinované
měření
CHLM

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
126,3 93,7
0
72,4 53,1 30,6 40,6 27,6 26,4 34,4 32,0 10,52 354
Max. 19 MV VoL

17.03. 22.10.

138,7 94,9
Automatizovaný
měřicí program
30.08. 09.08.
CHLM

0

23.01.

0 20,1

81

55,7 44,5 22,5

0 64,9 11.08.

31

60,7

49,7

90

92

91 30,4 1,38

18,8 26,4 23,0
28

76

90

92

8

10,55 286
1,61 63
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C.2.2. Voda
Zájmové území je odvodňováno vodotečí Bystřice, tekoucí generelně od
severovýchodu k jihozápadu a vlévající se nad Chlumcem nad Cidlinou do Cidliny.
Hydrologické pořadí toku Bystřice je 1-04-03-007, plocha povodí 7,177 k2 a celková
plocha předchozích povodí 88,844 km2.
V následujícím mapovém podkladu je uveden výřez vodohospodářské mapy
zájmového území:
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Záměr je situován mimo záplavové území řeky Bystřice. Dále je uvedeno souhlasné
vyjádření Povodí Labe s.p. k umístění posuzovaného záměru v zájmovém území:
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Základní hydrogeologická situace je patrná z následujícího mapového podkladu:
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C.2.3. Půda
Zábor ZPF
Z hlediska BPEJ jsou oba pozemky, na kterém by měla být stavba realizována
v uváděny pod číslem 36 200.
Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem
srážek 650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (5- 15) a
s vysokou vláhovou jistotou (10)

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
26 – lužní půdy glejové na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, obvykle dočasně zamokřené
podzemní vodou v hloubce 0,5 m – 1,0 m.

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*)

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Z regionálně geologického hlediska náleží lokalita do labské litofaciální oblasti české
křídy.Podélná osa křídové pánve probíhá v linii Smidary – Hradec Králové cca 10 km
západně.
Zájmové území leží při JV okraji hořické antiklinály, v její cerekvické větvi.
Skalní podloží projektovaného staveniště tvoří uloženiny spodního turonu, výjimečně
též středního turonu (není v prostoru staveniště doložen, ale dle mocnosti
spodnoturonského souvrství a amplitud vzájemných vertikálních pohybů v zájmovém
území je možno jeho výskyt očekávat). Nejmladší spodnoturonské horniny jsou
zastoupeny souvrstvím šedých, prachovitých, místy spongilitických slínovců, deskovitě
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až tence, silně rozpukaných, které budují terénní plošinu ve východní části lokality.
Dosahují mocnosti cca 7 m.
Zájmové území je situováno v dosahu osové části ústřední křídové pánve
severovýchodních Čech, jižně pod černilovskou poruchou, oddělující středněturonskou
sedimentaci od souvrství svrchní turon – koniak. Celková dochovaná mocnost
křídových uloženin zde přesahuje 450 m a při povrchu terénu se uplatňují horniny
bžezenského souvrství, převážně slabě zpevněné jílovce až slínovce. Pro specifické
fyzikální vlastnosti jsou přiřazeny k tzv. labské slinité facii. Výjimkou jsou slabé lavice
s výraznější kalcifikací a rozevřenými plochami mechanické diskontinuity. Dle výsledků
průzkumných vrtů v dosahu holocénu Bystřice byly ověřeny v hloubkách 12 – 20 m. Ve
větší hloubce jsou tyto pukliny již sepnuty vlivem tlaku svého nadloží a zajílováním. Na
lokalitě nevystupují horniny k povrchu terénu, ale jsou zahaleny pokrývkou kvarterních
zemin o mocnosti kolem 6 – 7 m. Jedná se o zeminy resedimentované koluviálně
fluviálního původu. Na jejich bázi byly uloženy hlinité písky se štěrky splavované
z reliktů günz – mindelských štěrokpískových teras u Bukvice a Černůtek. V povrchové
vrstvě jsou zeminy hlinité a jílnaté o mocnosti cca 3 – 4 m. Předkvarterní morfologie
bude ovlivněna erozními rýhami vodního toku a splachových vod.

C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Zájmové území určené pro umístění stavby čerpací stanice leží v Královéhradeckém
kraji, katastrálním území Sadová, na pozemcích p. č. 382 a p. č. 581, na
jihovýchodním okraji obce Sadová. Navržená stavba se nachází na travnaté enklávě
mezi tokem Bystřice a drobnou vodotečí. Vlastní stavba je situována do místa bez
dřevin.
Oba
toky
(Bystřice
a
bezejmenný
kanál)
jsou
lemovány
dřevinami.Severovýchodní hranici zájmového území tvoří silnice I/35 Hradec Králové –
Jičín, jihozápadní hranici tvoří tok řeky Bystřice, západní hranice není v terénu zjevně
ohraničená a je tvořena navazujícími mírně degradovanými lučními porosty, hranici
severozápadní pak tvoří bezejmenný vodní kanál. Zájmové území je v mírném svahu
od vodního kanálu směrem k Bystřici s tím, že při silnici I/35 je svažitost terénu
nejnižší, při západní hranici zájmového území je pak terénní rozdíl cca 2 m.
Situace zájmového území je patrná z následující fotodokumentace:

Upravený tok Bystřice s porostlými břehy

Upravený tok Bystřice u mostu s jesepem JV od záj. území
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Levý břeh Bystřice s e stromovým porostem kukuřicí

Bezejmenný kanál s porostem

JV okraj zájmového území, kontakt s Bystřicí

JV okraj zájmového území, ruderál u Bystřice

Pohled na JV část zájmového území, za Bystřicí kukuřice

Pohled na zájmové území z jihu

Prvky dřevin rostoucí mimo les

Zkoumaná plocha není prostorem, kde by se vyskytovaly prvky dřevin rostoucí mimo
les.
Flora
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Cidlinská pánev
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
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Seznam lokalizací
1 - Sadová, při silnici JV obce, 1.7.2006
2 - Sadová, u kanálu Bystřice při silnici JV obce, 1.7.2006
3 - Sadová, lokalita navržené čerpací stanice vpravo od silnice při silnici JV obce, 1.7.2006
4 - Sadová, niva Bystřice při silnici JV obce, 1.7.2006
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 3
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý : 1
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 3
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 2, 4
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 3, 4
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 3
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 1
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 3
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 4
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 1
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 1, 3
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 1, 2
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 2
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 3
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 2, 4
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 1, 3, 4
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 1
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 3, 4
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 4
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 4
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 2
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 3
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 3
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá : 4
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 1, 4
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata (L.)J.Presl et C.Presl - tužebník jilmový : 2, 4
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 2, 4
Galium album Mill. - svízel bílý : 1, 2, 3
Galium aparine L. - svízel přítula : 1
Geranium pratense L. - kakost luční : 1, 2, 3
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 1
Geum urbanum L. - kuklík městský : 3
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 3
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 1
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý : 2
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 1, 3, 4
Chaerophyllum bulbosum L. - krabilice hlíznatá : 1, 2, 3, 4
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 1
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 1, 3
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 4
Iris pseudacorus L. - kosatec žlutý : 2
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 3
Lamium album L. - hluchavka bílá : 3
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 1, 4
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 1
Lolium multiflorum Lamk. - jílek mnohokvětý + : 1
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Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 3
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice : 4
Malva sylvestris L. - sléz lesní (+) : 1
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 2, 3
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 1
Medicago sativa L. - tolice setá + : 3
Medicago x varia Martyn (=M.falcata x sativa) - tolice měňavá + : 3
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 3
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 4
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 1
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 1
Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojživelné : 2, 4
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 4
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 3
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 3
Plantago major L. - jitrocel větší : 3
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 3
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 4
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 1
Populus tremula L. - topol osika : 2
Potentilla anserina L. - mochna husí : 1
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 1, 2, 3
Prunus padus L. - střemcha obecná : 2
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený + : 1
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 1
Rhamnus cathartica L. - řešetlák počistivý : 2
Rorippa amphibia (L.)Besser - rukev obojživelná : 4
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 3, 4
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 3
Salix alba L. - vrba bílá (+) : 2, 4
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 2
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 2, 4
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 4
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský + : 1
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný : 1
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 3
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 3
Trifolium dubium Sibth. - jetel pochybný : 3
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 3
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 3, 4
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 2, 4
Vicia sepium L. - vikev plotní : 4
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná : 4

