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Čj.: KUJCK  50035/2015 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 55256/2014/pela  

 datum:  29.06.2015 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO k posouzení vliv ů provedení zám ěru na životní prost ředí (dále jen závazné 
stanovisko) 

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů a životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE   

1.  Název záměru 

 Bezobslužná čerpací stanice COOP Sezimovo Ústí  

2. Kapacita (rozsah) zám ěru 
Automatizovaná kontejnerová čerpací stanice s manipulační plochou a platebním terminálem.  

Velikost skladovací nádrže pro motorovou naftu (NM-D): 15,0 m3 

 Velikost skladovací nádrže pro automobilní benzín (BA-95N): 7,0 m3 

 Očekávaný roční obrat motorové nafty: 100 m3 

 Očekávaný roční obrat benzínu:  170 m3 

Provozní doba: 6.00 – 22.00 hod 

3.  Zařazení záměru dle p řílohy č. 1k zákonu: 

 Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
 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.  

4. Umíst ění záměru 
 Kraj:  Jihočeský 
 Obec: Sezimovo Ústí 
 K.ú.: Sezimovo Ústí 

5. Obchodní firma oznamovatele 

 JEDNOTA, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor, na základě písemné plné moci je 
zastoupena společností TRASO s. r. o., Markova 1767, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm. 

6.   Identifika ční číslo oznamovatele 
 000 31 925 

7. Sídlo oznamovatele 
 Budějovická 1413, 390 02  Tábor 

 

Krajský ú řad – Jiho český kraj, odbor životního prost ředí, zemědělství a lesnictví  (dále jen „Krajský úřad“)  

jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává 

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
k záměru 

„Bezobslužná čerpací stanice COOP Sezimovo Ústí“ 

 +LVDCY11ISIZ6+!
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S následujícími podmínkami: 

1. Čerpací stanice bude vybavena projektovanou a hodnocenou kontejnerovou čerpací stanicí nebo 
obdobným zařízením jiného výrobce s možností přemístění čerpací stanice a s vybavením a všemi ostatními 
parametry minimálně stejnými nebo lepšími.  

2. Čerpací stanice nebude provozována v nočních hodinách, od 22:00 do 6:00. 

3. Světelné zdroje instalované v souvislosti s výstavbou čerpací stanice budou navrženy tak, aby nedopadalo 
rušivě intenzivní světlo do prostorů v okolí nejbližších domů a na pozemky zahrad. 

4. Oznamovatel ve spolupráci s úřady, uvede do zákonného stavu záznamy týkající se pozemku parc. č. 
708/22 v k.ú. Sezimovo Ústí. 

Odůvodn ění vydání sou časného stanoviska v četně odůvodn ění stanovených uvedených podmínek:  

Záměr výstavby a provozu zamýšlené čerpací stanice pohonných hmot byl posouzen podle zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění. Oznamovatel v dokumentaci vlivů záměru, v jejich doplňcích a poskytnutých vysvětleních 
identifikoval všechny závažné vlivy na veřejné zdraví a na životní prostředí a posoudil jejich významnost.  

Podmínky výstavby a provozu čerpacích stanic pohonných hmot jsou v České republice z hlediska bezpečnosti 
a z hlediska omezení nepříznivých vlivů na zdraví a na životní prostředí upraveny obecně platnými právními a 
technickými předpisy.  

Při posuzování záměru bylo doloženo, že je reálný předpoklad, že lze záměr realizovat a provozovat bezpečně 
a bez vlivů na okolí, které by mohly nad míru stanovenou právními předpisy ovlivňovat nebo poškozovat veřejné 
zdraví nebo kvalitu životního prostředí v jeho okolí. 

Záměr by neměl být provozován v nočních hodinách, protože provoz v nočních hodinách nebyl v dokumentaci 
záměru zvažován. Z tohoto důvodu nebyl ani vliv záměru v nočních hodinách posuzován. 

Podmínka týkající se omezení průniku rušivého intenzivního světla ze světelných zdrojů spojených s provozem 
čerpací stanice do oblasti obytných budov a na zahrady je ve stanovisku uvedena na žádost obyvatel 
nejbližších domů, protože světelná zátěž životního prostředí není explicitně právními předpisy na stejné úrovni 
řešena. 

Další podmínka se týká zjištění, že záznamy týkající se současného způsobu využívání parcely č. 708/22, 
uvedené v Katastru nemovitostí, jsou v rozporu s existujícím stavem. Oznamovatel záměru musí tento nesoulad 
ve spolupráci s příslušnými úřady odstranit. 

Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na životní prost ředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti: 

Záměr je situován na část pozemku parcelní číslo 708/22, v k.ú. Sezimovo Ústí. Umístění záměru je v souladu 
s územním plánem města Sezimovo Ústí. Parcela č. 708/22 je podle údajů ve veřejné části katastru nemovitostí 
vedena jako trvalý travní porost. Dotčená část parcely, kde by měla být postavena čerpací stanice (dále ČS), 
byla na podzim roku 2014 vyňata se souhlasem Městského úřadu Tábor, sp. Zn. S-META 40331/2014  
OŽP/SHA 2 ze zemědělského půdního fondu. V katastru nemovitostí není zřejmě správně zapsáno stávající 
užívání větší části parcely č. 708/22, v současné době povrchově opatřené zámkovou dlažbou a sloužící jako 
objízdná trasa kolem budovy supermarketu, případně jako parkoviště zákazníků supermarketu. Tento 
administrativní nedostatek nemá souvislost s posuzovaným záměrem, ale je potřebné, aby ho vlastník parcely 
ve spolupráci s příslušnými úřady odstranil. 

Z hlediska ochrany přírody není záměr umístěn, ani svými vlivy nezasahuje, do žádných území zvlášť 
chráněných zákonem o ochraně přírody.   

Umístěním záměru nedojde ke zničení nebo poškození hnízdišť ptáků ani ploch, na kterých by se vyskytovaly 
zvláště chráněné nebo chráněné druhy fauny nebo flóry. Potenciální emise znečišťujících látek nebo hluku 
z provozu záměru nebude výrazně měnit podmínky pro výskyt živočišných nebo rostlinných druhů v jeho okolí. I 
v současné době je prostor, na jehož okraji by měla být ČS vybudována využíván k průjezdu osobních i 
nákladních automobilů, včetně těžkých nákladních automobilů používaných k zásobování supermarketu. 
Zahrady jsou využívány podle sdělení jejich majitelů intenzivně k rekreaci. Hnízdící ptactvo a ostatní druhy 
živočichů vyskytující se v současné době na zahradách jsou na výskyt lidí a jejich hlukové projevy zvyklí. 

Stavba ČS bude umístěna na betonové základové desce na úrovni stávající zpevněné plochy parkoviště. S 
výjimkou mělkých zásahů do půdy při stavební úpravě dešťové odpadní kanalizace nebude zasahováno do 
hlubších vrstev horninového prostředí. Stavbou nebude dotčena žádná kulturní památka ani cizí hmotný 
majetek. Pozemek je v majetku oznamovatele. 
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Z hlediska ochrany ovzduší patří ČS benzínu mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a z hlediska nafty patří mezi nevyjmenované zdroje. Nejvýznamnější emise 
znečišťujících látek jsou emise benzínu. Hlavním požadavkem na ČS z hlediska ochrany ovzduší je vybavení 
ČS systémem zpětného odvodu nebo záchytu par benzínu při jeho stáčení z přepravní cisterny do zásobní 
nádrže a při plnění palivových nádrží doplňované motorové techniky. Při stáčení z autocisterny by měl systém 
zpětného odvodu par benzínu zcela eliminovat emise benzínu do volného ovzduší. Při plnění palivových nádrží 
benzínem je výdejová hubice opatřena podtlakovým systémem odvodu par benzinu vytlačovaného z plněné 
nádrže. Jeho účinnost ale není stoprocentní. Část vytěsňovaných par unikne mimo odsávací hlavici do volného 
ovzduší. Při stáčení motorové nafty se vybavení stáčecích a výdejových potrubí systémem rekuperace právními 
předpisy nepožaduje. Důvodem je významně nižší těkavost nafty proti těkavosti benzínu. Zpracovatelé 
rozptylové studie vypočítali s využitím emisních koeficientů a s využitím změřených množství unikajících par 
benzínu na obdobných zařízeních, že při ročním obratu 170 m3 benzínu a 100 m3 nafty za rok by emise 
těkavých organických látek měly dosáhnout ca 11,16 kg/rok. Nejvyšší hmotnostní tok za nejméně příznivé 
povětrnostní situace (35,8 °C) a p ři rychlosti plnění 40 l/min by mohl dosahovat až 384,8 g/h. V praxi k takovéto 
situaci může dojít jen v okamžiku plnění palivové nádrže benzínem. Uvedené hodnoty 11,16 kg/r a 384,8 g/h 
byly použity jako vstupní hodnoty do výpočtu rozptylu emisí znečišťujících látek pro potřeby posouzení 
potenciálních vlivů záměru na veřejné zdraví. 

