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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 „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“
zařazeného v kategorii II, bod 10.4 přílohy č. 1 zákona
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle
přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Bezobsluţná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ podle § 6
odst. 6 zákona a sděluje Vám, ţe tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Hradec Králové a Královéhradecký kraj,
ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je moţné do oznámení nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.)
současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe 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 § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na ţivotní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je 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.
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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, ţe kaţdý má
moţnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245,
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 ţivotního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení
je také 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. Případné dotazy, další informace k záměru a moţnost nahlíţet do oznámení lze
také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové č. dveří N1.906,
p. Tomášková, tel. 495 817 426.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Bezobsluţná ČS PHM expres/FIN Hradec
Králové“. Stavba je umístěna na parkovací ploše obchodního domu Terno – ulice Bratří
Štefanů.
Objekt technického zázemí je tvořen kontejnerem obdélníkového půdorysu. Plášť kontejneru
tvoří tepelně izolační panel s povrchovou úpravou. Dveře jsou ocelové.
Výdejní plocha je zastřešena ocelovou konstrukcí. Nosná ocelová konstrukce zastřešení je
nezakrytá a je na ní umístěno osvětlení výdejní plochy. Cenový totem je 6,275 m vysoký a je
osvětlen. Na sloupu kruhového půdorysu je umístěno logo s nápisem „EXPRES 24“ a tabule
s informacemi o cenách pohonných hmot.
Čerpací stanice je charakterizována jako nevýrobní objekt určen pro příjem, skladování
a následnou distribuci pohonných hmot. 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, výdejní pistolí značky ZWA a podzemní dvouplášťovou nádrţí na úkapy. Jedná
se o dvouproduktové oboustranné stojany moderní konstrukce. Stojany jsou připojeny na
jednotlivé nádrţe dvouplášťovým potrubím s průběţným tlakovým hlídáním. V kaţdém
stojanu jsou osazeny dvě vývěvy. Kaţdý stojan s výdejem benzinu je opatřen zařízením pro
rekuperaci druhého stupně. Výdejní pistole jsou automatické, čerpací výkon 40 l/min.
Technologické zařízení čerpací stanice sestává především ze dvou nádrţí kaţdá o obsahu
50 m3. Jedna z nádrţí je nedělená (jednokomorová) a bude slouţit ke skladování benzinu,
druhá je dělená na objemy 43 m3 (motorová nafta) a 7 m3 (jímka na úkapy). Ve větší části
bude skladována motorová nafta, menší je určena jako jímka na úkapy. Ta má vybavení stejné
jako skladovací nádrţe. Jedná se o zařízení umístěné v podzemí, pod výdejní plochou.
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Pohonné hmoty budou přiváţeny autocisternami. Při stáčení propojí obsluha šroubení
cisternového vozu se šroubením ve stáčecí šachtě. Naplnění nádrţe, podle nastavené hladiny,
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 úkapové jímky.
Hodnocený záměr není v rozporu s funkční plochou dle územního plánu a je v souladu
se záměry územního plánování v dotčeném území.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: oznámení
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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 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 (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŢP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení)
2) MŢP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeţí 465, 500 01 Hradec
Králové (bez oznámení)
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