Fauna
Zájmové území je tvořeno lidskou činností pozměněným lučním biotopem s výrazně
ochuzenou biotou; u části zájmového území, která přiléhá k řece Bystřici jsou pak
silněji zastoupeny nitrofilní druhy rostlin (šťovík tupolistý, kopřiva dvoudomá, netýkavka
žlaznatá) degradující i zoologickou cennost území. Stanovištně bohatší jsou pak
plochy podél vlastní řeky Bystřice tvořené méně pozměněnou luční nivou (zejména
pak ve vzdálenosti cca 700 m jihozápadním směrem od umístění areálu čerpací
stanice). Řeka Bystřice je v úseku umístění záměru upraveným vodním tokem se
strmými, lomovým kamenem opevněnými břehy (v současné době je již lomový kámen
z větší části pokryt vegetací). Zoologicky velmi cennou lokalitou je pak území
vzdálené cca 800 – 1000 m severovýchodně od zájmového území - regionální
biocentrum k vymezení – č. 983 Skalka.
Stávající zoologicky cenné biotopy
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nacházející se mimo zájmové území nemohou být umístěním a provozem záměru
negativně ovlivněny.
Kvalitativním zoologickým průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na
urbanizované plochy s ruderálními porosty. Konkrétní výstupy provedených terénních
šetření lze shrnout následovně:
•
•

•
•
-

-

•

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea),
z ptáků (pouze přelety nad lokalitou, podmínky k zahnízdění ptáků v lokalitě nejsou): vrabec domácí
(Passer domesticus), v. polní (P. montanus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), konipas bílý
(Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), bažant
obecný (Phasianus colchicus), kos černý (Turdus merula), holub hřivnáč (Columba palumbus),
červenka obecná (Erithacus rubecula), sýkora koňadra (Parus major). Za potravou do prostoru
jesepu situovaného těsně za mostem přes Bystřici zalétá volavka popelavá (Ardea cinerea), na
Bystřici zjištěn poměrně silný výskyt kachny divoké (Anas plathyryncha) – desítky jedinců, kteří
mohou za nízkého stavu vodní hladiny decimovat již tak nevelkou populaci velevruba tupého.
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni ani v rámci okolí vodotečí, ani v prostoru samotného
potenciálního staveniště. Zájmové území není vhodným biotopem jejich výskytu .
Hmyz (běžné druhy):
brouci – střevlíčci Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, P. coreuleus, Calathus melanocephalus,
Agonum dorsale, A. assimile, kvapníci Harpalus affinis, H.
pubescens; dále mrchožrout
Phosphuga atrata; z páteříčků p žlutý (Rhagonycha fulva); z mandelinek mandelinky rodů
Chrysolina, Gastrophysa a Chrysomela, mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata),
v ruderálních ladech dále bázlivec černý (Galeruca tanaceti), vrbaři rodu Clytra, dřepčíci rodu
Phyllotreta; dále nosatčíci rodu Apion; slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s.
dvoutečné (Adalia bipunctata),
motýli – babočka kopřivová (Aglais urticae), bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi),
můra gamma (Autographa gamma),
m. zelná (Mammestra brassicae), vřetenuška obecná
(Zygaena filipendulae), osenice rodu Scottia, dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum),
kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata),
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), vosy rodu Vespula
(V. rufa, V.
germanica), z mravenců mravenci rodů Lasius a Myrmica, aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu
Calliphora a Lucillia, masařky rodu Sarcophaga aj.
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice obilná (Eurygaster maura), kněžice
rodu Aelia, klopušky rodů Calocoris, Adelphocoris, ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus)
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Psophus
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, stonožky rodu Lithobius, hlemýžď
zahradní (Helix pomatia) aj. Zvláště chráněné druhy nebyly zaznamenány ani se jejich výskyt
nepředpokládá.

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů.
Zvláště chráněná území
Stávající zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a
to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Památné stromy
V zájmovém území neroste žádný památný strom ve smyslu ust. § 46 zákona č.
114/1992 Sb. ani zde není přítomna jinak hodnotná či významná dřevina.
Území přírodních parků
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
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Významné krajinné prvky
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny. Bystřice nemá v dané lokalitě
dochovalou nivu. Niva byla zjevně v zájmovém území v minulosti silně pozměněna a
degradována navážkou zemin při budování silnice I/35 a mostního objektu přes
Bystřici (patrná umělá terénní nerovnost). Vodní tok byl navíc upraven opevněním
z lomového kamene, které je stále patrné, místy porostlé vegetací. Původní pozvolné
břehy Bystřice tak byly změněny na strmé. V zájmovém území nedošlo k registraci
VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb. ani se taková registrace nepředpokládá.
Lokality evropského významu
Zájmové území záměru je v kontaktu s evropsky významnou lokalitou národního
seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle §§ 45a až 45d zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Název lokality – Bystřice, kód lokality CZ0523264, navržena k vyhlášení jako přírodní
památka o rozloze cca 52 ha; v daném případě jde o vlastní vodní tok ke břehové
hraně. Lokalita z hlediska ekotopu není příliš reprezentativní, neboť se jedná o menší
vodní tok, který byl částečně regulován (v úseku přiléhajícím k zájmovému území –
zcela regulován a opevněn lomovým kamenem), protéká intenzivně zemědělsky
využívanou a odlesněnou krajinou.

Důvodem začlenění do soustavy NATURA 2000 je biotop ojedinělého výskytu Unio
crassus (velevrub tupý), který se předpokládá jako slabě početný a rozptýlený (jde o
jednu z 10 lokalit Unio crassus v Čechách). Část toku Bystřice, která sousedí se
zájmovým územím byla v minulosti regulována a necitlivě opevněna lomovým
kamenem, což způsobilo výrazně sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta. Výskyt
jedinců cit. zvláště chráněného druhu je v dotčeném úseku toku řeky prakticky
vyloučen i s ohledem na nepravděpodobný trvalý výskyt jelce tlouště, ježdíka
obecného, střevle potoční či vranky obecné (což jsou hostitelské druhy glochidií
velevruba) v daném úseku toku. I přes tuto skutečnost je umístění a provoz záměru
koncipován tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv, zejména negativnímu ovlivnění
stávajícího biotopu řeky Bystřice, který sousedí se zájmovým územím, ani úseku toku
pod čerpací stanicí (v daném případě se jedná o vyloučení vypouštění odpadních vod
a srážkových vod ze střech a zpevněných ploch do toku Bystřice a ponechání cca 10
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m úseku lučního porostu od břehové hrany Bystřice bez jakéhokoliv zásahu – analogie
„ochranného pásma“).
EVL CZ0523264 Bystřice:

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. V ust. § 4
téhož zákona se m. j. uvádí: Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát.
Generel místního systému ekologické stability byl zpracován v březnu 1994 firmou
Agroprojekt Pardubice, Ing. Pavel Trávníček pro k.ú. Všestary, Rozběřice, Želkovice,
Lípa, Čistěves, Chlum, Světí, Bříza, Dolní a Horní Neděliště, Máslojedy, Hněvčeves,
Rosnice, Sadová. Nejbližším prvkem ÚSES je lokální biocentrum BC 2 ležící cca
150m severovýchodně od zájmového území (za silnicí I/35). Lokální biocentrum je
zbytkem lužního lesa, bylinný a keřový porost je silně ruderalizovaný - Sambucus
nigra, Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Rumex obtusifolius.
Důvodem jsou
zejména splachy z polí, která jsou intenzivně zemědělsky obhospodařována s častým
pěstováním širokořádkových plodin (zejména kukuřice).
K ovlivnění lokálního
biocentra v důsledku umístění a provozu záměru nemůže dojít.
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ÚTP NR – R ÚSES ČR
Územní systém ekologické stability nadregionální ani regionální úrovně není
v zájmovém území zastoupen (podle platného ÚTP NR – R ÚSES ČR, který byl
zpracován v r. 1996 firmou Společnost pro životní prostředí, s. r. o., Brno; tento
materiál se stal doporučeným podkladem pro vymezování a hodnocení územního
systému ekologické stability nadregionální a regionální úrovně příslušnými orgány
ochrany přírody a územního plánování, t. j. Ministerstvem životního prostředí,
Ministerstvem místního rozvoje
a krajskými úřady). Nejbližším prvkem ÚSES
regionální úrovně je regionální biocentrum vzdálené 800 – 1000 m severovýchodně
od zájmového území - regionální biocentrum k vymezení – č. 983 Skalka (v generelu
místního ÚSES vedeno pod označením RBC 1 – Les Skalka), které je tvořeno
kvalitními lesními společenstvy tvrdého i měkkého luhu. Umístění a provoz čerpací
stanice nemůže ovlivnit stabilitu cit. regionálního biocentra. Regionální ÚSES
pokračuje jihovýchodním směrem od RBC Skalka po regionálním biokoridoru RK
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1258, dále pak jižním směrem k regionálnímu biocentru k založení – č. 1775
Střezetice. Podle platného ÚTP NR – R ÚSES ČR není řeka Bystřice v dotčeném
území regionálním či nadregionálním biokoridorem (jak je dnes již neaktuálně uvedeno
v generelu místních ÚSES – totiž jako NRBK 1, který vycházel z dnes již neplatného
původního ÚTP z roku 1994), ale spíše funkčním lokálním biokoridorem, který je
nezbytné chránit.
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Z tohoto důvodu je umístění záměru čerpací stanice řešeno tak, aby nedošlo
k negativnímu ovlivnění tohoto prvku místních ÚSES (vzdálenost terénní úpravy či
staveb nebo změny kultury pozemků cca 10 m od břehové hrany Bystřice
s vyloučením vypouštění odpadních vod do vodního toku).
Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že umístění a realizace záměru negativně
neovlivní prvky územních systémů ekologické stability místní, regionální ani
nadregionální úrovně.
Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků,
které jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním
a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo
k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a
§4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Přírodní hodnota krajinného rázu je dána kvalitativními parametry zastoupených

ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
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rozmanitost), harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny.
Zájmové území, které je tvořeno lidskou činností výrazně pozměněnou původní údolní
nivou řeky Bystřice, má sníženou přírodní hodnotou. Negativním zásahem byla
v minulosti provedená regulace toku Bystřice s použitím kamenného záhozu, použití
vytěžených sedimentů k úpravě jejich břehů, dále pak využití materiálu ze stavby
(rozšíření) silnice I/35 k terénním úpravám v blízkosti mostního objektu přes Bystřici.
Cennou přírodní hodnotu krajinného rázu má severovýchodně ležící území
regionálního biocentra Skalka a dále pak území ležící cca 800 m jižně a jihozápadně,
kde je niva Bystřice relativně zachovalejší .
Kulturní a historická dominanta krajiny je zpravidla stavební objekt, hmotově vynikající

nad terénem i okolní zástavbou a esteticky pozitivně působící svým vzhledem.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny. V okolí Sadové, zejména pak v cca 4 km vzdáleném území
u
Chlumu jsou rozptýlené památníky bitvy u Chlumu z roku 1866 ; z hlediska zákona o
památkové péči se jedná o vyhlášenou Oblast klidu.
Umístěním záměru nedojde
a historických dominant krajiny.

k negativnímu

ovlivnění

stávajících

kulturních

Významné krajinné prvky jsou charakterizovány jako ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá
k udržení její stability. Vlastní zájmové území nemá charakter funkčního významného
krajinného prvku (v tomto smyslu funkční nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb.) ani není registrovaným významným krajinným prvkem ve smyslu ust.
§ 6 zákona č. 114/1992 Sb. Funkčním významným krajinným prvkem ve smyslu
zákona je pouze tok řeky Bystřice s nejbližšími břehovými porosty. Za podmínky
umístění záměru ve vzdálenosti minimálně 10 m od břehové hrany Bystřice a
vyloučení terénních úprav či staveb nebo změny kultury pozemků v tomto 10 m
do
vodního
pásmu, se současným vyloučením vypouštění odpadních vod
toku – dojde k eliminaci možného negativního ovlivnění významného krajinného prvku
(vodního toku Bystřice) a jeho ekologicko-stabilizační funkce.
Zvláště chráněná území jsou území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo

jedinečná chráněná ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní lokalita určená ke stavbě není žádným
stávajícím zvláště chráněným územím ve smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
přechodně chráněnou plochou (§13 téhož zákona) ani evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a § 45e cit. zákona.
Zájmové území je však v kontaktu s evropsky významnou lokalitou národního
seznamu soustavy NATURA 2000, název lokality – Bystřice, kód lokality CZ0523264.
Lokalita je navržena k vyhlášení jako přírodní památka o rozloze cca 52 ha; v daném
případě jde o vlastní vodní tok až ke břehové hraně. Lokalita z hlediska ekotopu není
příliš reprezentativní, neboť se jedná o menší vodní tok, který byl částečně regulován
(v úseku přiléhajícím k zájmovému území – zcela regulován a opevněn lomovým
kamenem), protéká intenzivně zemědělsky využívanou a odlesněnou krajinou.
Důvodem začlenění do soustavy NATURA 2000 je biotop ojedinělého výskytu Unio
crassus (velevrub tupý), který se předpokládá jako slabě početný a rozptýlený (jde o
jednu z 10 lokalit Unio crassus v Čechách). Část toku Bystřice, která sousedí se
zájmovým územím byla v minulosti regulována a necitlivě opevněna lomovým
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kamenem, což způsobilo výrazně sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta. Výskyt
jedinců cit. zvláště chráněného druhu je v dotčeném úseku toku řeky prakticky
vyloučen i s ohledem na nepravděpodobný trvalý výskyt jelce tlouště, ježdíka
obecného, střevle potoční či vranky obecné (což jsou hostitelské druhy glochidií
velevruba) v daném úseku toku. I přes tuto skutečnost je umístění a provoz záměru
koncipován tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv, zejména negativnímu ovlivnění
stávajícího biotopu řeky Bystřice, který sousedí se zájmovým územím, ani úseku toku
pod čerpací stanicí (v daném případě se jedná o vyloučení vypouštění odpadních vod
do toku Bystřice a ponechání cca 10 m úseku lučního porostu od břehové hrany
Bystřice bez jakéhokoliv zásahu – analogie „ochranného pásma“).
Harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad měřítka

