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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 „Trutnov – Čerpací
stanice obchodní zóny Krkonošská“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Trutnov – Čerpací stanice
obchodní zóny Krkonošská“ 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 Trutnov a Královéhradecký kraj, žádáme
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 životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále 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) nebo na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Trutnov – Čerpací stanice obchodní zóny Krkonošská“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název: Trutnov – Čerpací stanice obchodní zóny Krkonošská
Kapacita (rozsah) záměru: Součástí záměru „Trutnov – Čerpací stanice obchodní zóny
Krkonošská“ je myčka vozidel s vlastní čistírnou odpadních vod, z níž budou odpadní vody
vypouštěny do veřejné splaškové kanalizace. Výdajové stojany + vybavení: celkový počet
čtyři, samoobslužné, oboustranné, pětiproduktové, systém umožňuje tankování až osmi
vozidel najednou. Navazující vybavení bude standardní, tj. vysavač, tlakový vzduch. Stavba
čerpací stanice dle uvažovaných změn bude součástí stavby celého obchodního areálu
Obchodní zóny Krkonošská. Předpokládaný počet pracovníků v rámci čerpací stanice dle
uvažovaných změn jsou 2 zaměstnanci.
Úložiště nádrží + podzemní nádrže řeší uložení třech nádrží o rozměrch 2 x 80 m3 a 1 x 60 m3.
Nádrže budou ocelové, dvouplášťové, určené pro skladování pohonných hmot. Meziplášťový
prostor bude trvale kontrolovaný na těsnost. Úložiště je řešené jako podzemní v prostoru pod
ocelovým přestřešením, zasypané bez vizuální kontroly.
Celková skladovací kapacita bude 220 m3 a z toho:
- 60 m3 benzin (Natural 95),
- 20 m3 benzin aditivovaný (Natural 95 Plus),
- 60 m3 motorová nafta (Diesel),
- 20 m3 motorová nafta aditivovaná (Diesel Plus),
- 30 m3 ethanol (E85) a
- 30 m3 směsná motorová nafta.
Součástí čerpací stanice bude rovněž samostatné stanoviště k čerpání LPG. Podzemní nádrž
s tímto palivem bude mít kapacitu 5 m3.
Charakter záměru: Předmětem záměru je vybudování čerpací stanice pohonných hmot
ve městě Trutnov, k.ú. Dolní Staré Město a Trutnov. Čerpací stanice pohonných hmot bude
součástí stavby areálu Obchodní zóny Krkonošská.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Trutnov
Katastrální území: Dolní Staré Město a Trutnov
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládané zahájení realizace záměru: 3.Q 2012
Předpokládaný termín dokončení realizace záměru: 4.Q 2012
Oznamovatel: ATIP, a.s., Pražská 169, 541 01 Trutnov
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Závěr:
Záměr „Trutnov – Čerpací stanice obchodní zóny Krkonošská“ naplňuje bod 10.4 v kategorii
II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož
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 životní prostředí, k závěru, že záměr „Trutnov –
Čerpací stanice obchodní zóny Krkonošská“ nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků, ze
strany dotčených správních úřadů a ze strany veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti
předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 01.06.2012, č.j. 7357/ZP/2012 – Po, ev.č. 51840/2012/KHK,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 31.05.2012, č.j. S-KHSHK 12001/2012/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 31.05.2012,
č.j. ČIŽP/45/IPP/1207340.001/12/KDR,
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 08.06.2012,
č.j.: 2012/3884/ŽP/REK.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém stanovisku ze dne 31.05.2012,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1207340.001/12/KDR požaduje dopracovat plán opatření pro případy
havárie podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování
a odstraňování jejich škodlivých následků.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:
ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek
není směřován 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 životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpady“), ve svém stanovisku ze dne 31.05.2012,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1207340.001/12/KDR uvádí připomínku k nejasnosti nakládání s kalem
z čistírny odpadních vod a požaduje tuto skutečnost upřesnit v dalším stupni projektové
dokumentace. Dále ČIŽP – odpady požaduje v dalších stupních projektové dokumentace
upřesnit druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, stanovit
konkrétní místa a nádoby na tříděný odpad, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků
daných zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového
hospodářství.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpady uvádí následující:
ČIŽP – odpady nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení
a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
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ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních
řízeních podle zvláštních právních předpisů.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Trutnov – Čerpací stanice obchodní zóny Krkonošská“, zveřejní podle ust. § 10
odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 7357/ZP/2012 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Oznamovatel:
ATIP, a.s. v zastoupení Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 Pardubice
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) ATIP, a.s., Pražská 169, 541 01 Trutnov
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