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ÚVOD 
Předmětná stavba „Polyfunkční objekt & ČSPH“ je novostavbou obsluţného dopravního zařízení 

dopravně napojené na silnici první třídy č. I/34, v obci České Budějovice. Předmětná stavba bude 

realizována na travnatých plochách, které jsou ve výhradním vlastnictví investora Josef Hos s.r.o. 

Vlastní stavba bude převáţně slouţit jako veřejná čerpací stanice pohonných hmot pro motoristy a 

účastníky silničního provozu projíţdějícími po komunikaci první třídy č. I/34. 

Čerpací stanice PH ve městě České Budějovice je navrţena ke stáčení, skladování a výdeji 

tradičních pohonných hmot (PHM) -  nafty motorové (NM), směsné nafty (SMN), benzínu 

automobilového (BA95N) a lihobenzínu (E85). Dále pak alternativních paliv - zkapalněného 

ropného plynu (LPG), stlačeného zemního plynu (CNG). 

Výdej prodávaných hmot bude prováděn do nádrţí automobilů zákazníků - motoristů, vyuţívající 

sluţeb tohoto obsluţného dopravního zařízení. 

Čerpací stanice PH je navrţena s jedním stáčecím místem a deseti výdejními místy, umístěnými na 

společné izolované manipulační ploše. Dále je ČS doplněna o stáčecí a výdejní místo LPG, které jsou 

obě umístěny na ţivičných plochách v areálu ČS PH, kdy jsou jejich pozice vyznačeny vodorovným 

dopravním značením - nátěrem na ţivičném povrchu areálové komunikace.  

Zásobování čerpací stanice plynem pro výdej CNG je navrţeno přímo ze stávající středotlaké 

plynovodní přípojky. 

Společná výdejní a stáčecí manipulační plocha, s deseti výdejními a jedním stáčecím místem je 

přestřešena ocelovou konstrukcí přestřešení. Manipulační plocha je ohraničena na příjezdové hraně 

poloţenou obrubou, tvořící rozvodí sráţkových vod a je spádována k výjezdové straně, kde je 

ohraničena přejezdnou ŢB štěrbinovou vpustí, napojenou kanalizační přípojkou zaolejovaných vod 

na bezodtokovou havarijní záchytnou a úkapovou jímku - komoru podzemní skladovací 

dvouplášťové nádrţe o objemu 8m3, coţ je normový poţadavek na objem jímky. 

Dopravní situace uvnitř navrhovaného areálu je řešena jako jednosměrná, umoţňující plynulý 

příjezd a výjezd vozidel. 

Provozování ČS PH bude nepřetrţité, tedy 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.  

Provoz budě členěn na směny. Čerpací stanice bude s trvalou obsluhou. 

Čerpací stanice je vybavena polyfunkčním objektem, v jejímţ přízemí bude umístěn kiosek čerpací 

stanice a rovněţ plánovaná mycí línka. 

 

Záměrem investora je vytvořit na svých pozemcích objekt pro drobnou podnikatelskou činnost - 

Polyfunkční objekt & ČSPH. Hlavní funkce bude tvořena čerpací stanicí, jejíţ doplňkovou funkci 

bude dotvářet Polyfunkční objekt v jehoţ přízemí bude umístěn kiosek čerpací stanice a plánovaná 

mycí linka. V dalších plánovaných podlaţích je záměrem investora vytvořit prostory pro drobné 

podnikání (obchody a sluţby), případně umístění kancelářských prostorů. 

Veškeré provozovny bude investor / stavebník pravděpodobně vyuţívat sám, a to v rámci svých 

podnikatelských aktivit. 

 

Technologické zařízení čerpací stanice PH je navrţeno v jednom provozním souboru PS01 - Čerpací 

stanice a skládá se z následujících hlavních zařízení a částí: 

1. Tří kusů podzemních skladovacích dvouplášťových nádrţí o celkovém 

geometrickém objemu všech komor 205 m
3
, dělení nádrţí na komory: 

 Podzemní nádrž NP 01  
 - 100 m

3
 NM - nafta motorová  

 Podzemní nádrž NP 02 
 - 40 m

3
 SMN - směsná motorová nafta 

 - 30 m
3
 BA95N - benzín automobilový 
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 - 22 m
3
 E85 - lihobenzín (15% benzín, 85% ethanol) 

 - 8 m
3
 Úkapy, havarijní jímka - úkapy 

 Podzemní nádrž NP 03 
 - 5 m

3
 LPG - zkapalněný ropný plyn 

2. Zásobníků CNG, které jsou umístěny v samostatném typovém domku, celkový 

objem skladovací kapacity CNG bude činit 4.480 l vodního objemu  

(56x 80l lahev) 

3. Celkově je navrţeno 9 ks. Elektronických výdejních stojanů 

Čtyř kusů elektronických oboustranných čtyřproduktových výdejních stojanů, 

jednoho kusu oboustranného dvouproduktového výdejního stojanu, dvou kusů 

jednostranných dvouproduktových stojanů a dvou kusů jednostranných 

jednoproduktových výdejních stojanů 

4. Stáčecí místo 1. - Stáčecí šachta pro stáčení čtyř skladovaných produktů včetně 

odsávání par I. Stupně. 

Stáčecí místo 2. - Stáčení LPG 

5. Technologických potrubních rozvodů. 

6. Řídícího systému, evidujícího skladování a výdej PH a dále prodej a sklad 

ostatního prodávaného "suchého" zboţí. 

7. Technologických elektrorozvodů a zemnící soustavy. 

 

Stavební část je rozčleněna do jednotlivých stavebních objektů - SO. 

 

Předmětná stavba bude realizována na travnatých plochách, které jsou ve výhradním vlastnictví 

investora Josef Hos s.r.o.. 

- k.ú. České Budějovice 4 (622222), parc.č. 12/36, 12/26, 5/2 

 

Vzhledem k charakteru stavby se především jedná o umístění novostavby obsluţného dopravního 

zařízení komunikace č. I/34 „Polyfunkční objekt & ČSPH“ na pozemcích, které jsou ve výhradním 

vlastnictví investora Josef Hos s.r.o., přiléhajících ke komunikaci č. I/34. Novostavba je vybavena 

polyfunkčním objektem, v jejímţ přízemí bude umístěn kiosek čerpací stanice a rovněţ plánovaná 

mycí linka. 

Dopravní situace uvnitř navrhovaného areálu je řešena jako jednosměrná, umoţňující plynulý příjezd 

a výjezd vozidel. 

 

V souladu se zákonem 86/2002 Sb. je stáčecí místo pohonných hmot zařazeno jako střední zdroj 

znečištění ovzduší, pro který platí limity všeobecně platné. 

Pro zpracování tohoto oznámení byly pouţity materiály, zajištěné místním šetřením. 
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A. ÚDAJE O ZNAMOVATELI 

 

Obchodní firma: Josef Hos s.r.o. 

       

IČO:  26082420 

 

Sídlo:  Pod Laznou 109,  

  373 81 Kamenný Újezd 

   

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

 

  POJEKTMONT s.r.o. 

  Ječná 1321/29a 

  621 00 Brno 

  IČO: 25597477 

  Autorizovaný inţenýr ing. J. Šrámek (ČKAIT č. 1006026) 

 

Kontakt: 

 

Ing. Josef Šrámek      Ing. Zuzana Daňková 

Tel.: 736 767 179      Tel.: 728 832 812 

sramek@projektmont.cz      dankova@projektmont.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1  

Název záměru: Polyfunkční objekt & ČSPH 

Zařazení záměru: Jedná se o záměr v Kategorii II (záměry vyţadující zjišťovací řízení), bod 10.4. 

Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, 

zdraví škodlivých, ţíravých, dráţdivých, senzibilizujících, karcinogenních, 

mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro ţivotní prostředí)  

 a pesticidů v mnoţství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 

barev a laků v mnoţství nad 100 t. 

Důvodem toho zařazení je klasifikace automobilového benzinu, ve smyslu 

zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, jako 

látky s jednou nebo více nebezpečnými látkami. Příslušným úřadem k 

provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Jihočeského kraje. 

B.I.2. Kapacita záměru 

Skladovací kapacita:    Podzemní nádrţ NP 01  

      - 100 m
3
 NM - nafta motorová  

      Podzemní nádrţ NP 02 

      - 40 m
3
 SMN - směsná motorová nafta 

      - 30 m
3
 BA95N - benzín automobilový 

      - 22 m
3
 E85 - lihobenzín (15% benzín, 85% ethanol) 

      - 8 m
3
 Úkapy, havarijní jímka - úkapy 

      Podzemní nádrţ NP 03 

      - 5 m
3 

LPG - zkapalněný ropný plyn 

      Nadzemní úloţiště UN 01 

      - 4,48 m
3
 CNG - (stlačený zemní plyn) 

Typ skladovací nádrţe:   1 x BAEST 100, nedělená - jednokomorová,  

      dvouplášťová podzemní nádrţ s armaturními šachtami 

      s kompletním strojním a elektrickým vybavením  

      jednotlivých komor - pojistné armatury, MAR, včetně 

      vnější asfaltové povlakové izolace Sklobit, proti  

      působení zemní vlhkosti 

 

      1 x BAEST 100, dělená - čtyřkomorová, dvouplášťová 

      podzemní nádrţ s armaturními šachtami s kompletním 

      strojním a elektrickým vybavením jednotlivých komor - 

      pojistné armatury, MAR, včetně vnější asfaltové  

      povlakové izolace Sklobit, proti působení zemní vlhkosti 

 

      1x eVPS 4850, jednokomorová, jednoplášťová podzemní 

      nádrţ s armaturními šachtami s kompletním strojním a 
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      elektrickým vybavením jednotlivých komor - pojistné 

      armatury, MAR, včetně vnějšího epoxidového nátěru 

      proti zemní vlhkosti. Max. pracovní přetlak 15,6 bar. 

      

      1x nadzemní skladovací úloţiště CNG, které je umístěno 

      v samostatném typovém ŢB domku. Celkový vodní 

      objem zásobníků CNG bude činit 4.480 l ho objemu (56x 

      80 l lahev) 

Počet výdejních stojanů:   celkově je navrţeno 9 ks. elektronických výdejních 

      stojanů       

 

Typ výdejních stojanů:   1 x DRESSER WAYNE - Global Star PHASE 5,  

      oboustranný dvouproduktový; 4 výdejních hadic, 4 

      výdejních pistolí ZVA;  

      Výdej:  2 x 80 l/min NM 

        2 x 80 l/min SMN 

  

      2 x DRESSER WAYNE - Global Star PHASE 5,  

      jednostranný dvouproduktový; 2 výdejní hadice, 2  

      výdejní pistole ZVA;  

      Výdej:  1 x 80 l/min NM 

        1 x 80 l/min SMN 

 

      4 x DRESSER WAYNE - Global Star PHASE 5,  

      oboustranný čtyřproduktový; 8 výdejních hadic, 8  

      výdejních pistolí ZVA; 2 x odsávání par II.st. pro  

      BA95N a E85 (el. řízený proporcionální ventil pro řízené 

      odsávání ben. par).  

      Výdej:  2 x 40 l/min NM   

        2 x 40 l/min SMN 

        2 x 40 l/min E85 - ethanol 

        2 x 40 l/min BA95N  

 

      1 x DRESSER WAYNE - Global Star Flexi CNG 

      jednostranný jednoproduktový; 1 výdejní hadice,  

      1 výdejní koncovka CNG.  

      Výdej:  1 x 30 kg/min CNG  

  

      1 x DRESSER WAYNE - Global Star PHASE 5 - LPG 

      jednostranný jednoproduktový; 1 výdejní hadice,  

       výdejní koncovka LPG.  

      Výdej:  1 x 40 l/min LPG   

Počet výdejních míst:    Dvanáct výdejních míst (10 míst na výdejní manipulační 

      ploše, 1 místo pro výdej LPG a jedno místo pro výdej 

      CNG). Rekuperace benzínových par elektronicky  

      řízeným proporcionálním ventilem pro řízené odsávání 

      benzínových par.   
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Elektroinstalace:    Elektrorozvaděč umístěný v kiosku ČS 

Manipulační plocha: Izolovaná, napojená na komoru dvouplášťové podzemní 

nádrţe objemu 8m3 (normový poţadavek 5m3) pro 

skladování ÚKAPY - Havarijní záchytná jímka. 

Manipulační plocha je přestřešena ocelovou konstrukcí 

zastřešení. 

Počet stáčecích míst: Jedno stáčecí místo pro - NM + SMN + BA95N + E85. 

Stáčení samospádem přes ocelovou stáčecí šachtu, 

s napojovacími hrdly DN 80 a odsáváním par rek. I. st. - 

BA95N a E85 s napojovacím hrdlem DN 50. 

 Jedno stáčecí místo pro - LPG. Stáčení nucené přes 

stáčecí tlakovou koncovku na nádrţi, čerpadlo na 

autocisterně. 

 Skladovací úloţiště CNG se nezaváţí, je napojeno na 

středotlakou přípojku zemního plynu o tlaku 3 bary 

Úkapová nádrţ:    8m³ (dle ČSN – min objem 5 m³) 
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B.I.3. Umístění záměru 

Obec:     České Budějovice  

Katastrální území:  České Budějovice 4 (622222) 

Parcela č.:    12/36, 12/26, 5/2 

     

Jedná se o pozemky, které jsou ve výhradním vlastnictví investora Josef Hos s.r.o.. 

Umístění je patrné z následujících map a obrázků. 
 