krajiny s měřítkem jednotlivých krajinných prvků, tedy takového členění krajiny, které
odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí.
Z pohledu hodnocení širších krajinářských vztahů a vazeb v dotčeném území vyplývá
jejich negativní ovlivnění činností člověka, který již v minulosti narušil celkové
přirozené vztahy v krajině a v jejich narušování stále pokračuje rozšiřováním lidských
sídel, objekty občanské vybavenosti či průmyslovou nebo zemědělskou zástavbou.
Území určené pro realizaci záměru je z pohledu dotčení harmonických vztahů
a měřítka v krajině v podstatě navazující na zastavěnou část obce Sadová
ve východním směru. Východním směrem od toku řeky Bystřice navazují intenzivní
agrocenózy prakticky monokulturního charakteru (v roce 2006 pěstována kukuřice).
Závěr - realizací záměru v zájmovém území při striktním zachování dřevin zejména
podél toku Bystřice nedojde k podstatnému narušení stávajícího krajinného rázu
území.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Posuzovaný záměr se nachází na okraji obce Sadová, bezprostředně mimo souvislou
zástavbu, na kterou východním směrem navazuje.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území jsou území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo
jedinečná chráněná ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní lokalita určená ke stavbě není žádným
stávajícím zvláště chráněným územím ve smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
přechodně chráněnou plochou (§13 téhož zákona) ani evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a § 45e cit. zákona.

Zájmové území je však v kontaktu s evropsky významnou lokalitou národního
seznamu soustavy NATURA 2000, název lokality – Bystřice, kód lokality CZ0523264.
Lokalita je navržena k vyhlášení jako přírodní památka o rozloze cca 52 ha; v daném
případě jde o vlastní vodní tok až ke břehové hraně (popis lokality – viz text výše).
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci:
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Architektonické a jiné historické památky

V rámci předkládaného záměru se nepředpokládají vlivy na architektonické nebo jiné
historické památky.
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr není v rozporu s navrhovanými změnami územního plánu, jak je patrné
z přílohy č. 2 předkládaného oznámení.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba
tohoto území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že
se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné
zástavby je především z hlediska imisní zátěže komentován v příslušných pasážích
předkládaného oznámení.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
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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
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah stavebních a zemních není významný a nelze očekávat, že by etapa
výstavby mohla vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Přesto lze pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Výstavba – hluk
Etapa výstavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací nebude znamenat
ovlivnění nejbližší obytné zástavby.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
n havarijní stavy
Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii je řešen bodový zdroj znečištění ovzduší z hlediska emisí VOC a dopravní
obslužnost ČS PHM z hlediska příspěvků k imisní zátěži NO2 . Jak je patrné z výpočtů
příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži, nebude znamenat provoz ČS PHM
výraznější ovlivnění imisní zátěže, které by se mohlo projevit na zdraví trvale bydlících
obyvatel obce Sadová.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, plošných a
liniových zdrojů hluku. Předpokládaná dopravní obslužnost ČS PHM je vyhodnocena
v akustické studii.
Vyhodnocení akustické situace pro etapu provozu

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.16 na základě registrační karty z ledna 2000.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci
v lokalitě v souvislosti s provozem uvažovaných stacionárních, plošných a liniových
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zdrojů hluku, a to pro denní dobu, protože provoz ČS PHM není uvažován v době
22.00 hod až 06.00 hod.
Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen pro etapu
provozu a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny
pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.16. Hodnocen je stávající stav
akustické situace (Varianta 1) samotný příspěvek záměru (Varianta 2) a výsledná
akustická situace (Varianta 3)
Výpočtové body akustické studie

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro 1
výpočtový bod představující nejbližší objekt obytné zástavby ve vztahu k řešenému
záměru. Situace a fotodokumentace výpočtových bodů je patrná z následujících
podkladů:

výpočtový bod č.1
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Vstupní údaje pro výpočet

V řešených variantách akustické studie byly zohledněny následující vstupní údaje:
Varianta 1:
Liniové zdroje hluku v rámci této varianty představují pohyby automobilů na
komunikaci č.35. Ve výpočtu byly využity údaje ze sčítacího profilu 5-0409 navýšené
příslušnými růstovými koeficienty ŘSD:
5-0409
nákladní automobily
lehké
střední

bez přívěsu
s přívěsem
těžké
bez přívěsu
s přívěsem
návěsové soupravy
autobusy
sólo
kloubové
traktory
bez přívěsu
s přívěsem
nákladní automobily celkem
osobní automobily
motocykly
celkem

(N1)
(N2)
(PN2)
(N3)
(PN3)
(NS)
(A)
(PA)
(TR)
(PTR)
(T)
(O)
(M)
(S)

1961
634
108
1409
231
1011
162
6
5
2
5529
10599
55
16183

Pro rok uvedení do trvalého provozu byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

Uvedené intenzity dopravy byly navýšeny příslušným růstovým koeficientem pro
posouzení výhledového stavu následovně:
OA,LNA M/24 hod.
TNA/24 hod.

5-0409
15 054
4 200

Varianta 2:
V této variantě je řešen samotný příspěvek provozu ČS PHM.
Bodové zdroje
Jediným stacionárním zdrojem hluku bude kompresor stlačeného vzduchu, který lze
z hlediska hlukové zátěže specifikovat údajem LAeqT-x (dB)/A/ ve vzdálenosti 10 m – 60
dB.
Liniové zdroje
Liniový zdroj je představován denním příjezdem 120 osobních automobilů, 16 LNA a 8
TNA.
Plošné zdroje
Plošný zdroj je představován 120 pohyby osobních automobilů, 16 LNA a 8 TNA.
Varianta 3:
Realizace posuzovaného záměru nebude vyvolávat změnu pohybů na komunikaci
č.35, pouze dojde k navýšení dopravy na příjezdu a výjezdu z navrhované ČS PHM.
V této variantě jsou tedy zohledněny vstupní podklady ve variantách č.1 a č.2.
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Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.16 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Hygienické limity

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů,
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2004 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách dle Nařízení vlády č.
88/2004 Sb.
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s
hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a
dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z
lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a
při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční
době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk
se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační
charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se
rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s
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se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin
vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Důsledky pro řešení studie

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před
fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k
rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům nelze uplatnit
žádnou korekci, platí tedy hladiny akustického tlaku 40 dB (A) pro noční dobu,
respektive 50 dB pro noční dobu. Z hlediska provozu na komunikaci č.35 ve vztahu
k řešenému výpočtovému bodu lze za limitní hladiny akustického tlaku označit pro
denní dobu 60 dB, pro noční dobu 50 dB.
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Výsledky výpočtů

Varianta 1 – den

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\PHM_SADOVA\HLUK\V1.ZAD Vytištěno: 14.7.2006 8:03
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 908.4; 444.8 | 59.6 |
| 59.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – den

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\PHM_SADOVA\HLUK\V2.ZAD Vytištěno: 14.7.2006 9:11
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 908.4; 444.8 | 32.2 | 14.5 | 32.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – den

