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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení 

zjišťovacího řízení záměru „Čerpací stanice LPH – HELI CZECH s.r.o.“ zařazeného 

v kategorii II, bod 10.4 přílohy č. 1 zákona  

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení 

podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Čerpací stanice LPH – HELI CZECH s.r.o.“ podle § 6 

odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 

zákona. 

  

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, 

žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení 

a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě 

jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) 

současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje 

(tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. 

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni 

vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu. 

 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 

odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat 

dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo 

i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. 

 

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má 

možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 
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500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

 

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační 

agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení 

zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-

kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace 

z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA. Na těchto 

internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění 

na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet 

do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183. 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

(dle údajů uvedených v oznámení) 

 

Předmětem záměru je čerpací stanice leteckých pohonných hmot v areálu letiště Hradec 

Králové. Součástí stavebního objektu je čerpací stanice na letecký benzín a petrolej obsahující 

dvě nadzemní dvouplášťové nádrže včetně manipulační plochy pro stáčení a výdej pohonných 

hmot. Zařízení bude sloužit výhradně jako provozní komplex pro firemní potřeby.   

Skladování LPH bude v nadzemní dvouplášťové nádrži NDN 18000 (nádrž určena 

pro skladování leteckého petroleje JET A1) a nadzemní dvouplášťové nádrži NDN 6000 

(nádrž určena pro skladování leteckého benzínu AVGAS 100LL).  Výdej bude samoobslužný.  

Nádrže jsou navrženy dvouplášťové netlakové, obdélníkového půdorysu, svařované 

z ocelového plechu. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Po obvodu a ani ve dně nádrží 

nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory.  Manipulační plocha bude 

provedena betonová včetně vyvýšené obruby. Bude opatřena hydroizolační stěrkou Wetisol 

k zajištění izolace proti úniku ropných produktů.   

Srážkové vody z manipulační plochy budou svedeny do dešťové kanalizace - přes odlučovač 

ropných látek s garantovanou hodnotou ropných látek na výstupu 5 mg/l.  Skladovací nádrže 

budou vybaveny zpětným jímáním par, výdejní stojany odsáváním par. Pevnými odpady 

budou pouze kaly a dále odpady z údržby.   

Zdrojem hluku bude stáčení a výdej paliv (stáčecí čerpadlo, čerpadlo výdejního stojanu). 

Hluková hladina ve vzdálenosti 1 m od zařízení při provozu bude garantována pod hodnotou 

65 dB (A), což neovlivní hlukovou situaci v území. Výskyt tónové složky se nepředpokládá.  

Noční provoz není uvažován. Výdejní skladovací nádrže budou doplňovány maximálně 

1 x za kalendářní měsíc, a to v objemu max. 18 m
3
 leteckého petroleje JET A1 a 6 m
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leteckého benzínu AVGAS 100LL. 

Oznamovatelem je společnost HELI CZECH s.r.o., Luďka Matury 811, 530 12 Pardubice III - 

Studánka. 

Záměr se nachází ve městě Hradec Králové, k.ú. Rusek, p.p.č. 768/49. 

 

 

 

 

V zastoupení Ing. Tomáš Morávek 

 

 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 
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Příloha: kopie oznámení 

 

Rozdělovník: 1165/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

    Králové – zde (bez oznámení) 

2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

    Králové 

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

 

Oznamovatel: 

HELI CZECH s.r.o. v zastoupení společnosti PV projekt, spol. s r.o., Kalendova 688/11, 

500 04 Hradec Králové (bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení – 

     na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC) 

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  

    (bez oznámení) 

3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové 

    (bez oznámení) 

4) HELI CZECH s.r.o., Luďka Matury 811, 530 12 Pardubice III – Studánka (bez oznámení) 

        

 

 
 

 

 

 