Mapa oblasti s vyznačením polohy záměru 

 
 

Fotomapa blízkého okolí s vyznačením polohy záměru 
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B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

Investor má zájem na těchto pozemcích, přiléhajícím ke komunikaci I. třídy č. I/34, vybudovat 

novostavbu obsluţného dopravního zařízení komunikace I/34 – Polyfunkční objekt  & ČSPH. 

Vlastní stavba bude slouţit jako veřejná čerpací stanice pohonných hmot pro motoristy a účastníky 

silničního provozu na silnici č. I/34, vybavena polyfunkčním objektem, v jejímţ přízemí bude 

umístěn právě kiosek předmětné ČSPH. 

Čerpací stanice PH ve městě České Budějovice je navrţena ke stáčení, skladování a výdeji tradičních 

pohonných hmot (PHM) -  nafty motorové (NM), směsné nafty (SMN), benzínu automobilového 

(BA95N) a lihobenzínu (E85). Dále pak alternativních paliv - zkapalněného ropného plynu (LPG), 

stlačeného zemního plynu (CNG). 

Výdej prodávaných hmot bude prováděn do nádrţí automobilů zákazníků - motoristů, vyuţívající 

sluţeb tohoto obsluţného dopravního zařízení. 

Čerpací stanice PH je navrţena s jedním stáčecím místem a deseti výdejními místy, umístěnými na 

společné izolované manipulační ploše. Dále je ČS doplněna o stáčecí a výdejní místo LPG a 

výdejní místo CNG, které jsou umístěny na ţivičných plochách v areálu ČS PH, kdy jsou jejich 

pozice vyznačeny vodorovným dopravním značením - nátěrem na ţivičném povrchu areálové 

komunikace. Zásobování čerpací stanice plynem pro výdej CNG je navrţeno přímo ze stávající 

středotlaké plynovodní přípojky. 

Čerpací stanice je dále vybavena kioskem čerpací stanice, který je součástí Polyfunkčního objektu a 

nachází se v jeho prvním podlaţí společně s plánovanou mycí linkou osobních automibilů, 

parkovištěm a ostatním zázemím, slouţícím potřebám motoristické veřejnosti. 

Jedná se svým charakterem o technickou stavbu - obsluţné dopravní zařízení komunikace I. třídy, 

která je vytvářena v kombinaci s polyfunkčním objektem. 

Stavební objekty jsou navrţeny tak, aby areál odpovídal investorovým záměrům pro uţívání  

v souladu se záměrem a pro další rozvoj a byl v souladu se současnou platnou legislativou.  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných variant 

 a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Zdůvodnění potřeby záměru:  

Předkládaný záměr investora slouţí k zajištění a obohacení sluţeb motoristické veřejnosti, 

projíţdějící po komunikaci I/34, a to prostřednictvím obsluţného dopravního zařízení, tvořeného 

veřejnou čerpací stanicí s parkovištěm, příslušným zázemím v kombinaci s polyfunkčním objektem.  

Nový záměr investora je vyvolán naplňováním jeho investiční strategie pro rok 2015 aţ 2017  –

výstavbou Polyfunkčního objektu & ČSPH. 

Z důvodu charakteru záměru, kterým je výstavba Polyfunkčního objektu & ČSPH na pozemcích, 

které ve výhradním vlastnictví investora Josef Hos s.r.o., jejichţ plochy budou pro tento záměr téměř 

plně vyuţity a neumoţňují další moţnosti pro variantní řešení, nejsou zvaţovány varianty záměru  

a posuzován je pouze záměr předkládaný oznamovatelem. 

Posuzovaná stavba je v souladu s Územně plánovací dokumentací statutárního města  

České Budějovice (dle bodu 3.a.). Viz. příloha č.1. 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Charakteristika území výstavby   

Předmětná stavba bude realizována na travnatých plochách, které jsou ve výhradním vlastnictví 

investora. Trojice pozemků je vedena jako orná půda, která je chráněna ZPF. Dne 19.7.2010 bylo 

vydáno závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (značka OOŢP/6196/2010/Ka). 



PROJEKTMONT s.r.o. 

Ječná 1321/29a 
621 00 Brno 
IČO: 25597477 
Číslo datové schránky: y6s4qfw 
   

 

 
Str. 13 

 

Případné veřejné inţenýrské sítě, probíhající přes řešené území, budou zjištěny v územním řízení,  

ve vyjádřeních dotčených správců sítí.  

Na základě provedeného šetření a vyjádření příslušného úřadu je patrné, ţe pro posuzované území,  

na kterém je stavba navrţena, je posuzovaná stavba v souladu s územním plánem. 

Dle územního plánu města České Budějovice, v platném znění, jsou pozemky parc. č. 12/26 a 5/2 

v k.ú. České Budějovice 4 součástí zastavitelného území s charakterem smíšeným kolektivního 

bydlení v příměstí a součástí zastavitelného území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na 

pozemních komunikacích - území pro vybrané hlavní obsluţné místní komunikace III. třídy. 

Pro zastavitelná území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí jsou dle článku 35 

obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, 

v platném znění, stanoveny následující podmínky vyuţití např. ad.3.a. - čerpací stanice pohonných 

hmot. 

Dle ÚPnM je pozemek parc. č. 12/36 v k.ú. České Budějovice 4 součástí zastavitelného území 

s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí - jehoţ vyuţití je popsáno výše. 

 

Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 

Urbanistické řešení je podřízeno regulativům, daným územně plánovací dokumentací  

a charakteristice jednotlivých navrţených objektů. Jejich situování vychází z optimálních 

technologických vazeb navrhovaného areálu. Navrhované objekty budou komunikačně napojeny na 

místní komunikaci, která je odbočku ze silnice č. I/34.  

Z hlediska architektury bude kiosek nově navrhované veřejné čerpací stanice PH umístěn v přízemí 

nově navrhovaného polyfunkčního objektu, který má tvořit doplňkovou funkci čerpací stanici. Dle 

poţadavků investora bude objekt navrţen jako čtyřpodlaţní budova, která bude plynule navazovat na 

provoz čerpací stanice. V přízemí polyfunkčního objektu bude rovněţ umístěna i plánovaná mycí 

linka. 

Polyfunkční objekt bude proveden jako skeletová stavba, z prefabrikovaného rámového ŢB skeletu. 

Skelet bude opláštěný částečně vyzdívaným předsazeným pláštěm a částečně lehkým obvodovým 

pláštěm (dále jen LOP). Stavba bude zastřešena plochou pochozí střechou. 

Barevné řešení bude plně podřízeno přání stavebníka, ve stávajícím lokalitě totiţ nejsou obsaţeny 

ţádné jednotící tvarové, materiálové či barevné prvky stávajících staveb, kterých by bylo se nutno 

přidrţet při volbě tvarů, pouţitých materiálů či barevného řešení fasád, výplní otvorů a střech 

navrhovaného objektu. 

Na polyfunkční objekt bude navazovat ocelová konstrukce přestřešení manipulační výdejní a stáčecí 

plochy, komunikace a inţenýrské sítě. Technologické zařízení čerpací stanice nebude působit rušivě 

na celkový architektonický ráz areálu, skladovací nádrţe jsou navrţeny jako podzemní dvouplášťové. 

Z hlediska stavebně technického se jedná o vybudování příjezdových a výjezdových ploch,  

včetně napojení na místní komunikaci, která je odbočkou ze silnice I/34, vybudování zpevněných 

areálových ploch včetně nové izolované manipulační výdejní a stáčecí plochy, vybudování 

základových konstrukcí podzemních skladovacích nádrţí včetně havarijní a úkapové jímky – komory 

ocelové dvouplášťové podzemní skladovací nádrţe. 

Vybudování ocelové konstrukce přestřešení manipulační plochy. Vybavení funkčním 

technologickým zařízením čerpací stanice pro příjem, skladování a výdej pohonných hmot 

s elektronickým řídícím systémem, technologickým rozvaděčem s technologickými elektrorozvody. 

Vybudování inţenýrských sítí, veřejného osvětlení a provedení konečných sadových úprav. 
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Technologie provozu 

Princip provozu čerpací stanice spočívá ve stáčení, skladování a výdeji PH. Stáčení KPH bude 

probíhat na jednom stáčecím místě, umístěném na společné izolované manipulační ploše pro jedno 

stáčecí a šest výdejních míst.  

Klasické PH: 

Skladovací kapacita: 2 x podzemní skladovací dvouplášťová nádrţ o celkovém 

geometrickém objemu všech komor 200 m3,  

 dělení nádrţí na komory:       

 Podzemní nádrţ NP 01  

 - 100 m3 NM - nafta motorová  

 Podzemní nádrţ NP 02 

 - 40 m3 SMN - směsná motorová nafta  

 - 30 m3 BA95N - benzín automobilový 

 - 22 m3 E85 - lihobenzín (15% benzín, 85% ethanol) 

 - 8 m3 Úkapy, havarijní jímka - úkapy 

 

Skladovací podzemní nádrţe jsou dvouplášťové izolované proti zemní vlhkosti ţivičnou povlakovou 

izolací Sklobit. Kaţdá nádrţ je s průkazem o provedení jiskrové zkoušky izolačního povlaku a 

opatřená potřebnými certifikáty. Před zasypáním bude provedena opakovaná zkouška těsnosti na 

kaţdé z ukládaných nádrţí. 

Stáčení do podzemní skladovací nádrţe bude probíhat přes vodotěsnou stáčecí ocelovou 

uzamykatelnou šachtu, a to samospádem. Výkon samospádného stáčení cca 600 l/min. Stáčecí hrdla 

DN80, opatřena víčky, rekuperační hrdlo DN50, opatřeno víčkem. 

Pro zamezení úniku benzínových par do ovzduší při stáčení, jsou komory nádrţe skladující benzíny 

(BA95N a E85) opatřeny vratným potrubím par od stáčecí šachty - odsáváním par I. stupně. 

Pro zamezení úniku benzínových par do ovzduší při výdeji do nádrţí aut zákazníků, jsou komory 

nádrţe skladující benzíny (BA95N a E85) opatřeny vratným potrubím par od výdejních stojanů - 

odsáváním par II. stupně.  

Výdejní stojany jsou pak opatřeny odsáváním benzínových par pomocí vývěvy s elektronicky 

řízeným proporcionálním ventilem osazeným na odsávacím potrubí, kdy dochází k řízené změně 

odsávaného mnoţství par, a to v závislosti na aktuálním průtoku benzínových produktů plněných do 

nádrţe automobilu zákazníka. 

Alternativní PH: 

Skladovací kapacita:    1x podzemní skladovací jednoplášťová nádrţ celkového 

      objemu 4,85 m3, nedělená:           

      Podzemní nádrţ NP 03 

      - 4,85 m3 LPG - (propan - butan) 

      1x nadzemní skladovací úloţiště CNG, které je umístěno 

      v samostatném typovém ŢB domku. Celkový vodní 

      objem zásobníků CNG bude činit 4.480 l ho objemu  

      (56x 80 l lahev) 

      Nadzemní úloţiště UN 01 

      - 4,48 m3 CNG - (stlačený zemní plyn) 

 

Výdej PH se bude uskutečňovat přes devět elektronických výdejních stojanů, jednoho kusu 

oboustranného dvouproduktového, dvou kusů jednostranných dvouproduktových, čtyř kusů 
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oboustranných čtyřproduktových, jednoho kusu jednostranného jednoproduktového - LPG a jednoho 

kusu jednostranného jednoproduktového výdejního stojanu - CNG. 

Elektronické výdejní stojany PH jsou umístěny na pětici refýţí manipulační výdejní  

a stáčecí izolované plochy. Další zbylé stojany jsou umístěny u výdejního místa LPG a CNG. 

Oboustranné výdejní stojany umoţňují výdej PH na dvou výdejních místech současně, tj. celkem na 

deseti. 

Výrobce stojanů -  DRESSER WAYNE,  

v zastoupení PH GIA, Zlonín 27 250 64 Praha Východ 

http://www.wayne.com/ 

Výdej z výdejních elektronických stojanů bude ovládán řídícím systémem obsluhou z kiosku čerpací 

stanice.  

Bude pouţit elektronický řídící systém, řídící PC s pokladnou a příslušenstvím, dovybavený pokladní 

zásuvkou, snímačem čárového kódu, počítačem B-O-C v kanceláři, tiskárnou účtenek a zákaznickým 

displejem a dále bude umoţňovat vydání staničních karet a příjem všech běţných platebních karet. 

ŘS sestává: 

- Z vlastního řídícího systému v PC - server a příslušenstvím, tj. PC pokladny, pokladní 

zásuvka, převodník, čtečka karet, tiskárna 

- Z počítače B-O-C v kanceláři vedoucí stanice. 

- Platebního terminálu umístěného u kiosku ČS 

Přesná konfigurace systému bude upřesněna investorem. 

Řídící systém je napojen na kontinuální měření v nádrţích a tyto stavy, vč. stavů havarijních on-line 

vyhodnocuje, popř. akusticky a opticky signalizuje obsluze havarijní stavy. 

Obsah podzemní havarijní jímky bude vyvezen a odborně zlikvidován autorizovanou firmou, jakmile 

bude naplněna z 95%. Toto bude signalizováno opticky a akusticky určené proškolené obsluze. 

