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Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání
závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Bezobslužná ČS PHM
expres/FIN Hradec Králové“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, ţe záměr „Bezobslužná ČS PHM
expres/FIN Hradec Králové“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Hradec Králové a Královéhradecký kraj,
ţádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury ţivotního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve sloţce Ţivotní prostředí a zemědělství
– Aktuální informace z ţivotního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na ţivotní
prostředí – EIA a SEA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou
podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Tomášková,
tel. 495 817 426.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Bezobsluţná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové
Kapacita (rozsah) záměru:
Technologické zařízení čerpací stanice se bude skládat ze dvou podzemních dvouplášťových
nádrţí o objemu 50 m3, uloţených pod výdejní plochou. Nedělená (jednokomorová) nádrţ
o objemu 50 m3 bude slouţit pro skladování benzinu. Druhá nádrţ bude dělená na 43 a 7 m3.
Ve větší části bude skladována motorová nafta, menší část bude slouţit jako jímka na úkapy.
Předpokládaný roční výdej jednotlivých druhů PHM je následující:
 motorová nafta ……….… do 1,6 mil l/rok
 benzin natural 95 ………. do 2,4 mil l/rok
Charakter záměru:
Čerpací stanice je charakterizována jako nevýrobní objekt a je určen pro příjem, skladování
a následnou distribuci pohonných hmot, tj. hořlavých kapalin I. aţ III. třídy nebezpečnosti.
Stavba je umístěna na parkovací ploše obchodního domu Terno – ulice Bratří Štefanů.
Standardní výbava dvou podzemních dvouplášťových nádrţí zahrnuje kromě jiného
signalizaci úniku, světelnou signalizaci minimální a maximální hladiny, sadu armatur (plnící,
odkalovací, sací, větrací) a koncovou neprůbojnou pojistku. Stanice je vybavena dvěma
dvouproduktovými oboustrannými výdejními stojany firmy TOKHEIM, výdejními pistolemi
značky ZWA. Pohonné hmoty budou přiváţeny autocisternami. Při stáčení propojí obsluha
šroubení cisternového vozu se šroubením ve stáčecí šachtě, která je vybavena rekuperačním
potrubím pro jímání par při stáčení benzinu. Cisterny jsou taktéţ vybaveny zařízením
pro připojení rekuperace. Naplnění nádrţe je elektronicky hlídáno a zvukově signalizováno.
Podzemní nádrţ na úkapy má obsah 7 m3, je netlaková, dvouplášťová, ocelová. Během stáčení
je kanalizace ze stáčecí plochy svedena do této úkapové jímky.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
Katastrální území: Slezské Předměstí
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: rok 2011.
Předpokládaný termín dokončení výstavby: rok 2012.
Oznamovatel:
BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
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Závěr:
Záměr „Bezobsluţná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ naplňuje bod 10.4 v kategorii II
přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehoţ
cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, k závěru, ţe záměr „Bezobslužná ČS
PHM expres/FIN Hradec Králové“ nemá významný vliv na ţivotní prostředí a veřejné
zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních
samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky
proti předloţenému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství,
ze dne 26.10.2011,
- Královéhradecký kraj, ze dne 31.10.2011,
- Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 26.10.2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 17.10.2011,
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 31.10.2011,
- Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení, ze dne 25.10.2011.

Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen
„ČIŢP ochrana vod“) ve svém stanovisku ze dne 26.10.2011 uvádí následující připomínky:
1. V dalším stupni projektové přípravy stavby upřesnit způsob zajištění zásobování
pitnou vodou a hospodaření se splaškovými vodami při provozu ČS PHM.
2. Odlučovače ropných látek musí být navrţeny tak, aby zajišťovaly poţadovaný stupeň
předčištění, a musí být zabezpečeny proti vyplavení. Pro zařízení musí být zpracován
provozně-manipulační řád.
3. Nesmí docházet ke zkracování minimálních vzdáleností vpustí dešťové kanalizace
od objektů a zařízení, ve kterých se nakládá se závadnými látkami.
4. Výdejní plocha musí být izolována proti průsaku případných úkapů ropných látek
do podloţí.
5. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna
na zabezpečených plochách.
6. Pro zařízení ČS musí být vypracován „Plán opatření pro případ havárie“ a musí být
schválen příslušným vodoprávním úřadem.
7. Před uvedením ČS PHM do provozu je nezbytné provést revize technického stavu
zařízení, zkoušky těsnosti, kontroly funkčnosti a revize signalizačních zařízení.
Kontroly, revize a zkoušky musí být provedeny odborně způsobilou nebo servisní
firmou. Ke všem provedeným úkonůn musí být vystaveny protokoly či revizní zprávy.
8. Instalace ČS PHM a její provoz musí být v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů.
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Krajský úřad k vyjádření ČIŽP ochrana vod uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření týkající se ochrany
vod:
1. Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
úniku látek závadných vodám pro období výstavby“, který bude zpracován v souladu
se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu.
2. Před kolaudací stavby bude předložen provozní a manipulační řád schválený
vodoprávním úřadem.