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\PHM_SADOVA\HLUK\V3.ZAD Vytištěno: 14.7.2006 9:11
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 908.4; 444.8 | 59.6 | 14.5 | 59.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Závěr:
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V rámci předkládaného oznámení bylo provedeno posouzení počáteční a konečné
akustické situace u nejbližšího objektu obytné zástavby. Výpočet byl dále doplněn o
vyhodnocení samotného provozu ČS PHM. Výsledky výpočtů jsou sumarizovány
v následujícím přehledu:
Počáteční akustická situace:
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 908.4; 444.8 | 59.6 |
| 59.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Samotný příspěvek ČS PHM:
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 908.4; 444.8 | 32.2 | 14.5 | 32.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Výsledná akustická situace:
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 908.4; 444.8 | 59.6 | 14.5 | 59.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Z výše provedeného tabulkového porovnání řešených situací vyplývá, že se provoz a
dopravní obslužnost ČS PHM Sadová ve vztahu k nejbližšímu objektu obytné zástavby
neprojeví.
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Znečištění vody a půdy
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace vod a půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu
prostřednictvím znečištění vod respektive půd není ve vztahu k hodnocenému záměru
aktuální a tento vliv lze označit za nulový.
Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je popisována v předcházející
části předkládaného oznámení.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo

Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné
z vyhodnocení imisní situace v zájmovém území, záměr nepředstavuje výraznější
negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni oznámení v rozsahu přílohy č.3 není
nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo podrobněji zabývat.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr v podstatě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány. Stavba je
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a veškeré přepravní nároky související
se stavbou budou realizovány mimo obytnou zástavbu.
Narušení faktorů pohody

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, které
se nachází v akceptovatelné vzdálenosti od obytné zástavby. Změny v imisní situaci
nepředstavují významnější riziko z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení
imisní zátěže, přičemž toto vyhodnocení
bylo provedeno pro VOC jako
charakteristickou látku související se samotným provozem ČS PHM a pro NO2
v souvislosti s dopravní obslužností ČS PHM.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2003 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou pro příspěvky k imisní zátěži VOC a NO2
řešeny v jedné variantě hodnotící celkový příspěvek záměru k imisní zátěži po
rozšíření stanice LPG o ČS PHM..
Vstupní podklady pro výpočet
Vstupní podklady pro výpočet byly specifikovány v předcházející části předkládaného
oznámení v kapitole údajů o výstupech.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje
celkem 121 (1000 x 1000 metrů) výpočtových bodů ( 1 – 121) a ve 2 modelově
zvolených výpočtových bodech, reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu (201)
Výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou zřejmé z mapového podkladu, a jsou
doloženy na následujících stránkách.
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Následující tabulka dokladuje výškové členění lokality výpočtu ve zvolené výpočtové
síti.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

0
264
264
264
264
264
264
263
263
263
263
263

100
263
263
263
263
263
262
262
262
262
262
262

200
262
262
262
262
261
261
261
261
261
261
261

300
261
261
261
260
260
260
260
260
260
260
260

400
260
260
259
259
259
259
259
259
259
259
259

500
259
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258

600
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
256

700
256
256
256
256
256
256
256
256
256
255
255

800
255
255
255
255
255
255
255
255
254
254
254

900
254
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253

1000
253
253
253
253
253
253
252
252
252
252
252

Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových
podkladech, znázorňujících rozložení změn v imisní zátěži v posuzovaných variantách.
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Imisní limity

Imisní limity pro VOC nejsou stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší stanoveny.
Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.
Účel vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí
Ochrana zdraví
lidí
Ochrana
ekosystémů

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr / 1 h

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok
Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
200 µg.m NO2, nesmí být
překročena více než 18krát za
kalendářní rok
-3
40 µg.m NO2

80 µg.m (40%)*

Datum, do něhož musí
být limit splněn
1.1.2010

16 µg.m (40%)*

1.1.2010

30 µg.m NOx

-

1.1. 2003

-3

-3

Mez tolerance
-3

-3

Poznámka:
* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2003 až
2009 budou meze tolerance následující:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pro 1 hodinu
70 µg.m -3
60 µg.m -3
50 µg.m -3
40 µg.m -3
30 µg.m -3
20 µg.m -3
10 µg.m -3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Pro kalendářní rok
14 µg.m
12 µg.m
10 µg.m
8 µg.m
6 µg.m
4 µg.m
2 µg.m-3

Pro VOC není imisní limit stanoven.
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Klimatická charakteristika území
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003:

Sadová
Grafická prezentace větrné růžice

Třída rychlosti
větru (m/s)

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Bezvětří Součet
(calm)

1,7

1,80

11,10

2,09

0,60

2,22

7,30

0,59

0,60

40,61

5,0

3,80

7,80

2,19

1,00

2,60

9,10

1,01

0,99

28,49

11,0

0,90

1,20

0,20

0,10

0,20

1,80

0,10

0,10

4,60

Součet

6,50

20,10

4,48

1,70

5,02

18,20

1,70

1,69

40,61

66,91

100

Z tabulky je patrné, že atmosférická cirkulace je poměrně složitá s převládajícím severovýchodním a
jihozápadním prouděním.
VĚTRNÁ RŮŽICE:

S

J
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům
snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika
SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
n výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

n výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
n stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
n brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
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z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení
ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní
četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech
třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi
těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená
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hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho
hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické
vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní
pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa
výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.
III.
IV.
V.

Název
Popis třídy stability
superstabilní silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
stabilní
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
izotermní
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
normální
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V
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Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
VOC

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 hod
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 hod

NO2

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k aritmetickému průměru VOC za 1 rok (µg.m-3)
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Příspěvky k aritmetickému průměru VOC za 1 hodinu (µg.m-3)
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Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 za 1 rok (µg.m-3)
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Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 za 1 hodinu (µg.m-3)
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Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži VOC a
NO2 souvisejících s provozem ČS PHM. Výpočet byl proveden ve výpočtové síti pro
121 výpočtových bodů a dále pro 1 výpočtový bod mimo výpočtovou síť (201).
Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí
SYMOS’97, verze 2003 .
Podle stávajícího zákona na ochranu ovzduší a s ním souvisejících prováděcích
předpisů není pro VOC stanoven imisní limit.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek:
Tab.: Souhrn výsledků (µg.m-3)
Škodlivina
VOC
VOC
NO2
NO2

Výpočtová síť
min
max
0,637996
0,005374
1,632838
99,495587
0,000126
0,014929
0,038208
2,328197

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod

Bod mimo síť
max
0,265757
29,057346
0,006219
0,679942

Z uvedených vypočtených koncentrací lze vyvodit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší
i s přibližným zohledněním pozadí a následně tedy i vlivů na obyvatelstvo nebude
způsobovat posuzovaná ČS PHM výraznější změnu v imisní zátěži zájmového území
u nejbližších objektů obytné zástavby, která by se mohla projevovat na zdravotním
stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby, a to jak z hlediska příspěvků k imisní zátěži
VOC, tak i NO2.
Z hlediska umístění a provozu posuzovaného záměru ve vztahu k ochraně ovzduší
nelze mít k provozu ČS PHM námitek.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik

Bilance objemu srážkových vod produkovaných v souvislosti s posuzovaným záměrem
vychází z dále provedených bilancí a porovnání stávajícího a výhledového stavu
z hlediska nárůstu zpevněných a zastavěných ploch. Z hlediska provedených bilancí
objemu vznikajících srážkových vod lze vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu
hydrologických charakteristik označit za malou a málo významnou.
Vlivy na jakost vod
Výstavba

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních oznámení pro etapu
výstavby navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek
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Provoz