Odsávání do cisterny, odváţející kaly k likvidaci, se bude dít na izolovaném stáčecím místě přes 

armaturní šachtu havarijní jímky. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Termín dokončení projektu stavby:   07. 2016 

Termín zahájení stavby:        02. 2017 

Termín dokončení stavby:      10. 2017 

Termín provozu:     11. 2017 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Při realizaci záměru jsou dotčeny následující samosprávné celky: 

Kraj:     Jihočeský 

Obec:     České Budějovice 

Katastrální území:   České Budějovice 4 
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 

rozhodnutí vydávat 

Rozhodnutí stavebního úřadu 

Magistrát města České Budějovice 

Stavební úřad 

Kněţská 19 

370 92 České Budějovice 

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Realizací záměru dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Dne 19.7.2010 bylo vydáno závazné 

stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF. (značka OOŢP/6196/2010/Ka). 

Předmětná stavba bude realizována na travnatých plochách, které jsou ve výhradním vlastnictví 

investora Josef HOS s.r.o.. 

Stavba je navrţena na parcele č12/36, 12/26, 5/2 k.ú. České Budějovice  IV. 

Stavba je situována na části parcel uvedených v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 obsahuje taktéţ seznam 

dotčených parcel.  

 

Tabulka č. 1 

Seznam dotčených a sousedních pozemků - majetkoprávní vztahy 

Stavební pozemky 
parc.č. druh pozemku vlastník (jméno, adresa)               kat.území            výměra 

1.  12/26  Orná půda  Josef HOS s.r.o                  České Budějovice  IV. 2569m² 

                              Pod Laznou 109 

     37381 Kamenný Újezd 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

2.  5/2  Orná půda  Josef HOS s.r.o                  České Budějovice  IV. 1268m² 

                              Pod Laznou 109 

     37381 Kamenný Újezd 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

3.  12/36  Orná půda  Josef HOS s.r.o                  České Budějovice  IV. 621m² 

                              Pod Laznou 109 

     37381 Kamenný Újezd 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 
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Sousední pozemky 
parc.č. druh pozemku vlastník (jméno, adresa)               kat.území            výměra 

1.  12/26  Orná půda  SJM Brůţek Oldřich a Brůţková Marie           České Budějovice  IV. 149m² 

     Školní 294/6, České Budějovice 3 

     37010 České Budějovice    2/5 

     Hamerníková Gabriela Mgr 

     A. Trägera 285/33, České Budějovice 3, 

     37010 České Budějovice    1/5 

     Jurková Pavla 

     Jiráskova 1055 

     37341 Hluboká nad Vltavou   1/10 

     Koupalová Jana 

     č.p. 44, 37341 Břehov    1/10 

     Sebroňová Eva  

     č.p. 130, 37341 Hosín    1/10 

     Šedivá Blanka 

     č.p. 13, 37341 Břehov    1/10 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

2.  5/10  Orná půda     Česká republika                  České Budějovice  IV 237m²                       
     Ředitelství silnic a dálnic ČR 
     Na Pankráci 546/56 

     Nusle, 14000 Praha 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

3.  12/1  Orná půda     Alena Ládová - DOZER s.r.o.   České Budějovice  IV 4526m²                                 

     Na Vršku 169 

     38422 Vlachovo Březí  

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

4.  12/5  Orná půda  SJM Brůţek Oldřich a Brůţková Marie           České Budějovice  IV. 977m² 

     Školní 294/6, České Budějovice 3 

     37010 České Budějovice    2/5 

     Hamerníková Gabriela Mgr 

     A. Trägera 285/33, České Budějovice 3, 

     37010 České Budějovice    1/5 

     Jurková Pavla 

     Jiráskova 1055 

     37341 Hluboká nad Vltavou   1/10 

     Koupalová Jana 

     č.p. 44, 37341 Břehov    1/10 

     Sebroňová Eva  

     č.p. 130, 37341 Hosín    1/10 

     Šedivá Blanka 

     č.p. 13, 37341 Břehov    1/10 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

5.  12/25  Orná půda     Česká republika                  České Budějovice  IV 9520m²                       
     Ředitelství silnic a dálnic ČR 
     Na Pankráci 546/56 

     Nusle, 14000 Praha 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 
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6.  5/1  Trvalý travní     Vysoká škola technická a ekonomická  České Budějovice  IV 3582m²                       

   porost  v Českých Budějovicích 
     Okruţní 517/10 

     České Budějovice 4 

     37001 České Budějovice 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

7.  5/8  Trvalý travní     Česká republika                  České Budějovice  IV 148m²                       

   porost  Ředitelství silnic a dálnic ČR 
     Na Pankráci 546/56 

     Nusle, 14000 Praha 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

 

8.  12/27  Orná půda     Lenc Kamil                 České Budějovice  IV 5879m²                       
     Šumavská 1096 
     Vodňany II, 38901 Vodňany 

     Pozn.: zemědělský půdní fond 

Zemědělský půdní fond bude danou stavbou dotčen.  

 

B.II.2. Voda 

Pro vlastní technologický provoz  ČS není potřeba vody ţádné. 

 

Vzniklé splaškové vody z kiosku, který se nachází v přízemí Polyfunkčního objektu budou vedeny 

novou kanalizační přípojkou napojenou na stávající kanalizaci. 

 

Dešťové vody odtékající ze zpevněných ploch jsou projektem zatříděny jako zaolejované a budou 

odváděny do nově navrhované dešťové kanalizace a přes odlučovač ropných látek novou přípojkou 

na veřejnou dešťovou kanalizaci 

 

Potřeba vody pro hygienické účely 

V souvislosti s realizací záměru dojde k nárůstu jednak pracovníků - zaměstnanců, jednak zákazníků, 

vyuţívajících sluţeb areálu Polyfunkční objekt & ČSPH. 

Voda v objektu kiosku bude vyuţívána pro hygienická zařízení.  

 Denní spotřeba vody (dle směrnice č.9/73) celkem:        500 l /den 

 

Denní spotřeba vody bude upřesněna v dalším stupni PD (po zhodnocení potřeb Polyfunkčního 

objektu, který kromě ČSPH obsahuje i myčku pro osobní automobily). 

 

Potřeba technologické vody 

 Pro vlastní technologický provoz:     Není potřeba vody ţádná. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

(například druh, zdroj, spotřeba)      

V rámci zemních prací se předpokládá s odvozem nepotřebné vykopané zeminy. 

Dovoz chybějící zeminy, kameniva a štěrku, bude z nejbliţších moţných lokalit, které budou blíţe 

upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. 

Při výstavbě vznikne spotřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby,  

a to zejména: 

 - výkopová zemina ze základů pro vyrovnání terénu 
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 - drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek 

 - kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce 

 

Elektrická energie 

Napojení elektrické energie bude řešeno vyuţitím stávající podzemní přípojky NN, jdoucí ze stávající 

trafostanice. 

Celkový instalovaný výkon Pi – 100,0 kW. 

Napojení bude provedeno podzemním kabelovým vedením v hloubce min. 80 cm kabelem, 

napojeným do pojistné skříně na venkovní stěně provozního objektu. 

 Rozvodná soustava     : 3 PEN stř. 50 Hz, 400/230V TN-C 

 Ochrana dle ČS normy : Samočinným odpojením od zdroje 

 Prostředí dle ČS normy : 411 – venkovní 

 Instalovaný výkon     : Pi – 100,0 kW 

 Výpočtové zatíţení    : Pp  – 80kW 

 

Zboží 

V rámci provozu navrhované stavby bude pouţíváno následující zboţí: 

- Pohonné hmoty: 

    Nafta motorová (NM) 

    Směsná nafta (SMN) 

    Benzín Natural 95 (BA95N) 

    Lihobenzín (E85) 

    Propan - butan (LPG) 

    Stlačený zemní plyn (CNG) 

     

Zboţí, prodávané v kiosku čerpací stanice, občerstvení. 

Případně další moţné prodávané zboţí v dalších patrech Polyfunkčního objektu. 

Klasické pohonné hmoty budou přiváţeny a stáčeny do skladovací podzemní nádrţe autocisternami 

(AC). Stáčení bude probíhat na izolované manipulační ploše přes stáčecí šachtu. 

Stáčení LPG je nucené přes stáčecí tlakovou koncovku na nádrţi, čerpadlo na autocisterně. 

Skladovací úloţiště CNG se nezaváţí, je napojeno na středotlakou přípojku zemního plynu o tlaku 3 

bary. 

B.II.4. Vstupní suroviny 

Plánovaná ČS PH bude nabízet sedm druhů PH a to naftu motorovou (NM), směsnou naftu 

motorovou (SNM), automobilový benzín Natural 95 (BA95), lihobenzín (E85),  LPG a CNG. Paliva 

musí vyhovovat ČSN EN 590. 

Charakteristika distribuovaných PH 

 

Bezolovnatý benzín (Natural 95) 

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 aţ 215°C získané  

z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady 

zvyšující uţitné vlastnosti jako např. kyslíkaté sloţky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. 

přísady. 
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Motorová nafta 

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací 

vroucí v rozmezí 150 aţ 370°C. Mohou obsahovat aditiva na zlepšení uţitných vlastností, jako jsou 

depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze. 

 

Směsná motorová nafta 

Směsná motorová nafta je plnohodnotné alternativní palivo pro dieselové motory s příznivým vlivem 

na pohonné jednotky vozidel, niţší cenou a zároveň pozitivním vlivem za ţivotní prostředí. Vyrábí se 

mísením standardní motorové nafty a MEŘO (metylester mastných kyselin) s min. obsahem 30% 

MEŘO. Jednou z hlavních výhod pouţívání Směsné motorové nafty je úspora nákladů 

provozovatelům vozidel. Směsná motorová nafta je také mísitelná se standardní motorovou naftou,  

a proto není nutné dbát zvýšené pozornosti, pokud byla v nádrţi standardní motorová nafta. 

 

Ethanol E85 

Ethanol E85, tj. biolíh, zvaný téţ bioethanol je směs tvořena z 85% etanolem a 15% benzínem  

natural 95. Tento poměr se v průběhu ročních období mění, minimálně však musí být podíl  

etanolu 70%. 

 

CNG 

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Pro účely vyuţití v dopravě se  

z hlediska koncentrace energie musí stlačit 200x pomocí vysokotlakých kompresorů. I po stlačení 

zůstává CNG v plynné formě. 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn vyuţívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní 

sloţkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1 - 6 %). Nachází se v podzemí buď samost 

atně, společně s ropou nebo černým uhlím. Díky tomu, ţe obsahuje především methan, má v 

porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné 

energie. Je proto povaţován za ekologické palivo. 

 

LPG 

Zkapalněný uhlovodíkový plyn často zvaný propan-butan, nebo v poslední době také LPG (Liquefied 

Petroleum Gas) je směs uhlovodíků, jeţ mají charakteristickou vlastnost, a to, ţe jsou při běţných 

teplotách a atmosferickém tlaku (0 °C, 101,3 kPa) v plynném skupenství a jiţ při malém zvýšení 

tlaku se bez ochlazení dají převést do kapalného skupenství. Hlavní sloţkou zkapalněných 

uhlovodíkových plynů je propan, n-butan, izo-butan (n-butan a izobutan jsou uhlovodíky stejného 

chemického vzorce, ale odlišných vlastností).  

Z technického hlediska je zvláštní vlastností LPG schopnost rozpouštět laky, oleje nebo tuky 

a narušovat přírodní kaučuk. Proto se v konstrukci zařízení pouţívají pouze odolné syntetické 

materiály. 

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

(například potřeba souvisejících staveb) 

Čerpací stanice pohonných hmot pro motoristy, účastníky silničního provozu a návštěvníky 

plánovaného Polyfunkčního objektu je komunikačně napojena na místní komunikaci, silnici č. I/34, 

v obci České Budějovice. 

Většina přijíţdějících automobilů bude vyuţívat právě tuto silnici.  

 

Předpokládaný celkový obrat PH, přepravovaných autocisternami (AC) 

Celkový obrat / výtoč PHM se předpokládá: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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   Denně:     8.000 litrů NM  

        7.000 litrů BA98N + BA95N + E85 

        500 litrů LPG 

        400 kg CNG 

   Při průjezdu cca 300 vozů denně,  

 

   Ročně (365 dní):   2.920.000 litrů NM  

        2.555.000 litrů BA98N + BA95N + E85 

        182.500 litrů LPG 

        146.000 kg CNG 

   Při průjezdu cca 109.500 vozů ročně.  

 

Veškeré mnoţství PH (vyjma CNG) se bude zaváţet AC o objemu cca 45 m3.  

To odpovídá 10. závozům AC za měsíc, tedy cca 120. závozům za rok. 

Závozy budou zajištěny smluvně externí firmou s patřičnou certifikací a proškolením personálu - 

řidičů. 

 

Obecně lze konstatovat, ţe stavba bude v převáţné míře vyuţívat stávající dopravní infrastrukturu.  

 

Vliv projektované stavby na dopravní nároky   

Představuje zásadní přínos pro zvýšení efektivity dopravní sítě a zvýšení plynulosti a standartu 

vybavení dopravy. 

Pro příjezd na čerpací stanici bude vyuţívána nově budovaná komunikace, na kterou je vydáno 

rozhodnutí o umístění stavby. Viz. příloha č.4. 

V rámci etapy výstavby dojde pouze k nevýznamnému a krátkodobému navýšení dopravní intenzity 

na stávajících komunikacích, proto lze konstatovat, ţe etapa výstavby nebude znamenat významný 

vliv hlukové a imisní zátěţe. 

 

Předpokládá se, ţe uvedením čerpací stanice PH do provozu nedojde ve velké míře k navýšení 

stávající dopravy. 