Z hlediska ochrany vod jsou hlavní požadavky na vodohospodářské zabezpečení ČS a jejich manipulačních 
ploch stanoveny zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, 
v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a příslušnou technickou normou pro 
čerpací stanice. Nádrže, potrubní trasy a manipulační plochy musí být konstrukčně a stavebně zabezpečeny 
proti nežádoucím provozním i havarijním únikům paliv do vody a půdy. Stáčecí plocha musí být nepropustná, 
vybavená sběrným a záchytným systémem úkapů a jiných úniku paliv napojeným na havarijní nádrž 
minimálního objemu 5 m3. Všechny prvky vodohospodářského zajištění ČS jsou součástí typového 
projektového řešení. Předpisy stanoví i požadavky na zabezpečení kanalizace srážkových odpadních vod, do 
které by mohla v případě pronikat voda znečištěná ropnými uhlovodíky. Uplatnění všech požadavků na ochranu 
vod bude předmětem následných řízení a prováděcích projektů.  

Z hlediska produkce odpadů je nutné z ČS podle potřeby odstraňovat jako odpad kapalinu zachycenou 
v havarijní nádrži a kal z odkalování zásobních nádrží. Tyto potřeby jsou zajišťovány oprávněnými osobami 
běžně nabízející tuto službu jiným provozovatelům již existujících ČS. 

Z hlediska havarijní bezpečnosti jsou ČS rizikové zejména možností požáru nebo únikem paliv. Požární 
bezpečnost je řešena předepsanými prvky technického řešení a organizačními opatřeními v provozu čerpací 
stanice. Požární bezpečnost ČS bude v případě její výstavby předmětem kontroly projekční a provozní 
dokumentace. Havarijní zajištění ochrany vody a půdy je rovněž řešeno technickými předpisy. Podléhá kontrole 
při schvalování projektu ČS a následně i ve fázi provozu ČS. Dosah případné havárie by byl omezen na 
samotnou čerpací stanici a na její nejbližší okolí. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví byly jako nejzávažnější vlivy případné realizace záměru identifikovány 
potenciální imise těkavých organických látek a s nimi spojených imisí pachu a imise hluku z provozu čerpací 
stanice. Vlivy na zdraví působené imisemi par benzínu a nafty byly posouzeny odborně způsobilou osobou na 
základě výsledků výpočtu rozptylu emisí znečišťujících látek, a na základě propočtu šíření hluku. Provozem 
zamýšlené ČS dojde k nepatrnému zvýšení celoročních průměrných imisních koncentrací složek pohonných 
hmot v nejbližším okolí. Vyjádřeno jako celkový obsah uhlovodíků obsažených v palivech je to 0,013 – 0,064 
µg/m3. Vyjádřeno podílem koncentrace samotného benzenu obsaženého v benzinu je to 0,00016 – 0,00079 
µg/m3. Pro benzin a naftu není stanoven žádný závazný celoroční imisní limit. Pro benzen je zákonem č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoven celoroční imisní limit 5 µg/m3. Benzen je možné z pohledu řízení 
ochrany zdraví před imisemi těkavých složek kapalných paliv považovat za signální látku. Krátkodobě, pouze 
v době plnění palivové nádrže automobilu, při vysokých letních teplotách a za situace, kdy jsou nejméně 
příznivé rozptylové podmínky v atmosféře, by mohly koncentrace těkavých organických látek dosahovat v okolí 
nejbližších obydlených domů hodnot 184 – 553 µg/m3. Překročení imisní koncentrace 10 µg/m3 se podle 
výpočtu dá očekávat nejdéle po 4 hodiny za rok.  Přímo v prostoru ČS by to mohlo být až 1300 µg/m3. 
Krátkodobé závazné imisní limity pro těkavé organické látky ani pro benzen nejsou stanoveny. Pro orientační 
posouzení závažnosti krátkodobé koncentrace těkavých organických látek uvolňovaných z kapalných paliv ve 
vdechovaném vzduchu může být částečnou náhradou za chybějící imisní limit benzinu existující krátkodobý 
expoziční limit pro pracovní prostředí NPK-P (15 minut), který je 1000 mg/m3. Tato koncentrace par benzinu ve 
vdechovaném vzduchu by měla zaručovat, že nedojde v důsledku krátkodobé inhalace par benzínu k poškození 
zdraví. 