3. Před kolaudací stavby bude předložen Plán opatření pro případ havárie a zhoršení
jakosti vod odsouhlasený vodoprávním úřadem.
ČIŽP ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínky
a požadavky ze stanoviska ze dne 26.10.2011 (č.j.: ČIŢP/45/IPP/1115265.001/11/KDR)
nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících
správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních
právních předpisů.
Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství
(dále jen „ČIŢP odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 26.10.2011
(č.j.: ČIŢP/45/IPP/1115265.001/11/KDR) poţaduje v dalším stupni projektové přípravy
specifikovat mnoţství jednotlivých odpadů při výstavbě i provozu záměru.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření:
„V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.“ a „V rámci žádosti
o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití“.
ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Připomínka ke specifikaci množství vznikajících odpadů při výstavbě a provozu záměru není
směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních
řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních
předpisů.
Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení integrace,
oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa ve stanovisku
ze dne 26.10.2011 (č.j.: ČIŢP/45/IPP/1115265.001/11/KDR) nemají k záměru připomínky
a nepoţadují další posuzování podle zákona.
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Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení (dále jen „muzeum
Východních Čech“) ve svém odborném vyjádření ze dne 25.10.2011 (č.j.: 875/2011) uvádí
následující poţadavky:
1. Stavebník písemně nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému
ústavu AV ČR v Praze.
2. Stavebník v době přípravy stavby zkontaktuje archeologické pracoviště oprávněné
k provádění záchranných archeologických výzkumů a uzavře s ním dohodu
o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Stavebník poskytne zhotoviteli výzkumu dokumentaci ke stavbě.
4. Stavebník je povinen neprodleně oznámit porušení archeologických situací či nálezů
movité povahy zhotoviteli výzkumu nebo archeologickému ústavu v Praze.
5. Závěrečnou zprávu o provedení záchranného archeologického výzkumu předloţí
stavebník při kolaudačním řízení.
Krajský úřad k vyjádření Muzea Východních Čech uvádí následující:
Muzeum Východních Čech nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Výše
uvedené požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
ale do navazujících správních řízení. K připomínkám bude přihlédnuto v navazujících správních
řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, vodní hospodářství nemá ke stavbě
„Bezobsluţná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ námitek, pouze upozorňuje, ţe stavebník
musí poţádat o povolení nakládání s vodami a povolení stavby pro odlučovač ropných látek
a schválení havarijního plánu podle vodního zákona.
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, vodní
hospodářství uvádí následující:
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vodního hospodářství nepožaduje,
aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Připomínka uvedená ve stanovisku ze dne
31.10.2011 (č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) není směřována do procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, ochrana přírody a krajiny ve svém
stanovisku ze dne 31.10.2011 (č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŢP/Čr) doporučuje provést náhradní
výsadbu za zeleň, kterou bylo nutné odstranit v rámci stavby.
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ochrana
přírody a krajiny uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření:
„Zajistit komplexní náhradní výsadbu za kácené prvky dřevin rostoucích mimo les s tím,
že budou použity zapěstovaní jedinci alejového charakteru a kvality s minimálním obvodem
kmene v kategorii 14/16 cm.„
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana přírody nepožaduje, aby byl
záměr dále posuzován podle zákona. Doporučení uvedené ve stanovisku ze dne 31.10.2011
(č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) není směřována do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, ale do navazujících správních řízení.
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu
nemá k předloţenému oznámení záměru ţádné připomínky.
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Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, odpadového hospodářství poţaduje,
aby stavebník zabezpečil přednostní vyuţití odpadů před odstraněním odpadů, tj. předáním
oprávněné osobě. Dále poţaduje, aby byly odpady před předáním oprávněné osobě soustřeďovány
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením
nebo únikem. Doklady o vyuţití nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloţeny
k závěrečné kontrolní prohlídce.
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, oddělení
odpadového hospodářství uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření:
„Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení stanoviště 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.“
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství nepožaduje,
aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Připomínky uvedené ve stanovisku ze dne 31.10.2011
(č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, ale do navazujících správních řízení.
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, ochrana ovzduší upozorňuje
na nutnost získání povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší k umístění a povolení staveb
zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, k jejich změnám
a k uvedení těchto zařízení do zkušebního i trvalého provozu.
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, oddělení
ochrany ovzduší uvádí následující:
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší nepožaduje,
aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Stanovisko orgánu ochrany ovzduší podle §17
zákona č. 86/2002 Sb uvádí zpracovatel v oznámení, jako navazující rozhodnutí podle §10 zákona
č.
100/2001
Sb.
Připomínka
uvedená
ve
stanovisku
ze dne
31.10.2011
(č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) není směřována do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, ale do navazujících správních řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a ţivotní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, ţe záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným
ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
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Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Bezobsluţná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“, zveřejní podle ust. § 10 odst.
4 a 5 zákona ţádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vţdy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdrţených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k č.j.: 18192/ZP/2011 - Tm
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŢP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
4) MŢP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
Na vědomí:
1) MŢP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŢP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeţí 465, 500 01 Hradec
Králové
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