 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba 

Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze povaţovat staveniště po dobu 

provádění výkopových prací a během naváţení a hutnění materiálu na obsluţné a vnitroareálové 

komunikace. Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů  

a nákladních vozidel. Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné 

konstatovat, ţe některé negativní dopady na jednotlivé sloţky se mohou nebo budou jistě vyskytovat, 

působení zdroje bude ale nahodilé a časově omezené.  

 

Zdrojem emisí plynných škodlivin do ovzduší budou:  

- těţké nákladní automobily přiváţející materiál pro výstavbu komunikací, beton, ocelovou 

armaturu, štěrk a písek, ostatní stavební materiál 

- soupravy tahačů přepravující technologické části - skladovací nádrţe, výdejní stojany, 

potrubní díly,  
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- stavební mechanizace.  

 

Předpokládané sloţení vozového parku (dle emisních předpisů EHK a EU):  

EURO1 10 %  

EURO2 70 %  

EURO3 20 %  

 

Tabulka - Emisní faktory motorových vozidel  

 

 
NOx NO2 CO PM10 

g/km/vůz g/km/vůz g/km/vůz g/km/vůz 

EURO 1 29,8088 2,0788 9,1012 2,0804 

EURO 2 22,2315 1,5504 5,1503 0,5467 

EURO 3 3,0008 0,2093 4,3121 0,2950 

váţ. průměr 21,8239 1,5220 5,8567 0,8283 

 

 

 

 
Cx Hy Benzen BaP 

g/km/vůz g/km/vůz g/km/vůz 

EURO 1 3,8469 0,0595 0,555 

EURO 2 1,3798 0,0214 0,5556 

EURO 3 1,1180 0,0173 0,5559 

váţ. průměr 1,8470 0,0286 0,5556 

 

Zvýšená prašnost bude po dobu zemních prací, tj. cca tři měsíce. Bude se projevovat přednostně ve 

směru převaţujících větrů, její koncentrace však neohrozí ţivotní prostředí blízkého okolí a bude ji 

moţné potlačit vhodnou organizací práce. Příjezdové komunikace v nejbliţším okolí stavby budou 

čištěny dodavatelskou firmou.  

 

 

Provoz 

Navýšení intenzity dopravy, spojené s provozem záměru, není na přilehlých a okolních 

komunikacích předpokládáno.  

V zájmovém území bude rozhodující dopravní zátěţ z komunikace I. třídy č. I/34, v obci České 

Budějovice, u které bude projektovaný Polyfunkční objekt & ČSPH situována. 

Navýšení bude způsobeno pouze dopravou zaměstnanců Polyfunkčního objektu  & ČSPH  

a nákladních automobilů, které budou zajišťovat zásobování ČS PH pohonnými hmotami. 

 

Denní dopravní zatíţení z roku 2010 na sledovaném sčítacím úseku 4-0730 je:  

1926 ks. těţkých motorových vozidel  

11262 osobních a dodávkových vozidel  

45 jednostopých vozidel  

celkem 13233 motorových vozidel. 
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Mapa sčítání dopravy 2010 

 

 
 

K ČS PH je předpokládán průjezd 300 vozů denně, přičemţ se bude jednat o zajíţdějící vozidla z 

celkového počtu projíţdějících. 

 

Emisní charakteristika zdroje znečišťování 

Pro výpočet emisí těkavých organických látek (VOC) při stáčení a výdeji bylo pouţito 

emisního faktoru uvedeného ve Sdělení ve Věstníku MŢP 8/2013, jímţ se stanovují emisní 

faktory pro zjišťování úrovně znečišťování výpočtem dle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky 

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší, v platném znění (emisní vyhláška). 

Emisní faktor pro ČSPH na benzin pro výpočet emisí těkavých organických látek (VOC) je 

uvedeným předpisem stanoven ve výši 1400 g/m
3
. Tento emisní faktor zahrnuje stáčení 

i výdej a platí pro zařízení bez rekuperace benzinových par. 

Při plnění skladovací nádrţe se předpokládá účinnost záchytu benzinových par cca 99 % 

(dle doporučení MŢP, odd. technologických zdrojů) a při výdeji benzinu z výdejního stojanu 

stanovuje vyhláška poţadavek na minimální účinnost 85 %. 

Za těchto předpokladů, při projektované výtoči benzinu BA95N a lihobenzinu E85 v mnoţství 

2 555 m3/rok, vycházejí roční emise VOC následovně: emise VOC ze stáčení 18 kg/rok, 

z výdeje 268 kg/rok a celkové emise VOC ze zdroje pak cca 286 kg/rok. Skutečné hodnoty 

emisí lze předpokládat niţší, neţ emise vypočtené. 

Při spalování paliv v motorech automobilů pak vznikají především emise TZL, SO2, NOx, CO 

a VOC. 

   

Návrh na zařazení zdroje a prováděcí právní předpisy 

ČSPH na NM a alternativní paliva jako jsou SMN, LPG a CNG nejsou vyjmenovanými zdroji 
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znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 

znění. 

ČSPH na benzin i lihobenzin je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší 

uvedeným pod kódem 10.2. „Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu“ 

v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Na tyto zdroje se vztahuje povinnost zpracování provozního řádu z hlediska ochrany ovzduší. 

Obsahové náleţitosti provozního řádu jsou uvedeny v příloze č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., 

o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší, v platném znění (emisní vyhláška). 

Plnění specifických emisních limitů je u těchto zdrojů nahrazeno plněním technických 

podmínek provozu. Tyto technické podmínky provozu jsou uvedeny v bodech č. 5 a 6 přílohy 

č. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb. emisní vyhlášky. 

 

V technických podmínkách pro provoz jsou pro provozovatele stanoveny tyto nejdůleţitější 

poţadavky: 

Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích 

a v nádrţích s pevnou střechou pouţívaných pro meziskladování par musí být vraceny 

potrubím s parotěsnými spoji do mobilní cisterny dodávající benzin (rekuperace 

benzinových par etapy I). Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto systémy nejsou připraveny 

a dokud není zajištěna jejich správná funkce. 

 

Všechny stojany slouţící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem 

upozorňujícím zákazníky na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnícího hrdla 

nádrţe motorového vozidla. 

 

Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II,  

Který musí pracovat s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, coţ potvrdí 

výrobce v souladu s příslušnými evropskými technickými normami. Poměr objemu 

odvedených benzinových par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpaného 

do palivové nádrţe motorového vozidla je v rozmezí 0,95 aţ 1,05. 

 

Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů 

musí být prováděna jedenkrát za směnu. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou 

signalizací správné funkčnosti systému nebo automatickým monitorovacím systémem, musí být 

správná funkčnost systému rekuperace benzinových par etapy II kontrolována mechanickým testerem 

rekuperace. 

 

Kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II musí být zajišťována pracovníkem 

servisní organizace, která je oprávněna k montáţím a opravárenským zásahům výrobcem 

těchto zařízení. Kontrola se provádí 1x za kalendářní rok a dále při kaţdém podezření na 

chybnou funkčnost tohoto zařízení. 

 

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen vést 

provozní evidenci a plnit další povinnosti uvedené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění. Emise VOC z benzinu se vykazují v souhrnné provozní evidenci 

výhradně přes ISPOP, a to do 31. března za předchozí kalendářní rok. 

 

Zhodnocení úrovně znečištění ovzduší v dané lokalitě 

Výrobce skladovací nádrţe pro skladování BA95N (BA98N) a E85, firma BAEST a.s., 
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Benešov, i dodavatel výdejních stojanů typu Global Star PHASE 5, výrobce DRESSER 

WAYNE, jejichţ distributorem v ČR je firma PH GIA, spol. s r.o. Praha - Zlonín, garantují 

u těchto zařízení jejich vhodnost k danému pouţití a správnou funkčnost v souladu 

s poţadavky legislativy ČR. 

Dvouplášťové podzemní skladovací nádrţe BAEST o celkovém objemu 200 m3 na skladování 

benzinu a dalších ropných produktů se stáčecí šachtou jsou vybaveny všemi nezbytnými 

armaturami, měřicím a zabezpečovacím zařízením i systémem pro rekuperaci benzinových par 

I. etapy. 

Pouţití výdejního stojanu typu Global Star PHASE 5, výrobce DRESSER WAYNE ADAST, 

s rekuperací benzinových par etapy II a se zobrazením podtlaku odsávání při rekuperaci 

benzinových par pomocí manometru umístěného na boční stěně výdejního stojanu je moţno 

hodnotit jako nejlepší dostupnou technologii. 

Tím, ţe směs E85 obsahuje více kyslíku, tak dochází k efektivnějšímu hoření. Proto se uvádí aţ 

o 70 % niţší emise ve spalinách oproti spalování samotného benzinu. 

Při dodrţování technologické kázně a provozního řádu bude zajištěna ochrana ovzduší 

v souladu s platnou legislativou. 

   
Zobrazení imisního pozadí posuzované lokality 

 

 
 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe v dané lokalitě je překročena pouze hodnota průměrné roční imisní 

koncentrace benzo(a)pyrenu. Hlavním zdrojem imisí benzo(a)pyrenu je autodoprava. 

Hlavní příčinou překročení imisního limitu benzo(a)pyrenu je pravděpodobně automobilová doprava 

vedená po nedaleké silnici I/34 (E551, E49) a přilehlých komunikacích. Významnější navýšení 

autodopravy v souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá. Všechny ostatní sledované imisní 

limity dle uvedené mapy znečištění ovzduší jsou splněny. 

Záměr je situován na severovýchodním okraji města České Budějovice u silnice Generála Píky 

č. I/34 (E551, E49) vedoucí směrem na Lišov a Třeboň. Stavba má být umístěna cca 100 m západním 

směrem od Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Imisní příspěvek VOC z nově vybudované ČSPH lze předpokládat velmi malý a vzhledem  

ke stávající silniční autodopravě na silnici I. třídy téměř zanedbatelný. 
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B.III.2. Odpadní vody 

Při provozu navrhované stavby budou vznikat: 

Odpadní vody dešťové a úkapové z manipulační plochy. 

Odpadní splaškové vody z provozu hygienických zařízení kiosku. Mnoţství odpadních vod bude 

specifikováno v dalším stupni PD, pro potřeby zjišťovacího řízení počítáme s 50-ti osobami denně, 

kdy poté bude denní produkce splaškových vod rovna prům. denní spotřebě vody:  
Qdp = 50*150 = 7.5  l/den = 7,5 m

3
/den    

Vypouštění odpadních vod bude do nově budované jednotné kanalizace, která bude napojena na 

městskou čistírnu odpadních vod (ČOV).  Součástí ČSPH je i mycí linka, odpadní vody budou po 

přečištění v ČOV, která je součástí technologického vybavení mycí linky, odváděny rovněţ do nově 

budované jednotné kanalizace a dále do městské ČOV. 

Ad a) Odpadní vody dešťové z manipulační plochy 

Gravitační odvedení dešťových a úkapových vod z manipulační plochy přes štěrbinovou vpust  

a kanalizační přípojku z trub PVC DN 100 do podzemní dvouplášťové havarijní a úkapové jímky - 

komory podzemní skladovací nádrţe, o celkovém objemu 8 m
3
. Vzhledem k průměrnému ročnímu 

úhrnu sráţek v dané lokalitě (350 aţ 450 mm), bude havarijní jímka vyváţena přibliţně 3 x do roka. 

Celkový úhrn zpevněných ploch čerpací stanice PH činní cca 2.085 m
2
 

Celkový roční úhrn dešťových odpadních vod: 
V  =  A . k . i 

V  =  2085. 1,0 . 0.450 

V  =  938.25  m
3
/rok 

Poţární voda 

Není poţadována - poţárně bezpečnostní řešení vychází z pouţití ručních hasicích přístrojů.  

B.III.3. Odpady 

Odpady jsou uvedeny podle Katalogu odpadů, citovaného v zákoně č. 381/2001. 

Odpadové hospodářství je moţno rozdělit do tří částí : 

ad 1) Odpady vznikající při výstavbě 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a příslušnými 

prováděcími vyhláškami.  

Druhová skladba odpadů a odhad mnoţství byla stanovena na základě zkušeností projektanta 

s obdobnými provozy. Pouze po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti 

tohoto druhu a rozsahu (zemní a stavební práce, montáţní práce, vybavování stavby, úklidové práce, 

apod.). Odpovědnost za nakládání s odpady, vznikajícími při stavbě Polyfunkčního objektu & ČSPH 

v obci České Budějovice, bude upřesněna v příslušné smlouvě, uzavřené mezi investorem a 

dodavatelem stavby. Zneškodňování těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u 

specializovaných firem s příslušným oprávněním.  

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromaţďovány ve sběrných nádobách  

a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváţeny k vyuţití, k recyklaci či k odstranění.  

Nebezpečné odpady, roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou shromaţďovány odděleně 

ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách, určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, 

aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin  

z uloţených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (v případě shromaţďovacích nádob s 

nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, 

symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).  

Odpady, vznikající při přípravě staveniště a výstavbě jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 

Vznikající při výstavbě: 

Návrh kategorizace odpadů dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb.: 
Kód druhu  Název odpadu      Kategorie  Odhadované mnoţství 

15 01 02  Plastové obaly      O  100kg 

15 01 03  Dřevěné obaly (palety nevratné)   O  500 kg 

17 01 01 Beton       O  20 m
3
 

17 02 01  Dřevo       O  6,2 m
3
 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01  O  100,0 m
3
 

17 04 05  Ţelezo a ocel (stávající OK přestřešení, rozvody) O  250 kg 

17 05 01 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O  100 m
3
 

17 05 02 Vytěţená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05 O  150 m
3
 

 

Dodavatel stavby je povinen s těmito odpady zacházet podle zákona, tj. třídit je, ukládat na 

vyhrazená místa, evidovat a řádně likvidovat. Jedná se o běţnou stavebně - investiční činnost  

při výstavbě.  