S imisemi těkavých organických látek jsou spojeny imise pachu těchto látek, který může někoho obtěžovat. Pro 
předběžné kvalitativní posouzení je možné na potenciální vnímání pachu benzínu a nafty v okolí obytných domů 
nebo na přilehlých zahradách usuzovat na základě vypočítaných imisních koncentrací par benzinu a nafty a 
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experimentálně stanoveného čichového prahu těchto látek. Čichový práh benzinu a nafty je různý, podle 
způsobu aditivace paliv. Pro potřeby posouzení šíření pachu ze zamýšlené ČS byl proto experimentálně, 
jednorázovým měřením provedeným oprávněnou osobou, stanoven čichový práh pro benzin 15,1 mg/m3, pro 
naftu ca 1,1 mg/m3. Jak je uvedeno ve studii vlivů na zdraví a v jejím doplňku týkajícím se šíření pachu, je 
očekávaná nejvyšší krátkodobá imisní koncentrace par těkavých organických látek v okolí obydlených objektů 
553 µg/m3. Tato koncentrace dosahuje necelá čtyři procenta koncentrace par odpovídající čichovému prahu. 
Pokud by stejná imisní koncentrace platila pro páry nafty, byla by to přibližně poloviční koncentrace čichového 
prahu nafty. V okolí nejbližších obytných domů ani na zahradách by nemělo hrozit riziko, že bude v průběhu 
stáčení benzinu nebo nafty do palivových nádrží motorové techniky za nejméně příznivých rozptylových a 
teplotních podmínek čichově postižitelný pach benzínu nebo nafty. 

Změny v hlukovém zatížení okolí zamýšlené ČS, která by neměla být provozována v noční době (22.00 – 6.00 
hodin), byly posouzeny oprávněnou osobou pro více variant typů motorové techniky, která by měla být 
doplňována. Výpočtem bylo potvrzeno, že v okolí obytných objektů, ale ani na hranici nejbližších zahrad by 
nemělo docházet k překračování závazného limitu akustického tlaku 50 dB. Tento závěr platí jak pro případ, kdy 
by čerpací stanici využívaly osobní automobily poháněné benzínovými motory a osobní a nákladní automobily 
s naftovými motory zastoupené v poměru předpokládaného celoročního výdeje paliv, tak i za předpokladu, že 
by celé úhrnné množství paliv bylo čerpáno pouze do palivových nádrží nákladních automobilů. Je tedy 
předpoklad, že provozem zamýšlené ČS nedojde k porušování předpisů pro ochranu chráněných území před 
imisemi hluku. 

Hodnocení technického řešení zám ěru s ohledem na dosažený stupe ň poznání, pokud jde o 
znečišťování životního prost ředí: 

Technické řešení záměru, koncipovaného jako „kontejnerová“ ČS pohonných hmot, vychází z typového projektu 
obdobných ČS, které již její potenciální dodavatel navrhl a vybudoval na řadě míst v České republice. Detailní 
technické řešení musí z hlediska bezpečnosti a vlivů na životní prostředí splňovat přísné technické a 
organizační požadavky stanovené českými právními předpisy a technickými normami. Technické řešení ČS 
musí vycházet zejména z požadavků zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot, v platném znění (zákon o pohonných hmotách) a tímto zákonem právně závazné ČSN 
736060 Čerpací stanice pohonných hmot. 

Dalšími předpisy, které stanoví požadavky na ČS z hlediska ochrany životního prostředí před znečišťováním, 
které musí být respektovány při projekci, výstavbě a provozu ČS jsou především: 

- pro oblast požární bezpečnosti zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a jeho prováděcí 
předpisy a technické normy 

- pro oblast ochrany ovzduší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhláška č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší  

- pro oblast ochrany vody a půdy zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zněn 
- pro oblast ochrany zdraví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Pořadí variant z hlediska vliv ů na životní prost ředí: 

Záměr byl předložen v jedné variantě umístění i technického řešení. 

Celkové hodnocení procesu posuzování vliv ů na životní prost ředí: 

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. bylo předáno Krajskému úřadu 15. 9. 2014 

Závěr zjišťovacího řízení byl vypraven Krajským úřadem 31. 10. 2014 pod čj. KUJCK 62886/2014 OZZL, sp. zn. 
OZZL 55256/2014/pela, s požadavkem na potřebu posoudit záměr podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Dokumentace hodnocení vlivů záměru byla předána Krajskému úřadu dne 19. 12. 2014. 

Krajský úřad dopisem č.j. KUJCK 824/2015 OZZL ze dne 6. 1. 2015 rozeslal dokumentaci se žádostí o její 
zveřejnění a o sdělení vyjádření k dokumentaci příslušným dotčeným územním orgánům a dotčeným úřadům:  
1. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 06  České Budějovice 
2. Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01  Sezimovo Ústí 
3. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor  
4. Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 
370 21  České Budějovice 
5. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště Tábor, 
Palackého 350, 390 01 Tábor 
6. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany 
ovzduší a nakládání s odpady 
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Na vědomí byla informace o dokumentaci dána i dvěma obyvatelům, kteří se vyjadřovali ve větším rozsahu 
k oznámení záměru: 
 Jiřímu Deptovi, Údolní 978, 390 02  Tábor 
 Ing. Janu Špinglovi, Boženy Němcové 569, 391 01  Sezimovo Ústí 