Splaškové odpadní vody budou kumulovány v záchytné jímce a pravidelně odváženy
na smluvní ČOV. Ostatní čisté dešťové vody ze střech a chodníků budou vypouštěny
na terén, kam budou zpevněné plochy vyspádovány a budou jímány ve vsakovacích
jímkách. Srážkové vody z komunikací budou taktéž likvidovány zasakováním, avšak
přes sorpční vpusti, odstraňující případné NEL na koncentraci 0,2 mg NEL/l. Žádné
vznikající odpadní vody tak nebudou vypouštěny do vodotečí.
Samotný čerpací prostor kolem výdejnách stojanů, který bude zastřešený, bude
odkanalizován do bezodtoké jímky o kapacitě 5 m3, která bude pravidelně vyvážena
specializovanou firmou.
Nezbytné je upozornit, že z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, o
vodách jsou definovány jako odpadní vody použité v obytných, průmyslových,
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách a zařízeních, pokud mají po použití
změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod. Vypouštění těchto odpadních vod do vod
podzemních lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domků na základě
individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. V případě srážkových
vod potom záleží na změně vlastností vody po odtoku se sběrných ploch, tedy i ze
střech a parkovišť. Nelze dle zpracovatele oznámení usuzovat na změnu jakosti
srážkových vod odtékajících ze zastavěných ploch (střech). Navržené odvádění
srážkových vod ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných NEL však může
znamenat ze strany vodohospodářského orgánu chápání těchto srážkových vod za
vody, kde nelze vyloučit jejich změněnou jakost.
Dle ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky jsou dešťové vody z komunikací
považovány za neznečištěné povrchové vody a doporučuje se povrchově či podzemně
vsakovat (pokud to ovšem nemá negativní účinek) nebo odvádět do recipientu. Tato
kategorizace však nemusí být vodoprávním úřadem uplatněna (v závislosti na jeho
úvaze o změně vlastností vody po odtoku z ploch komunikací a parkoviště). Lze
vyslovit názor, že požadavek zákona na čištění takových odpadních vod je v zásadě
nereálný (protože by musel být uplatněn i při vypouštění srážkových vod z komunikací
do povrchového recipientu). Dle ústního sdělení oznamovatele je navržené řešení
odvádění srážkových vod předjednáno s příslušným vodohospodářským orgánem.
Dle názoru zpracovatele oznámení by mohlo být navržené řešení akceptováno,
protože jakost vznikajících srážkových vod se nebude výrazněji odlišovat od
stávajících srážkových vod vznikajících na blízké komunikaci, které také částečně
zasakují do terénu zájmového území.
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb automobilů je pouze po zpevněných
komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel,
lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše. Z hlediska
minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným oznámením
doporučeno následující opatření:
•

před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený provozní a
manipulační řád

•

před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený Plán opatření pro
případ havárie a zhoršení jakosti vod
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•

ke kolaudaci stavby předložit doklady o nepropustnosti podzemní bezodtokové betonové
nádrže na splaškové vody a bezodtoké jímky z čerpacího prostoru kolem výdejních stojanů

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz nebude
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.
Lze však požadovat, aby dále bylo respektováno následující doporučení vyplývající
z obecné ochrany vod:
•

rozšíření ČS PHM realizovat dle závěrů z posouzení geologických a hydrogeologických
poměrů v zájmovém území

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr představuje celkový zábor ZPF v rozsahu 1805,13 m2. Záměr nevyžaduje
zábor PUPFL. Veškerá plocha zabíraných pozemků je vedena v BPEJ 36200 – což
představuje II. třídu ochrany.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona
vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
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4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Jde o zábor zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které jsou
podmíněně odnímatelné a s ohledem n územní plánování podmíněně zastavitelné.
Z uvedeného hlediska co do rozsahu záboru, jakož i co do kvality potenciálně
odnímaného ZPF se jedná o vliv malý co do rozlohy, avšak významný co do kvality
ZPF. Z dikce výkladu příslušného metodického pokynu by tudíž uvedené pozemky
neměly být vyjmuty ze ZPF, pokud možnost realizace záměru nebude podmíněna
územním plánem. Protože vyjádření územního plánu není záporné, lze předpokládat,
že tento aspekt existence bonitně nejcennějších půd byl při změnách územního plánu
zohledněn.
Bude-li tedy na základě uvedených skutečností udělen souhlas s vynětím ze ZPF,
potom jsou v předkládaném oznámení ve vztahu k této problematice a na základě
výše uvedených skutečností prezentována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy
• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy

Z hlediska stávajícího využívání pozemku nelze předpokládat potenciální kontaminaci
zájmového území.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s významnou změnou místní topografie a nemá vliv
na stabilitu a erozi půdy.
Změny hydrogeologických charakteristik

Posuzovaný záměr neovlivňuje nijak podstatně hydrogeologické charakteristiky
zájmového území. Záměr nepředstavuje žádné výrazné navýšení zpevněných ploch,
představuje určité zemní práce se souvisejícími riziky případné kontaminace. Vliv lze
označit za malý a málo významný.
Vlivy na chráněné části přírody

Vlastní lokalita určená ke stavbě není stávajícím zvláště chráněným územím ve
smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb., přechodně chráněnou plochou (§13 téhož
zákona) ani evropsky významnou lokalitou nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a §
45e cit. zákona.
Zájmové území je však v kontaktu s evropsky významnou lokalitou národního
seznamu soustavy NATURA 2000, název lokality – Bystřice, kód lokality CZ0523264.
Lokalita je navržena k vyhlášení jako přírodní památka o rozloze cca 52 ha; v daném
případě jde o vlastní vodní tok až ke břehové hraně. Lokalita z hlediska ekotopu není
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příliš reprezentativní, neboť se jedná o menší vodní tok, který byl částečně regulován
(v úseku přiléhajícím k zájmovému území – zcela regulován a opevněn lomovým
kamenem), protéká intenzivně zemědělsky využívanou a odlesněnou krajinou.
Důvodem začlenění do soustavy NATURA 2000 je biotop ojedinělého výskytu Unio
crassus (velevrub tupý), který se předpokládá jako slabě početný a rozptýlený (jde o
jednu z 10 lokalit Unio crassus v Čechách). Část toku Bystřice, která sousedí se
zájmovým územím byla v minulosti regulována a necitlivě opevněna lomovým
kamenem, což způsobilo výrazně sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta. Výskyt
jedinců cit. zvláště chráněného druhu je v dotčeném úseku toku řeky prakticky
vyloučen i s ohledem na nepravděpodobný trvalý výskyt jelce tlouště, ježdíka
obecného, střevle potoční či vranky obecné (což jsou hostitelské druhy glochidií
velevruba) v daném úseku toku. I přes tuto skutečnost je umístění a provoz záměru
koncipován tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv, zejména negativnímu ovlivnění
stávajícího biotopu řeky Bystřice, který sousedí se zájmovým územím, ani úseku toku
pod čerpací stanicí (v daném případě se jedná o vyloučení vypouštění odpadních vod
do toku Bystřice a ponechání cca 10 m úseku lučního porostu od břehové hrany
Bystřice bez jakéhokoliv zásahu – analogie „ochranného pásma“). V doporučení
zpracovatelského týmu oznámení jsou formulována následující doporučení:
•

zajistit ponechání břehových porostů podél Bystřice zcela bez zásahu, totéž platí pro pruh
lučního porostu v šíři 10 m od břehové hrany Bystřice

•

do toku Bystřice nevypouštět jakékoliv odpadní vody včetně vod srážkových z parkovišť