 

ad 2) Odpady vznikající periodickým provozem : 

 Během běţného provozu budou vznikat odpady podle tabulky č. 3. 

 
Tabulka č. 3 

Návrh kategorizace odpadů dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb. : 
Kód druhu  Název odpadu      Kategorie  Odhadované množství 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky    N  1litrů 

15 02 02 Absorbční činidla (Sorbent)    N  10kg 

15 01 02  Plastové obaly      O  10kg 

15 01 03  Dřevěné obaly (palety nevratné)   O  50kg 

20 03 01  Směsný komunální odpad    O  18 t 

15 01 07  Skleněné obaly     O  50kg 

04 02 09 Odpady z kompozit. tkanin    O  300kg 

 

Při provozu budou dále vznikat malá mnoţství dalších odpadů (např. plastové a kovové obaly, 

odpadní voskový papír, apod.). 

Mnoţství produkovaných odpadů je stanoveno kvalifikovaným odhadem a bude doplněno  

a upřesněno v následujícím stupni projektové dokumentace. Likvidace výše uvedených odpadů musí 

být předem smluvně zajištěna. Likvidace uniklých ropných látek byla popsána výše. 

Navrţené způsoby nakládání s odpady je třeba doloţit předběţnými souhlasy provozovatelů zařízení 

(skládky, spalovny, specializované firmy) s odběrem odpadů k likvidaci. 

 

Nakládání s odpady 

Polyfunkční objekt & ČSPH jako původce odpadů, nakládá s odpady podle ustanovení zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, úplné znění zákona je zákon č. 106/2005 Sb. 

Je vedena evidence odpadů a plněna ohlašovací povinnost dle § 39 a 40 zákona č. 185/2001 Sb.  

o odpadech a § 21, 22 a 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Přeprava odpadů je prováděna v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě ve znění 

pozdějších předpisů a Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – 

ADR. 
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ad 3) Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch 

Po doţití stavby, je moţno všechny pouţité stavební materiály vhodným způsobem dále vyuţít nebo 

zneškodnit. Dle Vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu  

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) lze tyto materiály po doţití stavby zařadit následovně (tabulka č. 4) : 

 
Tabulka č. 4 

 

Kód Název odpadu Kategorie 

17 07 01 Stavební suť a demoliční odpad N 

17 01 99 Materiál z demolic vozovky N 

17 04 05 Ţelezný šrot, ţelezo, ocel O 

17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady N 

20 01 21 Zářivky N 

 

Během demolice a při zneškodňování se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů,  

které v té době budou v platnosti. 

B.III.4. Hluk 

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

 

Zdroje hluku při stavební činnosti 

Veškerou činnost ve fázi výstavby lze rozdělit do několika etap: 

1) výkopové práce  

2) výstavba objektu 

3) úprava povrchů v okolí stavby 

Při výstavbě objektu se počítá s vyuţitím těţkých stavebních strojů jako rypadla, autojeřábu  

a těţkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. S postupem stavebních prací se bude měnit 

nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníţí. 

 
Předpokládané zdroje hluku při výstavbě jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 

 

Zdroj hluku Hladina akustického tlaku LA

 dB(A) 

Nákladní automobil 80 – 90 

Autojeřáb 80 – 85 

Autodomíchávač 80 – 85 

Rýpadlo 85 – 90 

Sbíječka (+ kompresor) 90 - 100 

Rozbrušovačka 90 - 108 

Svařovací agregát 75 - 80 
   

 Ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje. 
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Při výstavbě se předpokládá provoz cca jednoho stroje a dvou nákladních automobilů. 

Nepředpokládá se uţívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude 

neustále měnit dle okamţité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště 

bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena na dobu cca 4 měsíce. Z uvedeného 

vyplývá, ţe hladina hluku, šířícího se z budoucího staveniště do okolí, nemůţe být příliš vysoká  

a ovlivnit nejbliţší chráněné objekty a pozemky. 

 

Nové stacionární zdroje hluku z provozu 

Novým zdrojem hluku budou nově instalovaná čerpadla výdejních stojanů. Hlučnost čerpadla 

udávaná výrobcem, je LpA = LAeq = 70 dB. 

S ohledem na umístění Polyfunkčního objektu & ČSPH, která bude situovaná u komunikace I/34, 

v obci České Budějovice, vyplývá, ţe hladina hluku nebude provozem čerpadel výdejních stojanů 

výrazně ovlivňována, tj. nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku, která se stanoví 

součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu  

a místo podle přílohy č. 3, část A, k NV č. 148/2006 Sb., bude dodrţena. 

           

Liniové zdroje hluku 

Liniové zdroje hluku z dopravy jsou podrobně popsány v kapitole B.II.5. Nároky na dopravní a jinou 

infrastrukturu. 

B.III.5. Radon 

Vzhledem k charakteru a účelu stavby nebyl radonový průzkum prováděn. 

B.III.6. Vibrace 

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na lidské 

tělo. Mohou být zdraví škodlivé a jejich hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis  

k NV č. 148/2006 Sb. 

Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních mechanismů.  

Předpokládá se přenos niţších vibrací horninovým prostředím, ale pouze v blízkosti staveniště,  

nikoliv na větší vzdálenosti aţ do blízkosti obytné zástavby. 

Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách  

a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany 

lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. 

B.III.7. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování základových 

desek, pouţívány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou pouţívány zdroje 

rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není zdrojem ţádného  

z uvedených typů záření. Předmětná technologie neprodukuje záření, které by ohroţovalo ţivé 

organismy. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které však není pro ţivé organismy zdraví 

škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů a zjištění.  

Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak obalem kabelu a jednak 

uloţením v zemi. 

V období výstavby 

Při výstavbě záměru by nemělo docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. 
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Po uvedení do provozu  

Provozem posuzovaného záměru nebude docházet k produkci radioaktivního ani 

elektromagnetického záření. S radioaktivními látkami ani odpady nebude v prostoru záměru 

nakládáno. 

B.III.8. Rizika havárií 

Riziko bezpečnosti provozu představuje pouze případ mimořádné události (např. v důsledku 

technické závady či selhání lidského faktoru). Největší rizika představuje otázka úniku PH a moţný 

vznik poţáru. Provoz záměru bude zabezpečen tak, aby se riziko nestandardního stavu či havárií 

minimalizovalo. Pro případ drobných nehod a úniků je čerpací stanice dostatečně zabezpečena 

(úkapy). Při dodrţování předpisů a opatření (poţárních předpisů, odstupových vzdáleností ...) 

je riziko havárií minimální. 

Únik PHM 

Manipulační plocha je navrţena dle stávajících norem a předpisů s izolací proti průsaku ropných 

látek do podloţí a vyspádována do štěrbinové vpusti, která je napojena do záchytné jímky  

o objemu 8 m³. 

Nádrţe budou vybaveny kontrolou těsnosti mezipláště, pomocí přetlakového vzduchu s napojením  

na manometr, a blokováním proti přeplnění kontrolované měřící sondou E218.26,  

která automaticky uzavře ventil při naplnění nádrţe na 95 % a současně tento stav akusticky  

a světelně hlásí. Před uvedením čerpací stanice do provozu budou provedeny tlakové zkoušky  

a zkoušky těsnosti potrubí. 

Nebezpečí požáru 

Riziko poţáru můţe nastat např. vlivem poruchy elektrického systému, vlivem poruchy 

či nestandardním provozem zařízení, apod.. Součástí projektové dokumentace bude podrobná 

provozně - poţární zpráva. Současně budou při samotném provozu dodrţována bezpečnostní opatření 

uvedená dodavatelem technologie. Jako prevence pro vznik poţáru musí byt dodrţována 

bezpečnostní opatření pro manipulaci s hořlavými látkami. Nutnost dodrţování bezpečných 

vzdáleností. V době stáčení je nutno vyřadit výdejní stojan nacházející se v poţárně nebezpečném 

prostoru z provozu a provádět stáčení za stálého dozoru obsluhy. 

Pro omezení rizika poţáru je čerpací stanice vybavena rekuperací benzínových par I. a II. stupně. 

Selhání lidského faktoru 

Riziko ohroţení kvality ţivotního prostředí vlivem selhání lidského faktoru je minimální. 

Nekvalifikovaným zásahem obsluhy či nesprávnou manipulací s chemickými látkami  

či nebezpečnými odpady můţe dojít k riziku poškození zdraví obsluhujícího personálu. 

Mimořádným událostem se bude předcházet preventivními technickými i organizačními 

opatřeními (kontrolou a údrţbou instalovaných zařízení, dodrţováním provozních a pracovních 

postupů a pracovní kázně). 

Po instalaci technologie bude zpracován provozně bezpečnostní řád pro celý provoz, do kterého 

budou zapracovány bezpečnostní opatření a provozní předpisy řešící problematiku rizik spojených  

s provozem a rizikem moţného vzniku poţáru a uniku PH. 

B.III.9. Doplňující údaje  

a) terénní úpravy  

Předmětná stavba a její technologie vyţaduje určité zásahy do terénu. Především se jedná o nutnost 

vybudovat základové desky podzemních skladovacích nádrţí. Ţelezobetonové základové desky mají 

rozměr cca půdorysného průmětu skladovací nádrţe a pomocí kotevních prvků je k nim kotvena 

podzemní skladovací nádrţ. 
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Základové desky musí být dostatečně hmotné, tak, aby zajistily patřičnou stabilitu podzemní 

skladovací nádrţe proti moţnosti "vyplavání" v případě výskytu vysoké hladiny podzemních vod,  

či při jílovitém podloţí, jeţ nepropouští povrchové sráţkové vody do okolního terénu a z výkopů pro 

skladovací nádrţe se stává "nepropustný bazén". 

Polyfunkční objekt & ČSPH je navrţen jako obsluţné dopravní zařízení komunikace č. I/34.  

C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

C.I.1.  Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 

Ochrana přírody a krajiny v dotčených územích je dána legislativou zaměřenou na ochranu přírody a 

krajiny a zachování přirozené biodiverzity. Na území určeném pro plánovanou výstavbu se nenachází 

ţádný ze závaţných environmentálních prvků taxativně uvedených v zákoně. Pro území není 

stanoven zvláštní ochranný reţim. 

 

ÚSES 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je účelně navrţená soustava ekologicky stabilnějších 

částí krajiny, která vytváří základní podmínky pro dosaţení trvalé ekologické rovnováhy kulturní 

krajiny, kde plošně převaţují méně stabilní a nestabilní ekosystémy. ÚSES je tvořen funkčním 

propojením biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Vychází z kostry ekologické stability 

krajiny. 

Na lokalitě samé ani v jejím bezprostředním okolí se nenachází ţádný prvek ÚSES. Nejbliţším 

prvkem ÚSES je lokální biokoridor bezejmenného vodního toku napájejícího Kamenný rybník  

a rybník Bor (cca 800 m jiţně od záměru), lokální biokoridor Rudolfovského potoka (Čertík),  

cca 800 m sv. od záměru, a lokální biocentrum rybníka Čertík (Voselný rybník), cca 1,0 km severně 

od záměru. 
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ÚP města České Budějovice - umístění ÚSES 

 

 
 

 
 

Realizací záměru nebude dotčen ţádný s prvků územního systému ekologické stability. 

 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá 

k drţení její stability. Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 

Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části 

krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména 

mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně 

historických zahrad a parků. 
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VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Vyuţívají se pouze tak, aby nebyla narušena 

jejich obnova a nedošlo k ohroţení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je 

třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

V blízkém okolí zájmového území nejsou ţádné významné krajinné prvky. V širším okolí se pak 

nachází několik rybníků (Bor, Kamenný rybník, Světlík (Nemanický rybník), Čertík (Voselský 

rybník) a dále vodní toky napájející tyto rybníky a jejich údolní nivy (bezejmenná vodoteč napájející 

Kamenný rybník a rybník Bor, Rudolfovský potok).   

 

C.I.2.  Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického  

 kulturního nebo archeologického významu 

Zvláště chráněná krajinná území 

Na lokalitě samé ani v jejím blízkém okolí se nenachází ţádné zvláště chráněné krajinné území. 

Nejbliţším zvláště chráněným územím je rybník Bor (cca 800 m jiţně od záměru). 

Cca 3,8 km západně od záměru se nachází maloplošné chráněné území Vrbenské rybníky. 

Cca 12 km jz. od záměru se nachází CHKO Blanský les. 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

V zájmovém území a jeho blízkém okolí se nenachází ţádné ochranné pásmo vodního zdroje. 

Nejbliţší ochranné pásmo vodního zdroje se nachází cca 0,8 km sv. od záměru (ochranné pásmo II. 

stupně). Cca 9 km východně od záměru se nachází CHOPAV Třeboňská pánev. 

 

Přírodní parky 

V zájmovém území a jeho bliţším okolí se nenachází ţádný přírodní park. 

 

Natura 2000 

V souvislosti se vstupem ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímţ cílem je 

zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má zajistit 

ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a ţivočišným druhům významným nikoliv pouze  

z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality vyplývá ze 

směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně ţijících ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“)  

a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů 

a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“). 

Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda České republiky 

22.12.2004. Dle stanoviska KÚ Jihočeského kraje (viz příloha č. 2 Oznámení) nemůţe mít 

záměr negativní vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. Nejbliţší EVL 

Vrbenské rybníky (CZ0313138) se nachází cca 3,8 km západně od záměru. 