K záměru a k dokumentaci jeho vlivů na životní prostředí obdržel krajský úřad v zákonem stanovené lhůtě 
písemná vyjádření od: 
1.  Města Sezimovo Ústí 
2.  Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí 
3.  Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí České Budějovice 
4.  Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  
5.  Ing. Jana Špingla 

Dopisem č.j.: KUJCK 11655/2015 OZZL, sp. zn.: OZZL 55256/2014/pela ze dne 6. 2. 2015 pověřil krajský úřad 
zpracováním posudku Ing. Oldřicha Petiru, CSc., držitele osvědčení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva 
životního prostředí č. j. 181/OPV/93, vydaného 21. 1. 1993, jehož platnost byla naposledy prodloužena o 
dalších 5 let rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 96434/ENV/11 ze dne 5. 1. 2012. Současně 
předal Krajský úřad jako podklady pro zpracování posudku dokumentace všechna získaná vyjádření 
k dokumentaci a další informace získané jako reakce na předchozí oznámení záměru. 

Posudek byl zpracován a předložen krajskému úřadu 14. 4. 2015. O prodloužení lhůty pro jeho zpracování 
z důvodu doplňování dalších podkladů, zejména dílčího hodnocení závažnosti imisí pachu byl Krajský úřad 
požádán dne 18. 3. 2015. 

Veřejné projednání posudku proběhlo v Sezimově Ústí dne 9. 6. 2015. 

Seznam subjekt ů, jejichž vyjád ření jsou ve stanovisku z části nebo zcela zahrnuta: 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 Město Sezimovo Ústí 

Dotčené správní úřady: 

 Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí 
 Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí České Budějovice 
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  

Veřejnost: 

 Ing. Jan Špingl 

Vypo řádání vyjád ření k dokumentaci: 

Dotčené samosprávné územní celky, dotčené správní úřady a osoba dotčená záměrem, ve svých vyjádřeních 
uplatnily požadavky a připomínky, které byly vypořádány zpracovatelem posudku následujícím způsobem: 

Město Sezimovo Ústí 

Město Sezimovo Ústí vyjádřilo nesouhlas se záměrem, který zdůvodnilo zhoršením podmínek pro bydlení a pro 
rekreační využívání zahrad v okolí zamýšleného záměru, nezvyklou blízkostí umístění záměru vůči oplocení 
nejbližších zahrad a nadbytečností budování další ČS v Sezimově Ústí. 

Zpracovatel posudku prověřil, zda byly v dokumentaci identifikovány a posouzeny hlavní nepříznivé vlivy 
záměru na zdraví a na životní prostředí. Došel k závěru, že umístění ČS je v souladu s územním plánem a 
s předpisy na ochranu přírody i dílčích složek životního prostředí.  

Z hlediska imisní zátěže okolí zamýšlené ČS je možné za nejvýznamnější považovat imisní zátěž působenou 
průnikem těkavých organických látek, zejména v okamžiku stáčení benzínu do nádrže automobilů, a imise hluku 
z prostoru ČS. Odbornými studiemi, zpracovanými oprávněnými osobami, bylo prokázáno, že existuje 
předpoklad, že nebude emisemi a imisemi znečišťujících látek a hluku ovlivňováno zdraví lidí a životní prostředí 
v nejbližším chráněném území sloužícím k bydlení a k rekreaci obyvatel domů na jejich zahradách nad míru 
stanovenou právními předpisy. 

Nebyl nalezen předpoklad poškozování zájmů ochrany zdraví a životního prostředí nad míru stanovenou 
právními předpisy. Nebyly nalezeny důvody, kterými by bylo možné zpochybnit podnikatelské záměry 
oznamovatele a omezit mu zákonnou cestou na základě předpokladu potenciálního porušování předpisů na 
ochranu zdraví a životního prostředí jeho podnikatelské aktivity.  
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Městský ú řad Tábor, odbor životního prost ředí 

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí se k záměru vyjádřil z hlediska ochrany přírody, ochrany 
zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, lesního hospodářství a vodního hospodářství. 

V žádné z uvedených oblastí neměl městský úřad k záměru a k  dokumentaci jeho vlivů na zdraví a životní 
prostředí připomínky, které by vyžadovaly vypořádání. 

Oblastní inspektorát České inspekce životního prost ředí České Bud ějovice 

Oblastní inspektorát ČIŽP se vyjádřil k záměru a k dokumentaci jeho vlivů na zdraví a životní prostředí 
z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství. 

V žádné z uvedených oblastí neměl oblastní inspektorát k záměru a k  dokumentaci jeho vlivů na zdraví a 
životní prostředí připomínky, které by vyžadovaly vypořádání. 