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

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

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

•

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

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
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D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na floru

Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky
Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., v platném znění a
ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky.
Jak vyplývá z charakteru lokality, lze zcela vyloučit byť jen přechodný výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. Vlivy na
floru lze označit za malé a málo významné. Z hlediska minimalizace vlivů je však
nezbytné doporučit respektování následujícího opatření pro další projektovou přípravu:
•

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

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Lze předpokládat pouze místní
dotčení populací drobných hlodavců a epigeického hmyzu v místě výstavby. Vlivy
vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo
významné až nevýznamné.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. Vlivy na prvky dřevin rostoucí
mimo les tak nenastává.
Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Generel místního systému ekologické stability byl zpracován v březnu 1994 firmou
Agroprojekt Pardubice, Ing. Pavel Trávníček pro k.ú. Všestary, Rozběřice, Želkovice,
Lípa, Čistěves, Chlum, Světí, Bříza, Dolní a Horní Neděliště, Máslojedy, Hněvčeves,
Rosnice, Sadová. Nejbližším prvkem ÚSES je lokální biocentrum BC 2 ležící cca
150m severovýchodně od zájmového území (za silnicí I/35). Lokální biocentrum je
zbytkem lužního lesa, bylinný a keřový porost je silně ruderalizovaný - Sambucus
nigra, Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Rumex obtusifolius.
Důvodem jsou
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zejména splachy z polí, která jsou intenzivně zemědělsky obhospodařována s častým
pěstováním širokořádkových plodin (zejména kukuřice).
K ovlivnění lokálního
biocentra v důsledku umístění a provozu záměru nemůže dojít.
Územní systém ekologické stability nadregionální ani regionální úrovně není
v zájmovém území zastoupen (podle platného ÚTP NR – R ÚSES ČR, který byl
zpracován v r. 1996 firmou Společnost pro životní prostředí, s. r. o., Brno; tento
materiál se stal doporučeným podkladem pro vymezování a hodnocení územního
systému ekologické stability nadregionální a regionální úrovně příslušnými orgány
ochrany přírody a územního plánování, t. j. Ministerstvem životního prostředí,
Ministerstvem místního rozvoje
a krajskými úřady). Nejbližším prvkem ÚSES
regionální úrovně je regionální biocentrum vzdálené 800 – 1000 m severovýchodně
od zájmového území - regionální biocentrum k vymezení – č. 983 Skalka (v generelu
místního ÚSES vedeno pod označením RBC 1 – Les Skalka), které je tvořeno
kvalitními lesními společenstvy tvrdého i měkkého luhu. Umístění a provoz čerpací
stanice nemůže ovlivnit stabilitu cit. regionálního biocentra. Regionální ÚSES
pokračuje jihovýchodním směrem od RBC Skalka po regionálním biokoridoru RK
1258, dále pak jižním směrem k regionálnímu biocentru k založení – č. 1775
Střezetice. Podle platného ÚTP NR – R ÚSES ČR není řeka Bystřice v dotčeném
území regionálním či nadregionálním biokoridorem (jak je dnes již neaktuálně uvedeno
v generelu místních ÚSES – totiž jako NRBK 1, který vycházel z dnes již neplatného
původního ÚTP z roku 1994), ale spíše funkčním lokálním biokoridorem, který je
nezbytné chránit. Z tohoto důvodu je umístění záměru čerpací stanice řešeno tak, aby
nedošlo k negativnímu ovlivnění tohoto prvku místních ÚSES (vzdálenost terénní
úpravy či staveb nebo změny kultury pozemků minimálně 10 m od břehové hrany
Bystřice s vyloučením vypouštění odpadních vod do vodního toku).
Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že umístění a realizace záměru negativně
neovlivní prvky územních systémů ekologické stability místní, regionální ani
nadregionální úrovně.
Vlivy na vodní toky, údolní nivy a významné krajinné prvky

Vlastní zájmové území nemá charakter funkčního významného krajinného prvku
(v tomto smyslu funkční nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)
ani není registrovaným významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 zákona
č. 114/1992 Sb. Funkčním významným krajinným prvkem ve smyslu zákona je pouze
tok řeky Bystřice s nejbližšími břehovými porosty. Za podmínky umístění záměru ve
vzdálenosti terénních úprav či staveb nebo změny kultury pozemků, minimálně 10 m
od břehové hrany Bystřice, se současným vyloučením vypouštění odpadních vod do
vodního toku – dojde k eliminaci možného negativního ovlivnění významného
krajinného prvku a jeho ekologicko-stabilizační funkce.
Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru je v kontaktu s evropsky významnou lokalitou národního
seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle §§ 45a až 45d zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Název lokality – Bystřice, kód lokality CZ0523264, navržena k vyhlášení jako přírodní
památka o rozloze cca 52 ha; v daném případě jde o vlastní vodní tok ke břehové
hraně. Lokalita z hlediska ekotopu není příliš reprezentativní, neboť se jedná o menší
vodní tok, který byl částečně regulován (v úseku přiléhajícím k zájmovému území –
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zcela regulován a opevněn lomovým kamenem), protéká intenzivně zemědělsky
využívanou a odlesněnou krajinou. Důvodem začlenění do soustavy NATURA 2000 je
biotop ojedinělého výskytu Unio crassus (velevrub tupý), který se předpokládá jako
slabě početný a rozptýlený (jde o jednu z 10 lokalit Unio crassus v Čechách). Část
toku Bystřice, která sousedí se zájmovým územím byla v minulosti regulována a
necitlivě opevněna lomovým kamenem, což způsobilo výrazně sníženou diverzitu
mikrohabitatů koryta. Výskyt jedinců cit. zvláště chráněného druhu je v dotčeném
úseku toku řeky prakticky vyloučen i s ohledem na nepravděpodobný trvalý výskyt
jelce tlouště, ježdíka obecného, střevle potoční či vranky obecné (což jsou hostitelské
druhy glochidií velevruba) v daném úseku toku. I přes tuto skutečnost je umístění a
provoz záměru koncipován tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv, zejména negativnímu
ovlivnění stávajícího biotopu řeky Bystřice, který sousedí se zájmovým územím, ani
úseku toku pod čerpací stanicí (v daném případě se jedná o vyloučení vypouštění
odpadních vod do toku Bystřice a ponechání cca 10 m úseku lučního porostu
od břehové hrany Bystřice bez jakéhokoliv zásahu – analogie „ochranného pásma“).
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Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za nulový.
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu,
že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.

D.I.7. Vlivy na krajinu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu
stávajících estetických parametrů vlastního zájmového území. V zájmovém území se
nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty krajiny. V okolí
Sadové, zejména pak v cca 4 km vzdáleném území u Chlumu jsou rozptýlené
památníky bitvy u Chlumu z roku 1866 ; z hlediska zákona o památkové péči se jedná
o vyhlášenou Oblast klidu.Umístěním záměru nedojde k negativnímu ovlivnění
stávajících kulturních a historických dominant krajiny. Charakter stavebního řešení ČS
PHM je patrný z následujících vizualizací:
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perspektivní pohled od severu
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perspektivní pohled od severu
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perspektivní pohled severovýchodní
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perspektivní pohled severovýchodní
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v území, kde tato aktivita není vyloučena. Z této
skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru
na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I.
předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a
významnosti vlivů na jednotlivé složky významnější vlivy.
Při respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení nedojde ani při
výstavbě ani při provozu ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění jednotlivých
složek životního prostředí.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.