 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Zájmové území, v němţ má být realizována výstavba, není územím s trvalými přírodními zdroji.  

V zájmovém území na dotčených pozemkových parcelách se nenacházejí loţiska nerostných surovin 

ani není reálná perspektiva jejich nálezu. Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita 

a schopnost regenerace území. 

Plánovaný záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratný vliv působení na 

přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. Vegetace v území má převáţně ruderální 

charakter, stávající plocha neposkytuje ţádné přírodní prostory a zdroje, které by bylo potřeba 

zachovat a regenerovat. 
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

V místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí se nevyskytují ţádné architektonické nebo historické 

objekty, ani archeologická naleziště. V případě nečekaného objevení nálezů tohoto typu při zemních 

pracích bude investor postupovat podle platných legislativních předpisů, které se k takovým 

okolnostem vztahují. V místě záměru nejsou známa ani území historického nebo kulturního 

významu. 

V širším okolí zájmovém území se nacházejí následující místa historického, kulturního  

a archeologického významu: 

 - náměstí Přemysla Otakara II. s renesančními, barokními i klasicistními měšťanskými domy 

 s loubími a barokní Samsonovou kašnou, 

 - budova barokní radnice z 1. poloviny 18. stol., 

 - Černá věţ vybudovaná v období 1549-1577, 

 - Piaristické náměstí s dominikánským klášterem s kostelem Obětování Panny 

 Marie z roku 1265 a Bílou věţí. 

 

C.I.3.  Hustě zalidněná území 

Záměr je situován do sv. části Českých Budějovic. České Budějovice jsou s 95 tisíci obyvateli 

největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem.  

České Budějovice jsou sídlem několika vysokých škol, důleţitých veřejných institucí a úřadů. Sídlí 

zde významné firmy s mnohaletou tradicí, například Koh-i-noor Hardthmuth, a.s.,  

Budějovický Budvar, n.p., největší jihočeská strojírenská společnost Robert Bosch, s.r.o. nebo 

významná potravinářská firma Madeta, a.s. 

C.I.4.  Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení (včetně starých zátěţí) 

Zájmová lokalita není situována na pozemku s ekologickým zatíţením. 

 

C.II. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí v dotčeném prostředí, které 

budou pravděpodobně ovlivněny 

C.II.1. Ovzduší a klima 

Klimatické poměry 

Z hlediska podnební klasifikace dle Quitta náleţí zájmové území do mírně teplé oblasti MT10 a 

MT11. Území je mírně teplé (České Budějovice 8,1 ºC), mírně vlhké a s mírnou zimou. Nejvyšší 

polohy mají průměrnou teplotu cca 7 ºC. Sráţky rostou od západu k východu a od severu k jihu. Celý 

region je typický teplotními inverzemi regionálního rozsahu, klima je výrazně ovlivňováno 

rozsáhlými vodními plochami či mokřinam 
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Absolutní minimum teploty vzduchu v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Absolutní minimum teploty vzduchu v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulky uvádějí hodnoty z klimatologické a sraţkoměrné stanice České Budějovice. 
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Větrní proudění 

Směr a četnost převládajících větrů jsou 

uvedeny v následující tabulce. V lokalitě 

obecně převládají západní a severozápadní 

směry proudění.  

 

 

 

 

Celková větrná růžice 
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Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává 5 tříd stability, kde 

hlavním kriteriem pro rozlišení je teplotní gradient ve vertikálním směru. Nejhorším případem 

teplotního zvrstvení atmosféry je situace, kdy je přízemní vrstva chladného vzduchu překryta teplým 

vzduchem a je znemoţněno vertikální proudění vzduchu.  

Z tabulky vyplývá, ţe výskyt slabých větrů (do 1,7 m.s-1) a z této situace plynoucích zhoršených 

rozptylových podmínek lze očekávat s četností 35,44 %, to představuje zhruba 129 dnů za rok. 

 

 
 

Z obrázku výše vyplývá západní proudění větrů po dobu 1519 hodin za rok, spolu se severozápadním 

prouděním budou tyto dva směry větrů po 1/3 roční doby (směrem od centra města tj. od nejvíce 

obydlených oblastí), bezvětří bude 708 hodin za rok. Severní a severovýchodní směry větrů, které by 

přinášely znečištění blíţe středu města jsou podstatně méně časté a vyskytují se cca o polovinu kratší 

dobu neţ větry západní a severozápadní. Záměr je tedy z hlediska imisní situace umístěn výhodně a v 

tom směru, ţe více znečištění je odnášeno směrem od obydlených částí města České Budějovice. 

 

Imisní charakteristika lokality 

Přímo v posuzovaném území v katastrálním území České Budějovice 4 se neprovádí systematické 

kontinuální měření imisí. Stanovení stávající úrovně znečištění je tedy zatíţeno určitou mírou 

nepřesnosti. Imisní data pro oblast Českých Budějovic získává ČHMÚ z těchto měřících stanic: 

 1. měřící stanice v instravilánu města České Budějovice – lokalita Nerudova. Provozuje ji 

ČHMÚ. Tato stanice je v jednotném systému vedena pod č. 1104. Jedná se o stanici s automatickým 

měřícím programem. Stanice se nachází zhruba 300 m od pravého břehu řeky Vltavy na travnatém 

prostranství mezi městskou zástavbou. Od provozu Vráto je vzdálena zhruba 3 km. Stanice sleduje 

tyto škodliviny: SO2; NO; NO2; NOx; PM 10; O3; CO; benzen, ethylbenzen, m,p,o-xylen, toluen. 

 2. měřící stanice v instravilánu města České Budějovice pod č. 1193 – ulice Třešňová  

v Suchém Vrbném. Provozuje ji SZÚ. Provádí se zde kombinované měření. Od provozu Vráto je 

vzdálena zhruba 2,5 km. Je osazena analyzátory SO2; NO; NO2; NOx; PM 10. Kromě toho je  

v zachyceném prachu sledován obsah Cr, Ni, Cd, Mn, As, Pb. 

 3. měřící stanice v instravilánu města České Budějovice pod č.1591– ulice Antala Staška. 

Provozuje ji ČHMÚ. Jedná se o stanici s manuálním měřícím programem. Stanice se nachází zhruba 

5 km od provozu Vráto. Stanice sleduje těţké kovy v PM 10 a benzo(a)pyren. Je v provozu od 

1.12.2004.  

 

Na základě automatického imisního monitoringu pomocí měřících stanic byly vyhotoveny pětileté 

průměrné imisí koncentrace nejběţnějších znečišťujících látek pro celou Českou Republiku v rámci 

oblastí se zvýšenou kvalitou ovzduší (OZKO) (zdroj: ČHMI). V tabulce níţe uvádíme stav imisního 

pozadí za roky 2009 – 2013 (2008 - 2012): 
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Imisní situace v okolí se za posledních 6 let prakticky nezměnila. Ţádná znečišťující látka 

nepřekročila imisní limit stanovený zákonem. Posuzované oblast nepatří do oblasti ze zhoršenou 

kvalitou ovzduší. 

Na ţádné z uvedených stanic v roce 2013 k překročení imisních limitů stanovených v příloze č. 1 

vyhlášky č. 415/2012 Sb. nedošlo. Nejčastěji v České Republice dochází k překročení maximální 

denní imisní koncentrace PM10. V posuzované lokalitě nebyla tato hodnota v roce 2013 překročena 

(viz. Obrázek). 
 

 

 

 

C.II.2. Voda 

Podzemní vody 

Z pohledu hydrogeografického náleţí zájmové území do hydrogeologického rajónu 2610 

Budějovická pánev a nenachází se ve zranitelné oblasti, ani v chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (CHOPAV). 

Mělký oběh podzemních vod je v širší lokalitě vázán na kvartérní sedimenty a uloţeniny klikovského 

souvrství. 
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Na pozemcích určených k realizaci záměru se nenachází zdroje podzemních vod. Záměr se nenachází 

ani v ţádné pramenné oblasti. 

 

Povrchové vody 

Celé území náleţí k úmoří Baltského moře. Zájmová oblast spadá pod dílčí povodí č. 1-06-03-005 

(Dobrovodská stoka, pravostranný přítok Vltavy). Plocha tohoto dílčího povodí činí 10,623 km
2
. 

Podle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků  

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je Vltava řazena mezi významné 

vodní toky. Jakost povrchové vody v tocích dlouhodobě sleduje Povodí Vltavy, s.p. 

Nejbliţším vodním tokem je bezejmenný tok napájející nedaleký Nemanický rybník (téţ Světlík), 

cca 1 km sz. od záměru, dále Rudolfovský potok napájející Voselný rybník (Čertík), cca 1,1 km 

severně od záměru a bezejmenná vodoteč napájející rybníky cca 0,7 – 0,9 km jiţně od záměru 

(Kamenný rybník, rybník Bor). 

 

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohroţení kvality vod v případě 

respektování dobrého stavu techniky pouţívané při výstavbě. 

Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou navrţena 

následující opatření: 

 - všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

 technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska moţných úkapů ropných 

 látek, 

 - zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

 podloţí, 

 - konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíţdějících na veřejné komunikace  

 ze stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace.  

 

C.II.3. Půda 

V prostoru hodnoceného záměru se nacházejí převáţně zelené a zpevněné plochy.  

Z regionálního hlediska v území převládají různé primární pseudogleje, velký rozsah zaujímají i 

typické gleje. Ve východní části se hojně uplatňují nenasycené stenické kambizemě s přechody do 

podzolů. V západní polovině bioregionu se vyvinuly typické kambizemě s přechody do kambizemí 

typických. Kromě Šumavy má tento bioregion nejvyšší zastoupení různých typů organozemí (ţivá 

rašeliniště jsou ale vzácná), časté jsou i fluvizemě. Všechny půdy jsou chudé na vápník. 

Půdním typem v dotčeném území jsou hnědozemě, které však podléhají vyluhování a postupně 

přecházejí do podzolů. 
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C.II.4. Horninové prostředí 

Geomorfologie 

 

Dle regionálního geomorfologického členění (Demek et al., 1987) náleţí zájmové území do 

následujících jednotek: 

 

 

Geologické podmínky 
 

Z regionálně geologického hlediska patří širší okolí zájmového území do oblasti jihočeských pánví – 

budějovické a třeboňské. Pánve byly zaloţeny jiţ během svrchní křídy, jejíţ sedimenty tvoří společně 

s krystalinikem moldanubika podloţí terciérní výplně těchto pánví. I během terciéru byla 

sedimentace převáţně říčních a jezerních sedimentů přerušována častými hiáty, které byly spojeny  

s erozí podloţních vrstev. Sedimenty jihočeských pánví mají pravděpodobný rozsah od oligocénu aţ 

do pliocénu. 

Bazální lipnické souvrství písků, jílů a štěrků, místy druhotně silicifikovaných o mocnosti do 30 m je 

zachováno nesouvisle v podloţí mladších souvrství. K spodnímu miocénu patří transgresivně uloţená 

souvrství zlivské a mydlovarské. Uloţeniny těchto souvrství představují říční a jezerní klastické 

sedimenty (písky, stěrky, jíly) s polohami diatomitů, uhelných jílů s vyvinutou lignitovou slojí. Hojné 

jsou i vloţky zjílovatělých vulkanických hornin. Nejmladší souvrství ledenické, tvořené především 

kaolinickými jíly, je pliocénního stáří. Nad tímto souvrstvím spočívají ještě mladší štěrky. Celková 

mocnost terciéru nepřevyšuje 200 m v třeboňské části pánve, v budějovické jsou zachované mocnosti 

ještě menší. Povrch je tvořen kvartérními fluviálními písky a štěrky pestrého mineralogického 

sloţení, nezpevněné, šedohnědé aţ rezavé barvy. Přímým podloţím jsou pískovce a slepence, dále 

jílovce a prachovce sladkovodního aţ brakického původu o stáří coniak aţ campan, křída, druhohory. 

Území spadá do oblasti s nízkým radonovým indexem. 
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Radioaktivita 

Převaţující kategorie radonového rizika z geologického podlaţí v oblasti je nízká. 

 

 
 

 

C.II.5. Fauna a flóra 

V období 04-05/2012 byl v zájmové lokalitě proveden orientační biologický průzkum. Tímto 

průzkumem nebyla v zájmovém území zjištěna přítomnost ţivočichů ani rostlin nacházejících se na 

seznamu zvláště chráněných druhů uvedených v příloze vyhlášky MŢP č. 395 z roku 1992. 

Prostor realizace záměru má v současné době charakter travnatých ploch. 

Z rostlinstva zde jsou zastoupena v omezené míře pouze sekundární rostlinná společenstva 

ruderálních bylin. Co do počtu zastoupených druhů jsou poměrně chudá. Nejmasivněji zastoupenými 

druhy jsou pýr plazivý, lebeda lesklá, heřmánkovec přímořský a turanka kanadská. 

Pokud jde o výskyt ţivočichů, z obratlovců byl na ploše zjištěn sporadický výskyt či pouze přelet 

některých druhů ptáků. Jedná se vesměs o druhy běţné aţ obecné zvláště v blízkosti lidských sídel. K 

hnízdění ptáků na lokalitě nedochází, zejména v důsledku neexistence keřového a stromového patra  

a jiných vhodných úkrytů. 
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Ze savců byl v lokalitě zjištěn pouze jediný druh - hraboš polní. Výskyt plazů ani obojţivelníků nebyl 

v lokalitě zaznamenán, nic nenasvědčuje ani moţnosti sezónní migrace obojţivelníků přes toto 

území. Z bezobratlých byla zjištěna přítomnost několika běţných druhů členovců a měkkýšů.  