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje se sídlem v Českých Bud ějovicích 

Krajská hygienická stanice neměla k záměru a k dokumentaci jeho vlivů na zdraví a životní prostředí 
připomínky, které by vyžadovaly vypořádání. 

Ing. Jan Špingl, vlastník parcely v t ěsném sousedství zamýšlené čerpací stanice 
-  upozornil na formální chyby v označení příslušnosti větrné růžice, použité k výpočtu rozptylu a v označení 
investora v posouzení požární bezpečnosti čerpací stanice. 

 Zpracovatel posudku požádal zpracovatele dílčích studií o vyjádření ke zjištěným chybám. Autoři obou 
studií se za chyby omluvili a zaslali zpracovateli posudku opravené studie. 

- upozornil na chybné informace týkající se nezakreslené kanalizační vpusti v blízkosti zamýšleného 
umístění ČS a na pravděpodobnou snahu o zkreslení závěrů posuzování. ; 

 Technické podklady uvedené v dokumentaci je nutné považovat za základní informaci o technickém 
řešení, která nepostihuje a ani nemůže postihnout svou podrobností všechny detaily technického řešení. 
Neuvedením dotčené kanalizační vpusti nemůže dojít ke zkreslení závěrů posuzování vlivů na vodní prostředí, 
protože právními a technickými předpisy je na zajištění komplexní ochrany životního prostředí proti působení 
ČS pohonných hmot pamatováno. Konečný podrobný návrh řešení pro oblast ochrany půdy a vody před 
potenciálními nežádoucími úniky ropných látek bude k dispozici až ve stadiu schvalování projektové 
dokumentace, ke které se budou v rámci stavebního řízení vyjadřovat dotčené úřady i další účastníci 
stavebního řízení, kterým je s ohledem na přímé sousedství i pan Ing. Špingl. 

- upozornil na nedostatečné posouzení vlivů záměru na chráněné druhy ptactva trvale hnízdící na domech a 
v zahradách přiléhajících k zamýšlenému umístění čerpací stanice. 

Záměr neohrožuje, podle vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Zamýšlenou výstavbou a provozem ČS nebudou přímo 
zasažena místa hnízdění uvedených druhů chráněných i nechráněných druhů ptáků. Emise z ČS nebudou 
ohrožovat, podle závěrů odborného posouzení, prostředí pro hnízdění a výskyt tažných ani trvale sídlících 
druhů ptáků v zahradách v míře větší než je současná skutečnost. I v současné době je na pozemku za 
budovou supermarketu COOP vedena objízdná trasa pro osobní i nákladní automobily různých tonáží. Zahrady 
jsou podle ujištění pana Špingla využívány intenzivně k rekreačnímu pobytu dětí i dospělých. 

- vyjádřil nesouhlas s možností průniku srážkové odpadní vody z prostoru ČS na zahradu 

Mezi objektem ČS a zahradou pana Špingla by měla být vybudována ochranná protipožární zeď, která bude 
překážkou pro odtok srážkových vod z ČS do zahrady pana Špingla. Terén za zamýšlenou čerpací stanicí je o 
70 – 90 cm výše než je výška základové desky, na které by měl být kontejner s technickým zařízením ČS 
umístěn a nad úrovní manipulační stáčecí a výdejní plochy. 

- upozornil na špatný stav zámkové dlažby, která bude sloužit jako přístupová trasa k čerpací stanici a 
případně i místo, které bude sloužit k zaparkování cisterny přivážející zásoby paliv, 

Veškeré manipulační plochy ČS by při její realizaci byly součástí vodohospodářského zabezpečení ČS a jejich 
manipulačních ploch. Potřeba stavebních úprav prostoru a přístupových tras, vyplývající z platných právních a 
technických předpisů, by byla uplatněna a projednána při řízení o umístění stavby a při stavebním řízení. 

- upozornil na možné riziko změny obchodních plánů oznamovatele po vybudování ČS z přednostního 
zásobování motorové techniky benzínem na zásobování motorovou naftou a na s tím spojenou neplatnost 
závěrů k potenciálním emisím a imisím těkavých složek benzínu a nafty a na emise hluku při zvýšeném provozu 
naftou poháněných automobilů, 
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Záměr je nutné posuzovat tak, jak je popsán oznamovatelem. Pokud by došlo k výrazným změnám 
v technickém řešení nebo v kapacitě záměru, je povinností oznamovatele změny překračující nastavené limity 
nově projednat podle zákona č. 100/2001 Sb. Kdyby došlo ke změně ročního prodeje nafty a benzínu ve 
prospěch nafty, pak by byla množství emisí těkavých organických uhlovodíků pocházejících především 
z benzínu nižší než je stav popisovaný v dokumentaci. V dokumentaci doložený výpočet by bylo za takové 
situace možné považovat za nejhorší možný případ. Z hlediska emisí hluku by změnou skladby vozidel 
přijíždějících k čerpací stanici mohlo dojít při navýšení provozu automobilů s naftovými motory k navýšení emisí 
hluku. Proto byly výpočty doložené v dokumentaci doplněny ještě o variantu, kdy by byl počet tankujících 
osobních a nákladních vozů v poměru 1:1 a o další variantu, podle které by byla využívána ČS jen automobily 
s naftovými motory. V obou variantách bylo vypočteno, že je předpoklad imisí hluku z ČS do oblasti obytných 
domů na úrovni do 40 dB a na okraji zahrad přiléhajících k potenciální čerpací stanici do 50 dB. Zákonem 
stanovený limit pro chráněné území kolem obytných objektů a rekreační území je 50 dB. 