96

vlivech

ČERPACÍ STANICE

PHM SADOVÁ

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
• v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy
• stavbu ČS PHM realizovat dle závěrů z posouzení geologických a hydrogeologických poměrů
v zájmovém území
• zajistit ponechání břehových porostů podél Bystřice zcela bez zásahu, totéž platí pro pruh
lučního porostu v šíři 10 m od břehové hrany Bystřice
• do toku Bystřice nevypouštět jakékoliv odpadní vody včetně vod srážkových z parkovišť
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek
• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF
• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto
budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
• upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití
respektive odstranění
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
• před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený provozní a
manipulační řád
• před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený Plán opatření pro
případ havárie a zhoršení jakosti vod
• ke kolaudaci stavby předložit doklady o nepropustnosti podzemní bezodtokové betonové
nádrže na splaškové vody a bezodtoké jímky z čerpacího prostoru kolem výdejních stojanů
• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 6.01. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Čerpací stanice pohonných hmot Sadová, dokumentace pro územní řízení, Architep s.r.o.,
2006
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
3) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
4) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
5) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
6) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
8) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
9) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
10) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
11) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
12) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub].
13) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
14) Trávníček P., 1994: Generel místních ÚSES pro k. ú. Všestary, Rozběřice, Želkovice, Lípa,
Čistěves, Chlum, Světí, Bříza, Dolní a Horní Neděliště, Máslojedy, Hněvčeves, Rosnice,
Sadová. Agroprojekce, Pardubice.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Z hlediska předloženého oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech či
neurčitosti, které by neumožňovaly vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
předloženého oznámení.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru. Z hlediska imisní a akustické situace je porovnán stávající a
výhledový stav.

F. ZÁVĚR
Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí
vyplývá, že výstavba a následný provoz předkládaného záměru lze v dané lokalitě
označit za akceptovatelný při respektování podmínek doporučených předkládaným
oznámením.

99

ČERPACÍ STANICE

PHM SADOVÁ

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Programem činnosti posuzovaného zdroje je především provoz čerpací stanice pohonných
hmot (benzin automobilový 95, benzin automobilový 98 , motorová nafta a LPG) pro osobní a
nákladní automobily. Čerpací stanice bude veřejná bez obsluhy tankování, samoobslužná
s placením v kiosku. Jako součást stanice je plánován kiosek zajišťující sociální zázemí a
služby pro obsluhu i zákazníky.
Předpokládaný roční výdej jednotlivých druhů PHM je následující :
motorová nafta
benzin automobilový 95 + 98
LPG

1423,5 m3
1058,5 m3
401,5 m3

Při uvažování provozu 7 dní v týdnu bude denní vytočené množství toto :
motorová nafta ………………….…… 3,9 m3
benzin automobilový 95 + 98 ………. 2,9 m3
LPG ………………………………....….1,1 m3
Předpokládaná pracovní doba – dvousměnný provoz 6 – 22 hod., 7 dní v týdnu
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro
životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
barev a laků v množství nad 100 t.
Situace je patrná z následujícího obrázku:
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Celková plocha zájmového území z hlediska dotčených parcel pro realizaci posuzovaného
záměru je situovaná na ZPF a je patrná z následující tabulky:
parcelní číslo
382
581
celkem

výměra [m2]
Celková plocha
Z toho pro záměr
2564
1557,53
464
247,6
3028
1805,13

BPEJ
36200
36200

Předkládaný záměr je situován do území, které je navrženými změnami územního plánu
určeno k aktivitě obdobného charakteru. Záměr směrem jižním až jihozápadním sousedí s
prvkem územního systému ekologické stability místní úrovně – biokoridorem řeky Bystřice.
Rozsah stavebních a zemních není významný a nelze očekávat, že by etapa výstavby mohla
vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat.
Etapa výstavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací nebude znamenat ovlivnění
nejbližší obytné zástavby.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

n
n
n
n

vztahu k ohrožení zdraví

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži VOC
souvisejících s provozem ČS PHM. Výpočet byl proveden ve výpočtové síti pro 121
výpočtových bodů a dále pro 1 výpočtový bod mimo výpočtovou síť (201).
Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí SYMOS’97,
verze 2003 .
Podle stávajícího zákona na ochranu ovzduší a s ním souvisejících prováděcích předpisů
není pro VOC stanoven imisní limit.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové
síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných
znečišťujících látek:
Tab.: Souhrn výsledků (µg.m-3)
Škodlivina
VOC
VOC
NO2
NO2

Výpočtová síť
min
max
0,005374
0,637996
1,632838
99,495587
0,000126
0,014929
0,038208
2,328197

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod

Bod mimo síť
max
0,265757
29,057346
0,006219
0,679942

Z uvedených vypočtených koncentrací lze vyvodit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší i
s přibližným zohledněním pozadí a následně tedy i vlivů na obyvatelstvo nebude způsobovat
posuzovaná ČS PHM výraznější změnu v imisní zátěži zájmového území u nejbližších objektů
obytné zástavby, která by se mohla projevovat na zdravotním stavu obyvatel nejbližší obytné
zástavby, a to jak z hlediska příspěvků k imisní zátěži VOC, tak i NO2.
Z hlediska umístění a provozu posuzovaného záměru ve vztahu k ochraně ovzduší nelze mít
k provozu ČS PHM námitek.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nového stacionárního zdroje hluku, liniového a
plošného zdroje hluku. Předpokládaná dopravní obslužnost ČS PHM nepředstavuje výrazněji
změnu v akustické a imisní situaci, jak je patrné z příslušné části předkládaného oznámení.
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Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za
nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace vod a půd. Kontaminace půd
v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách
předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod
respektive půd není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za
nulový.
Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné
z vyhodnocení imisní situace v zájmovém území, záměr nepředstavuje výraznější negativní
vlivy na obyvatelstvo.
Záměr nepředstavuje výraznější nárůst srážkových vod a tudíž ani nedojde k výraznější
změně z hlediska odvodnění oblasti respektive z hlediska změn hydrologických charakteristik.
Při realizaci navrženého stavebního řešení opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit
z hlediska velikosti za málo významný. Splaškové odpadní vody budou kumulovány
v záchytné jímce a pravidelně odváženy na smluvní ČOV. Ostatní čisté dešťové vody ze
střech a chodníků budou vypouštěny na terén, kam budou zpevněné plochy vyspádovány a
budou jímány ve vsakovacích jímkách. Srážkové vody z komunikací budou taktéž likvidovány
zasakováním, avšak přes sorpční vpusti, odstraňující případné NEL na koncentraci 0,2 mg
NEL/l. Žádné vznikající odpadní vody tak nebudou vypouštěny do vodotečí.
Samotný čerpací
prostor kolem výdejnách stojanů, který bude zastřešený, bude
odkanalizován do bezodtoké jímky o kapacitě 5 m3, která bude pravidelně vyvážena
specializovanou firmou.
Realizace záměru není spojena s významnou změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Lokalita se nachází cca 200m jihovýchodně od obce Sadová západně od silnice k Hradci
Králové. Navržená stavba se nachází na travnaté enklávě mezi tokem Bystřice a drobnou
vodotečí. Vlastní stavba je situována do místa bez dřevin. Oba toky jsou lemovány dřevinami.
Z hlediska botanického průzkumu není k uvažovanému záměru připomínek.
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů
živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde o stavby na antropogenně podmíněných
stanovištích. Lze předpokládat pouze místní dotčení populací drobných hlodavců a
epigeického hmyzu v místě výstavby. Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je
tedy možno pokládat za málo významné až nevýznamné.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
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