Ţádný ze zjištěných ţivočichů ani rostlin se nenachází na seznamu zvláště chráněných druhů 

uvedených v příloze vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. 

Negativní vlivy na biologické prvky krajiny způsobené realizací záměru byly vyhodnoceny jako 

zanedbatelné.  

C.II.6. Krajina 

Krajinný ráz je definován zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je to přírodní, 

kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností sniţující jeho 

estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, 

především ochranu jejich přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků a zvláště 

chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 

Podle § 12 dost. 4 zákona č. 114/1992 Sb. se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území  

a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné 

a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 

C.II.7. Obyvatelstvo 

Počet obyvatel v Českých Budějovicích z 1.1. 2014 z dat Českého statistického úřadu. 

 
Kód okresu  CZ0311  

Kód obce  544256  

Celkový počet obyvatel  93 253  

Počet muţů  44 588  

Počet ţen  48 665  

Celkový průměrný věk 

(roky)  

42,5  

Prům. věk muţů (roky)  40,7  

Prům. věk ţen (roky)  43,8  

 

Stavbou čerpací stanice se nepředpokládá negativní dopad na obyvatelstvo, které bydlí v blízkosti 

předmětných pozemků investora. 

D. ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika moţných vlivů  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Základní kritéria pro posouzení míry nebo moţnosti ovlivnění této skutečnosti jsou dokladována. 

Moţné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je moţno charakterizovat s ohledem na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu. V době realizace stavby můţe být ovlivněno 

obyvatelstvo s ohledem na stavební práce. Délka stavby bude pouze po omezenou dobu. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat.  
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Pro minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 

 - Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby  

 na ţivotní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním poţadavků na pouţívání 

 moderních a progresivních postupů výstavby (s vyuţitím méně hlučných a ţivotnímu 

 prostředí šetrných technologií). 

 - Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval moţnost 

 narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíţe situovaných objektů bydlení. 

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených 

doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 

 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Z obecného hlediska je zdravotní stav obyvatelstva nepříznivě ovlivňován znečišťováním ţivotního 

prostředí. Tato skutečnost se projevuje mimo jiné ve zkrácení délky ţivota, ve vyšší úmrtnosti 

obyvatelstva jako celku, ve vyšší nemocnosti, postiţením mladších věkových skupin obyvatelstva 

(zvýšený výskyt onemocnění horních cest dýchacích, zvýšený výskyt alergií apod.). 

Na základě rozboru stávajících provozů čerpacích stanic podobné velikosti lze konstatovat, ţe moţné 

expozici jsou vystaveni pouze pracovníci provádějící stáčení a zákazníci ČS.  

Při stáčení jsou pracovníci vybavení ochrannými pomůckami a pouţitá technologie (armatura stáčecí 

šachty), včetně dodrţování pracovních postupů, sniţují riziko expozice na minimum.  

Další moţnosti expozice jsou práce, vykonávané při pravidelných revizních kontrolách jednotlivých 

nádrţí. V tomto případě se jedná o dlouhodobě plánované činnosti, kdy jsou nádrţe pro tyto činnosti 

náleţitě připraveny (vypouštění, propaření nebo profouknuty dusíkem). Krátkodobé expozici budou 

vystaveni pracovníci při čistění a revizi nádrţí. Riziko expozice je zanedbatelné. Bude zde nutno 

postupovat v souladu s příslušnými předpisy na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 

Obyvatelstvo v okolí „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ bude vystaveno pouze vlivu látek, 

vypouštěných do atmosféry. Jde o emise z otevřeného ventilu plamenojistky, zajišťující odvětrávání 

skladovací nádrţe NM. 

Ze zdravotních rizik nelze zcela vyloučit ohroţení jakosti povrchových a podzemních vod v případě 

mimořádné havárie.  

Technické zajištění stavby, moţnost včasné a trvalé indikace technického stavu zařízení a časový 

prostor z hlediska rychlosti proudění podzemních vod umoţňují účinný zásah v případě havarijního 

úniku ropných látek. V případě kontaminace prozradí ropné látky svou přítomnost jiţ v nepatrných 

koncentracích nepříjemným zápachem a chutí.  

 

Vliv na obyvatelstvo v období výstavby 

V průběhu realizace stavby „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ dojde přechodně k narušení faktoru 

pohody, zejména zvýšeným dopravním ruchem a stavebními pracemi. Tyto vlivy lze do značné míry 

eliminovat kompenzačními opatřeními (eliminace prací emitujících zvýšený hluk v noci, vypínání 

motorů mechanismů apod.). Předpokládaná doba výstavby je cca 4 měsíce. Dopravou stavebního 

materiálu bude zasaţena především oblast, přiléhající ke komunikaci č. I/34. 

Pokud jde o pracovníky, provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), nelze rizika pracovního 

úrazu nikdy vyloučit. Při respektování bezpečnostních předpisů je však riziko pracovního úrazu 

nízké. Nelze samozřejmě vyloučit kumulaci vlivů a jejich synergické účinky v případě kombinace 

vlivů, které se mohou při jejich jednotlivém posuzování jevit jako zcela bezvýznamné.  

Ale to v podstatě přináší kaţdá pracovní či jiná činnost.  

Pracovníci provádějící výstavbu „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ musí být po jejím uvedení do 

provozu prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními předpisy, provozními řády  

a havarijními plány. 
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Vliv na obyvatelstvo v období provozu 

Po zahájení provozu „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ začne naváţení a výdej pohonných hmot 

v rozsahu stanovených obratů. Navýšení dopravy na komunikaci I/34 zásobovacími  

autocisternami je, vzhledem k průjezdům na této komunikaci, minimální. 

 

Sociální a ekonomické důsledky pro obyvatelstvo 

Lze konstatovat, ţe realizace záměru bude mít sociální a ekonomické důsledky a to mírně pozitivní. 

Je předpoklad vytváření nových pracovních příleţitostí, spojených s provozem „Polyfunkčního 

objektu & ČSPH“.  

 

Následky možné havárie 

Jako případná příčina havárie se jeví pouze nadměrný únik PH do podloţí pod ČSPH. Uniklá PH se 

pak můţe dostat do podzemních vod. 

Tomuto však v případě stáčení a výdeje zabraňuje nepropustná manipulační plocha, napojená 

kanalizační přípojkou zaolejovaných vod do havarijní záchytné a úkapové jímky - komory 

dvouplášťové skladovací nádrţe. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší 

- V období výstavby 

Znečištění ovzduší emisemi z dopravy NA jsou zcela zanedbatelné (vzhledem k provozu na přilehlé 

silnici I/34). 

- V období provozu „Polyfunkčního objektu & ČSPH“. 

Znečištění ovzduší emisemi z autodopravy při provozu čerpací stanice jsou zcela zanedbatelné. 

Technologie veškerého stáčení a výdeje NM nebude opatřeno, v souladu s platnou legislativou, 

rekuperačním systémem z důvodu malé těkavosti NM. 

Z výsledků odborného posudku je patrný minimální příspěvek imisí po realizaci záměru, hodnoty 

imisního znečištění vyhovují příslušným imisním limitům a jsou pod jejich hranicí, a rozsah 

zasaţeného území bude malý. 

Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, příloha č. 2. Odstavec 10.2 je vyţadován provozní řád 

jako součást povolení provozu. 

  

Jiné vlivy 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 

D.I.3. Vliv hluku a vibrací  

Hluk 

S ohledem na nově instalovaný zdroj hluku (čerpadla výdejních stojanů), jejich umístění na refýţích 

manipulační výdejní plochy a jejich udávanou hlučnost (70 dB) lze konstatovat, ţe navýšení hlukové 

zátěţe se v okolí ČS neprojeví. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí by měla být dodrţena jiţ na 

hranici areálu. 

 

Záření 

Technologie neprodukuje radioaktivní ani elektromagnetické záření.  
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Biologické vlivy    

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládají její negativní biologické vlivy na okolní 

ţivotní prostředí. 

Skladovaná PH není takového charakteru, který by mohl vyvolat obavy z výskytu hlodavců nebo 

obtíţného hmyzu. Zpracovateli nejsou známy biologické vlivy záření či jiné ekologické vlivy neţ ty, 

které jsou popsány v dokumentaci. 

D.I.4. Vlivy na podzemní a povrchovou vodu  

Navrhovaný provoz neovlivní charakter odvodnění oblasti ani její hydrologické charakteristiky 

(hladiny podzemní vody, průtoky, vydatnosti podzemní vody apod.). Přesto je nutno ho  

z legislativních důvodů a vlastních provozních příčin zabezpečit před případnými úniky ropných 

produktů do okolního prostředí půdy, vod, kanalizace, stavebně, technologicky i organizačně 

naprosto jednoznačným a dokonalým způsobem (havarijní jímky u nádrţí, dvouplášťové nádrţe). 

 

Změna hydrologických charakteristik 

Významnější ovlivnění hladiny podzemní vody ve spojitosti s výstavbou se neočekává,  

vliv lze označit za nevýznamný. 

 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

Provoz „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu 

podzemních vod. Skladování látek nebezpečných vodám a shromaţďování nebezpečných odpadů  

se provádí v souladu se stávajícími platnými předpisy. 

D.I.5. Vlivy na půdu  

Dotčené pozemky pro navrhovanou stavbu „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ jsou vedeny 

převáţně jako „orná půda “. Obecně lze konstatovat, ţe vliv na půdu bude tedy málo významný 

s výjimkou krátkodobého omezeného působení při výstavbě, při přemisťování výkopových zemin za 

suchého počasí. 

 

Povrchové úpravy 

Výstavba nových komunikací, výstavba manipulační plochy, základových konstrukcí skladovacích 

nádrţí a objektu kiosku bude vyţadovat další zemní práce spojené se zakládáním stavby a modelací 

terénu. Výkopová zemina bude vyuţita pro terénní úpravy. 

 

Znečištění půdy 

K potencionálnímu znečistění půdy během provozu můţe dojít následkem náhodných úkapů ropných 

látek z motorových vozidel přijíţdějících po obsluţné komunikaci.  

D.I.6. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy  

Záměr nebude mít zásadní vliv na faunu a flóru. 

V blízkosti polohy záměru nebyly zjištěny ţádné chráněné druhy rostlin a ţivočichů, na které by se 

vztahovala ochrana dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. 
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D.I.7. Vlivy na krajinu 

Poloha budoucího záměru „Polyfunkčního objektu & ČSPH“, jasně poukazuje, ţe vliv na tyto 

sloţky je zanedbatelný. Kulturní památky a hmotný majetek nebudou investorovým záměrem 

ovlivněny.  

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaţenému území a populaci 

V předkládaném oznámení jsou posouzeny všechny předpokládané vlivy na ţivotní prostředí  

v důsledku realizace stavby „Polyfunkčního objektu & ČSPH“. Z celkového hodnocení vyplývá,  

ţe všechny posuzované vlivy jsou co do velikosti malé, co do významnosti málo významné. 

Volba tohoto území pro stanovené funkční vyuţití odpovídá jeho charakteru. 

Předloţený záměr by svými dopady do jednotlivých sloţek ţivotního prostředí neměl,  

jak je doloţeno v jednotlivých částech předkládaného oznámení, výrazněji ovlivnit stávající 

parametry ţivotního prostředí. 

 

Možnosti vzniku havárií a dopady na okolí 

Vzhledem k charakteru zařízení mohou vzniknout následující druhy havárií, které by měly 

dopad na ţivotní prostředí, a to: 

 

● únik par a plynů do ovzduší 

● únik kapalných látek mimo zařízení 

● poţár 

● riziko ohroţení flóry, fauny a ÚSES 

 

Únik par a plynů do ovzduší 

Následkem případné havárie lze očekávat málo intenzivní úniky z důvodu poměrně nízkého tlaku 

v zařízení a malé těkavosti PH. Emise par a plynů by se projevila v blízkém okolí zápachem.  

 

Jiné účinky z důvodu časové omezenosti trvání havárie se nepředpokládají. 

 

Únik skladovaných kapalin mimo zařízení 

K úniku můţe dojít prorezavěním, špatným svárovým nebo přírubovým spojem. Případné úniky musí 

být provozně signalizovány bezprostředně s okamţitým odstavením technologie dotčené poruchou  

z provozu a se zabráněním jakémukoliv úniku mimo zpevněné plochy. V tomto málo 

pravděpodobném případě bude nutné znečištěnou plochu dekontaminovat.  

Havarijní úniky PH v ostatních případech budou zachyceny v havarijní jímce o objemu 5m³. 

 

Požár 

Případný poţár v areálu ČS můţe nastat buď v místech manipulace, tj. stáčení a výdeje,  

nebo ve skladovacích nádrţích. K případnému poţáru můţe dojít při technické závadě (zdroje 

iniciace - porušení elektrické izolace, zadření loţiska, blesk, apod.). 

Vzhledem k tomu, ţe manipulační kapalina je klasifikována jako hořlavina, je poţární zatíţení 

poměrně vysoké. Poţár hořlavých kapalin je charakterizován těmito chemicko-fyzikálními jevy: 

● přenosem tepelné energie sáláním 

● prudkým spalováním par HK na povrchu hladiny 

● uvolněním dýmu a kouře 

● teplotami aţ 1300°C 

Při poţáru je také nutno počítat s vývinem tepla, kouře a toxických zplodin hoření. Při hašení se bude 

pouţívat pěna a poţární voda, která se bude shromaţďovat v havarijní jímce a v případě větší havárie 
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také zčásti odtékat do okolního terénu. V případě skladovací nádrţe či poţáru technologických prvků, 

včetně čerpadel a potrubí, musí kontaminaci v okolí znemoţnit provedení a odvodnění povrchu.  