- vyjádřil obavy, že uvedením limitních hodnot hluku pro noční období vytváří oznamovatel zájem, 
provozovat v budoucnosti čerpací stanici i v nočních hodinách, 

Limitních hodnoty přípustných hladin akustického tlaku pro noční období byly v hlukové studii uvedeny jen 
informativně. Hodnocení imisí hluku v noční době není v dokumentaci ani v připojené hlukové studii provedeno, 
protože se s provozem v noční době neuvažuje. Omezení provozu jen na denní dobu je navrženo jako 
podmínka k souhlasu Krajského úřadu se záměrem. 

- vyjádřil nesouhlas, že do posuzování imisí znečišťujících látek a hluku nebyl zahrnut rozestavěný objekt na 
parcele p.č. 713/5, 

Daný objekt, který není veden v Katastru nemovitostí a není jasná jeho „legálnost“ ani účel byl zařazen do 
výpočtů dokumentovaných v rozptylové studii emisí znečišťujících látek jako referenční bod č. 1. Dodatečně byl 
posouzen z hlediska hlukové zátěže jako referenční bod č. 8. V žádném z provedených odhadů šíření imisí 
znečišťujících látek nebo hluku nebylo pro tento objekt zjištěno potenciální nebezpečí překračování limitů 
stanovených právními nebo technickými předpisy. 

Objekt, na který pan Špingl upozornil, se nachází na parcele, která je ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Není 
zakreslen v katastrální mapě, není ani známa jeho funkce.  

- vyjádřil obavy z možného zvýšení světelného šumu z „reklamního totemu“ ČS v oblasti jeho domu a 
zahrady. 

Ačkoliv není v dokumentaci o zájmu vybudovat světelnou reklamu na benzínovou čerpací stanici nic uváděno, 
je možné předpokládat, že může být taková reklama nebo osvětlení ČS v noční době instalováno. Reklama by 
pravděpodobně nebyla umístěna za budovou supermarketu, ovšem noční osvětlení ČS jako součást její 
ochrany v noční době je možné předpokládat. Do podmínek je zařazeno doporučení k zamezení průniku 
intenzivního nočního osvětlení z prostor ČS k okolním obytným objektům nebo na území přiléhajících zahrad. 

Vypo řádání vyjád ření na ve řejném jednání: 

Město Sezimovo Ústi  považuje projekt za zbytečný a znehodnocující uvedenou lokalitu, neboť navýšení hluku 
a zápachu na okolních zahradách bude vnímáno. 

Při vyhodnocování byly dodrženy legislativní požadavky a vypočtené hodnoty jsou pod zákonným limitem. 
Nárůst vlivů nebude významný, jak ukazují i matematické modely. Obdobné ČS fungují i v lázeňských městech. 

MěÚ Tábor  z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že emise zhorší podmínky na zahradách, i když jsou podlimitní. 
Emise startujících aut jsou vyšší, a že oddělení ochrany ovzduší vydalo ke zjišťovacímu řízení negativní 
stanovisko, které v posudku nebylo bráno v úvahu. Plochy musí být zabezpečeny z hlediska ochrany vod. 
Návrh podmínky č. 1 návrhu stanoviska není reálný. 

Vzhledem k vyjádření k dokumentaci, v němž již požadavek posuzování a výhrady k emisím nebyly uvedeny, 
bylo předpokládáno, že v dokumentaci byly připomínky vypořádány. Při posuzování je nutné pracovat s limitními 
hodnotami uvedenými v legislativě. Nezdůvodněné používání jiných hodnot by mohlo vést k soudním sporům. 
Navrhovaná podmínka č. 1 není vhodná a je ve stanovisku změněna. Zabezpečení ploch z hlediska ochrany 
vod musí být zpracováno v projektové dokumentaci pro návazné řízení. 

