
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC 
 
 

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracováno dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 

 
 
 
 
 

červenec 2011 



 

 



 

   INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, Czech Republic 
   IČ: 28346581, DIČ: CZ28346581 
 

 

Zakázka/Dokument: 0181-11/D01   
Vydání: 01    

Strana:  1 z 28    
 

F ileName: PHM_Bzenec_ozn(1).doc 
Sav eDate: 11.7.2011 13:18:00 

Záznam o vydání dokumentu 
 

 

Název dokumentu: OSAZENÍ PALIVOVÉ STA NICE, AREÁL CHATEA U BZENEC 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: 0181-11/D01 

Objednatel:  UH IPON, s.r.o. 

  

Účel vydání:  Finální dokument 

Stupeň utajení: Bez omezení 

 

 
Vydání Popis  Zpracoval Kontroloval Schválil Datum 

01 Finální dokument 
E Ondráčková P Mynář P Mynář 

11. 7. 2011    

  
   

    

  
   

    

Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena, nebo výrazně označena NAHRAZENO. 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 4 výtisky 

1 výtisk 
 
 

UH IPON, s.r.o. 
archiv INVEK s.r.o. 
 

 
© INVEK s.r.o, 2011 
Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec 
smluvního určení (tj. nad rámec použití v rámci daného procesu EIA) vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, 
převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, 
společnosti INVEK s.r.o. 



 

   OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/Dokument: 0181-11/D01   
Vydání: 01    

Strana:  2 z 28    
 

F ileName: PHM_Bzenec_ozn(1).doc 
Sav eDate: 11.7.2011 13:18:00 

Seznam zpracovatelů oznámení 
 

 

 

 

 

 

Oznámení zpracoval:  

 

     Ing. Petr Mynář  
     držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí 
     č. j. 44520/ENV/06 

 

 

Datum zpracování oznámení:   11. 7. 2011 

 

 

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:  

 

 Jméno a příjmení  Bydliště   Telefon 

 Ing. Petr Mynář    Brno   546 211 349 
 Mgr. Edita Ondráčková  Brno   546 211 349 
 

 Telefon na jednotlivé zpracovatele prostřednictvím společnosti INVEK s.r.o. 

 

 

Ilustrační foto na titulní straně:  Pohled do prostoru umístění záměru. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. 

Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel 
Corporation. 



 

   OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/Dokument: 0181-11/D01   
Vydání: 01    

Strana:  3 z 28    
 

F ileName: PHM_Bzenec_ozn(1).doc 
Sav eDate: 11.7.2011 13:18:00 

Obsah 
Titulní l ist 
Seznam zpracovatelů oznámení .......................................................................................................... 2 
Obsah ............................................................................................................................................... 3 
Přehled zkratek  ................................................................................................................................. 5 
Úvod  ................................................................................................................................................ 6 

ČÁST A  (ÚDAJE O OZNA MOVATELI)  ............................................................................................ 7 

A.1. Obchodní firma  .......................................................................................................................... 7 
A.2. IČ .............................................................................................................................................. 7 
A.3. Sídlo  .......................................................................................................................................... 7 
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele  .............................................................................................. 7 

ČÁST B  (ÚDAJE O ZÁMĚRU)  ......................................................................................................... 8 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................ 8 

B.I.1. Název a zařazení záměru .................................................................................................. 8 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru ................................................................................................. 8 
B.I.3. Umístění záměru .............................................................................................................. 8 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  ..................................................... 9 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění  ..................................................................... 9 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru ........................................................... 9 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  ................................... 10 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  ............................................................... 11 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů ...............................................................11 

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  ................................................................................................................ 12 

B.II.1. Půda ............................................................................................................................ 12 
B.II.2. Voda ............................................................................................................................ 12 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ......................................................................... 12 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  ...................................................................... 12 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  ............................................................................................................. 13 

B.III.1. Ovzduší  ...................................................................................................................... 13 
B.III.2. Odpadní voda  ............................................................................................................. 13 
B.III.3. Odpady  ...................................................................................................................... 13 
B.III.4. Ostatní  ....................................................................................................................... 14 
B.III.5. Rizika vzniku havárií  .................................................................................................... 14 

ČÁST C  (ÚDA JE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ)  ............................. 15 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠ ÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  ........... 15 