V poţárním řádu budoucího provozu bude nutno podrobně rozpracovat opatření k zamezení 

znečištění prostředí v odlišných podmínkách poţáru jednotlivých provozních prvků.  

Jako pouţitelný zdroj poţární vody bude k dispozici městský vodovod. 

Prostředky požární ochrany 

● telefon 

● hasící přístroje (druh, počet a rozmístění je specifikováno v Poţárně bezpečnostním řešení) 

 

„Polyfunkčního objektu & ČSPH“ je přístupná odbočkou ze silnice č.I/34 v obci České 

Budějovice.  Při realizaci všech navrţených technických opatření, při dodrţování všech zásad 

bezpečného provozu je riziko havárie při čerpací stanici minimální. Jako pravděpodobnější se zdá být 

riziko havárie cisterny na komunikacích. I přes přísná bezpečnostní opatření, je havárie moţná, a to 

nejen z důvodů ryze technických, ale i vlivem selhání lidského faktoru. 

K tomuto můţe dojít kromě havárie cisterny při dopravě PH v následujících případech: 

● prostor výdejních stojanů 

 - porucha pistole 

 - únik z výdejních stojanů  

 - přeplnění nádrţe automobilu zákazníka 

● prostor stáčení 

 - přeplnění skladovacích nádrţí 

 - poškození těsnosti skladovacích nádrţí 

 - poškození stáčecí hadice 

 - porušení těsnosti cisternového vozu 

 

● technologické rozvody 

 porušení těsnosti potrubí, spojů, armatur 

 

Základní koncepce poţární ochrany řeší podrobně projekt stavby „Polyfunkčního objektu & 

ČSPH“  v Poţárně bezpečnostním řešení. Signalizace poţárního ohroţení je řešena elektropoţární 

signalizací, která bude sledována pověřenou a proškolenou obsluhou. 

 

Riziko ohrožení flóry, fauny a ÚSES 

Charakter stavby a dalšího vyuţití objektu (skladové objekty pro pohonné hmoty) při poloze lokality 

(není součástí ani v sousedství zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů) představuje zejména 

havarijní riziko. 

Tyto sloţky mohou být lokálně poškozeny havárií (únik PH, poţár) a jejím přenosem do vodního 

toku. Z tohoto důvodu jsou bezpečnostní opatření, směřovaná zejména k ochraně proti úniku 

pohonných hmot a poţáru objektu, zároveň opatřeními pro ochranu přírody a krajiny. 

 

Dopady na okolí 

Při dodrţení běţných bezpečnostních opatření stanovených provozním řádem podle platných norem  

a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká. Je zbytečné uvádět, 

jaké sloţky ţivotního prostředí jsou nejvíce ohroţeny, protoţe priorita je stanovena v havarijním 

plánu. V havarijním plánu stanovený příliš sloţitý postup v závislosti na charakteru havárie není 

vhodný, jelikoţ i vyškolený člověk neprofesionál v kritických situacích jedná zmatečně. 

Nestandardní a účelové postupy je třeba přenechat profesionálům. 
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D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice 

Vzhledem k charakteru a poloze posuzovaného záměru nelze nepříznivé vlivy přesahující státní 

hranice vzniklé při realizaci stavby a samotném provozu předpokládat. 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popř. kompenzaci 

nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí 

Územně plánovací opatření 

Dle územního plánu města České Budějovice, v platném znění, jsou pozemky parc. č. 12/26 a 5/2 

v k.ú. České Budějovice 4 součástí zastavitelného území s charakterem smíšeným kolektivního 

bydlení v příměstí a součástí zastavitelného území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu 

na pozemních komunikacích - území pro vybrané hlavní obsluţné místní komunikace III. třídy. 
 

Pro zastavitelná území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí jsou dle článku 

35 obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České 

Budějovice, v platném znění, stanoveny následující podmínky vyuţití např. ad.3.a. - čerpací stanice 

pohonných hmot. 

 

Dle ÚPnM je pozemek parc. č. 12/36 v k.ú. České Budějovice 4 součástí zastavitelného území 

s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí - jehoţ vyuţití je popsáno výše. 

 

Na základě provedeného šetření a vyjádření příslušného úřadu je patrné, ţe pro posuzované území,  

na kterém je stavba navrţena, je posuzovaná stavba v souladu s územním plánem.  

    

Etapa přípravy stavby 

 Zabezpečit všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými 

vodám. Tyto prostory budou zabezpečeny stavebně - technickým řešením tak,  

aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému úniku těchto látek. 

 Poţádat v rámci stavebního řízení orgán ochrany ovzduší KÚ Ústeckého kraje  

o povolení umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. 

 

Etapa výstavby 

 provádět za suchého počasí časté kropení a umývání vozovek. 

 odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, přechodně shromaţďovat  

v odpovídajících shromaţďovacích prostředcích nebo na určených místech, odděleně 

podle kategorií a druhů. 

 shromaţďovací prostředky, resp. místa shromaţďování odpadů řádně označovat 

názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŢP 

č. 381/2001Sb.). 

 shromaţďovací prostředky na nebezpečné odpady opatřit identifikačními listy 

 nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem dle vyhlášky 

MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a viditelně označit 

grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti. 

 před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní původce 

(dodavatel stavby) evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. 



PROJEKTMONT s.r.o. 

Ječná 1321/29a 
621 00 Brno 
IČO: 25597477 
Číslo datové schránky: y6s4qfw 
   

 

 
Str. 49 

 

 odpady předávat ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu 

zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění 

 Pouţívat stavební mechanismy v dobrém technickém stavu 

 Průběţně zajišťovat údrţbu a sjízdnost vyuţívaných přístupových cest ke staveništi 

Ke kolaudaci dodavatel stavby předloží: 

 Specifikaci druhů a mnoţství odpadů vzniklých během výstavby a doklad o způsobu 

jejich vyuţití nebo zneškodnění. 

 Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší, podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., 

v rozsahu přílohy č. 6. 

 

Etapa provozu 

 Dodrţovat provozní předpisy, které obsahují vedle pokynů k provozu a údrţbě 

i organizační opatření, zásady při neobvyklých provozních stavech a haváriích. 

 

Další preventivní a provozní opatření 

 Elektroinstalace musí být navrţena dle platných norem, hlavní vypínače elektrického 

proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami 

 Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny musí být řešena uzemněním  

a hromosvodem  

 Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy  

a vyhláškami  

 Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět 

pravidelná školení pracovníků  

 Provádět pravidelné kontroly havarijní jímky 

 K jednotlivým musí být umoţněn příjezd poţárních vozidel, instalace a automatického 

systému signalizace. Součástí projektové dokumentace bude i technická zpráva 

poţární ochrany 

 Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem 

 Provádět pravidelně revize těsnosti všech skladů a potrubí pro závadné látky 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování 

oznámení  

Při hodnocení vlivu záměru „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ byla pouţita rozpracovaná 

projektová dokumentace a údaje z analogických staveb, dále technické normy, zákony a vyhlášky 

mající vztah k danému problému.  

Při hodnocení vlivů projektovaného záměru bylo pouţito standardních, praxí ověřených metod  

a dostupných vstupních informací. Pouţitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných 

kapitol a v podkladových přílohách.  

Jednotlivé vlivy na ţivotní prostředí byly hodnoceny a porovnávány se stanovenými limity,  

které jsou obsaţeny v zákonech, prováděcích vyhláškách a technických normách. V oborech, u nichţ 

normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad zhodnocen popisně.  

Pokud se vyskytly nejasnosti, budou objasněny v nejbliţší době v rámci kompletní projektové 

dokumentace. 

Terénní průzkum pro účely tohoto oznámení byl prováděn v období (červenec - srpen). Je však třeba 

konstatovat, ţe problematika ÚSES zájmové oblasti je dobře známá. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ZÁMĚRU (POKUD BYLI VYPRACOVÁNY) 

Záměr výstavby „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ je předloţen v jediné variantě s ohledem na 

stávající stav posuzovaného území. Další varianty nebyly řešeny s ohledem na umístění  

a charakter záměru. 

 

Umístění „Polyfunkčního objektu & ČSPH“ je předurčeno tím, ţe: 

 předmětné pozemky stavby jsou ve výhradním vlastnictví investora Josef Hos s.r.o. 

 plocha je velikostí i umístěním pro plánovanou výstavbu vhodná 

 stavba bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu  

 umístění záměru je v souladu s územním plánem 

Cílem tohoto oznámení je zhodnotit, jak významné budou negativní vlivy posuzovaného záměru na 

ţivotní prostředí a jak by bylo moţné tyto negativní vlivy minimalizovat.  

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Doplňující údaje uvádíme v přílohách oznámení (příloha č. 1-9). 

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem a posouzení komplexnosti 

předaných vstupních podkladů je moţno konstatovat, ţe ţádná z podstatných informací o záměru, 

která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na ţivotní prostředí, obyvatelstvo 

nebo strukturu a funkční vyuţití území, nebyla zamlčena. 

G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předmětná stavba „Polyfunkční objekt & ČSPH“ je novostavbou obsluţného dopravního zařízení 

dopravně napojené na silnici první třídy č. I/34, v obci České Budějovice. Předmětná stavba bude 

realizována na travnatých plochách, které jsou ve výhradním vlastnictví investora Josef Hos s.r.o. 

Vlastní stavba bude převáţně slouţit jako veřejná čerpací stanice pohonných hmot pro motoristy a 

účastníky silničního provozu projíţdějícími po komunikaci první třídy č. I/34. 

Čerpací stanice PH ve městě České Budějovice je navrţena ke stáčení, skladování a výdeji 

tradičních pohonných hmot (PHM) -  nafty motorové (NM), směsné nafty (SMN), benzínu 

automobilového (BA95N) a lihobenzínu (E85). Dále pak alternativních paliv - zkapalněného 

ropného plynu (LPG), stlačeného zemního plynu (CNG). 

Výdej prodávaných hmot bude prováděn do nádrţí automobilů zákazníků - motoristů, vyuţívající 

sluţeb tohoto obsluţného dopravního zařízení. 

Čerpací stanice PH je navrţena s jedním stáčecím místem a deseti výdejními místy, umístěnými na 

společné izolované manipulační ploše. Dále je ČS doplněna o stáčecí a výdejní místo LPG, které jsou 

obě umístěny na ţivičných plochách v areálu ČS PH, kdy jsou jejich pozice vyznačeny vodorovným 

dopravním značením - nátěrem na ţivičném povrchu areálové komunikace.  

Zásobování čerpací stanice plynem pro výdej CNG je navrţeno přímo ze stávající středotlaké 

plynovodní přípojky. 

Společná výdejní a stáčecí manipulační plocha, s deseti výdejními a jedním stáčecím místem je 

přestřešena ocelovou konstrukcí přestřešení. Manipulační plocha je ohraničena na příjezdové hraně 

poloţenou obrubou, tvořící rozvodí sráţkových vod a je spádována k výjezdové straně, kde je 

ohraničena přejezdnou ŢB štěrbinovou vpustí, napojenou kanalizační přípojkou zaolejovaných vod 
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na bezodtokovou havarijní záchytnou a úkapovou jímku - komoru podzemní skladovací 

dvouplášťové nádrţe o objemu 8m3, coţ je normový poţadavek na objem jímky. 

Dopravní situace uvnitř navrhovaného areálu je řešena jako jednosměrná, umoţňující plynulý 

příjezd a výjezd vozidel. 

Provozování ČS PH bude nepřetrţité, tedy 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.  

Provoz budě členěn na směny. Čerpací stanice bude s trvalou obsluhou. 

Čerpací stanice je vybavena polyfunkčním objektem, v jejímţ přízemí bude umístěn kiosek čerpací 

stanice a rovněţ plánovaná mycí línka. 

 

Záměrem investora je vytvořit na svých pozemcích objekt pro drobnou podnikatelskou činnost - 

Polyfunkční objekt & ČSPH. Hlavní funkce bude tvořena čerpací stanicí, jejíţ doplňkovou funkci 

bude dotvářet Polyfunkční objekt v jehoţ přízemí bude umístěn kiosek čerpací stanice a plánovaná 

mycí linka. V dalších plánovaných podlaţích je záměrem investora vytvořit prostory pro drobné 

podnikání (obchody a sluţby), případně umístění kancelářských prostorů. 

Veškeré provozovny bude investor / stavebník pravděpodobně vyuţívat sám, a to v rámci svých 

podnikatelských aktivit. 
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H. PŘÍLOHY 

Seznam příloh: 1. Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odbor územního plánování  

   2. Vyjádření Natura 2000 

   3. Vyjádření Magistrátu města České Budějovice,  

   Odbor ochrany ţivotního prostředí 

   4. Územní rozhodnutí  - rozhodnutí o umístění stavby  

   Komunikace a základní technická vybavenost (MK Horní - SOU, 2.část) 

   5. Oznámení - Zahájení řízení o prodlouţení platnosti územního rozhodnutí 

   6. Situace s napojením na I/34 C.3.1. 

   7. Situace C.2.  

   8. Situace koordinační C.3. 

   9. Odborný posudek 