Připomínky ve řejnosti: Panu Deptovi  (zaslal i písemné vyjádření) vadí neurčité výrazy v posudku, které by 
později mohly být změněny. Má obavy o kvalitu podzemní vody na jeho zahradě, kvůli zamýšlené stavbě studny 
Dotaz na zasakování dešťových vod a jejich kontaminaci. Není řešen vliv záměru na psychiku, ani na existující 
neidentifikovanou stavbu, kde by mohla být provozována činnost neslučitelná s vlivy ČS (např chov). Uvedl, že 
pokud nebyl objekt identifikován, nelze říci, že záměr nemůže ovlivnit účel objektu a tedy je posudek neplatný. 
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Nemožnost nočního provozu je součástí stanoviska a to bez náležitého vypořádání nebo nového projednání 
záměru nemůže být překročeno. Provoz ČS nesmí ovlivnit povrchové a podzemní vody, takže k ovlivnění 
studny nemůže dojít. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány do trávníku za ochrannou zdí. Ochrana vod 
má oporu ve stávající legislativě a bude projednávána v navazujícím územním řízení. Vlivy na psychiku jsou 
subjektivní a lze reagovat na vše a rovněž hodnocení je individuální. Je nutné zaujmout objektivní stanovisko. 
Postupy pro vypracování dokumentace i posudku jsou dané a bylo dle nich postupováno. Studie vlivu na 
psychiku není zákonem požadována a posuzování je již ukončeno. Při posuzování je přihlíženo k současnému 
účelu stávajících objektů a limity pro bydlení by i u neidentifikovaného objektu byly splněny.  

Ing. Jan Špingl  se dotazoval na osvícení a levostranného čerpání a výšky nad okolním terénem a zajištění 
stávajících kanalizačních vpustí a dotkl se velikosti nádrží a jejich změny po zjišťovacím řízení.  

Vyspádovaná manipulační plocha se záchytnou jímkou o objemu 5 m3 je součástí návrhu ČS a odpovídá šířce 
vozidla tak, aby vozidlo stálo na manipulační ploše a hrdla byla nad manipulační plochou. ČS je přemístitelná. 
Výška ČS nad terénem bude přizpůsobena tak, aby výška a výduch odpovídaly normám a právním předpisům. 
Dle zákona o ČS je výdej a stáčení PHM je možný pouze z ploch svedených do havarijní jímky. 
Vodohospodářský orgán vydal souhlas dle §17 odst. 1 písm. b zákona č. 254/2001 Sb. Změna nádrží a 
zpracování vychází z požadavků projektanta a investora. Změna nemá podstatný vliv na emise. ČS bude 
vybavena tlačítkem automatického Start /Stop, takže v 22 hod. tlačítko ČS vypne napájení a budou svítit jen 
jako osvětlení dvě světelné trubice pod střechou a displej počítače. Cenový totem nebude umístěn přímo u ČS, 
kde by neměl význam, ale na silnici u vjezdu. 

Petr Fu čík uvedl, že změna se jistě projeví v přiléhající části zahrady. ČS zhorší průjezdnost cesty kolem 
objektu prodejny, která je již nyní pro nákladní automobily obtížnější a v případě fronty je objezd vyloučen. 

Po uvedení ČS do provozu bude nutné upravit dopravní značení. 

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů a není správním rozhodnutím. Je ur čeno jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazující m 
řízení podle § 3 písm. g) zákona. 

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode d ne jeho vydání s tím, že m ůže být na žádost 
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 z ákona . 

Poučení o opravném prost ředku 

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samos tatným rozhodnutím ve v ěci, se nelze odvolat. 
Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze poda t až po vydání správního rozhodnutí ve v ěci samé 
odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámc i něhož lze napadnout celé závazné stanovisko 
nebo jeho části. 

 

 

 
Ing. Karel Černý 
vedoucí odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví    (otisk kulatého razítka se státním znakem) 
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Obdrží: 
Dotčené samosprávné celky: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

DS Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí       

Dotčené správní ú řady: 
DS Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí  2938, 390 02 Tábor    
DS Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 

370 21 České Budějovice                                                                    
DS Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice, ÚP Tábor,  Palackého 350, 390 01  Tábor  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor živ. prostř., zem. a lesnictví – odd. ochrany ovzduší a nakládání s odpady  

Oznamovatel: 
DS JEDNOTA, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor prostřednictvím TRASO s.r.o., Markova 

1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 02 00 Ostrava 

Na vědomí: 
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
DS TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Ing. Libor Obal, Janáčkova 1020/7, 702 00 

Ostrava 
Jiří Depta, Údolní 978, 390 02 Tábor  
Ing. Jan Špingl, Boženy Němcové 569, 391 01 Sezimovo Ústí 

 