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  ...... 16 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  ....................................................................................... 16 
C.II.2. Ovzduší a klima  ............................................................................................................ 16 
C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  ............................................................ 16 
C.II.4. Povrchová a podzemní voda .......................................................................................... 17 
C.II.5. Půda ............................................................................................................................ 17 
C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje ............................................................................. 17 
C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy  ............................................................................................ 18 



 

   OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/Dokument: 0181-11/D01   
Vydání: 01    

Strana:  4 z 28    
 

F ileName: PHM_Bzenec_ozn(1).doc 
Sav eDate: 11.7.2011 13:18:00 

 
 
C.II.8. Krajina ......................................................................................................................... 18 
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky  .............................................................................. 18 
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  ...................................................................................... 19 
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí  ......................................................................... 19 

ČÁST D  (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)  ..... 20 

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, 
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ................................................................................................. 20 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  ............................................................................ 20 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  ................................................................................................. 20 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  ............................. 20 
D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu  ............................................................................ 20 
D.I.5. Vlivy na půdu  ................................................................................................................ 21 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje .................................................................. 21 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  ................................................................................. 21 
D.I.8. Vlivy na krajinu  ............................................................................................................. 21 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  ................................................................... 21 
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu ......................................................................... 22 
D.I.11. Jiné ekologické vlivy  .................................................................................................... 22 

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI  ................................................ 22 

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE  22 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ  22 

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ  ........................................................................... 23 

ČÁST E  (POROVNÁ NÍ VARIA NT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ................................................................... 24 

ČÁST F  (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)  .................................................................................................... 25 

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE  ............................................................................................. 25 

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE  .................................................................... 25 

ČÁST G  (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .............. 26 

ČÁST H  (PŘÍLOHY)  ..................................................................................................................... 28 

 



 

   OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/Dokument: 0181-11/D01   
Vydání: 01    

Strana:  5 z 28    
 

F ileName: PHM_Bzenec_ozn(1).doc 
Sav eDate: 11.7.2011 13:18:00 

Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
č.p. číslo popisné 
ČR Česká republika 
EIA posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostřdí 
n.m. nad mořem 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
TOC těkavé organické látky 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v úplném 
znění vyhlášeném zákonem č. 49/2010 Sb. (dále jen zákon). Slouží jako základní podklad pro provedení 
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Zpracování oznámení proběhlo v červnu až červenci 2011. Pro zpracování byly použity podklady 
poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním 
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

UH IPON, s.r.o. 

A.2. IČ 

25589164 

A.3. Sídlo 

Pod Valy 314 
686 04 Kunovice 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Marek Fiala 
jednatel společnosti 

UH IPON, s.r.o. 
Pod Valy 314 
686 04 Kunovice 

tel.: 572 557 891 
fax.: 572 551 599 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Osazení palivové stanice, areál Chateau Bzenec 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 
je následující:  

kategorie: II 
bod: 10.4 
název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se 
tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacita záměru, vztažená k zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., je následující: 

skladované množství:   do 4,5 t1 (nafta motorová) 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Jihomoravský 
okres:  Hodonín 
obec:  Bzenec 
katastrální území: Bzenec 
parcely:   5052/1 
vlastník:   CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. 

                                                 
1 Uvedená hodnota vychází výpočtem z kapacity nádrže (5000 l) a hustoty nafty (v rozmezí 0,8 - 0,9 kg/l). 
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Prostor a okolí záměru v katastrálním území Bzenec jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

Situační a dispoziční řešení záměru je doloženo v příloze 1 tohoto oznámení. 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je novostavba (osazení) neveřejné palivové stanice na naftu. Palivová stanice bude 
osazena na stávající betonové ploše pod stávajícím zastřešením. 

Ke kumulaci vlivů s dalšími záměry nedochází, záměr je v souladu s územním plánem (viz příloha 4 tohoto 
oznámení). 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Potřeba záměru je dána potřebou provozovatele areálu (CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.), zabývajícího se 
výrobou a prodejem vína, zajistit pohonné hmoty pro vlastní technologické a dopravní prostředky s 
vyloučením zajíždění do vzdálených čerpacích stanic (intravilán města Bzenec). 

Umístění je vázáno na stávající výrobní a skladové prostory a není navrženo ve více variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

B.I.6.1. Základní údaje 

Předmětem záměru je osazení neveřejné nadzemní palivové stanice na naftu v areálu Chateau Bzenec. 
Stanice je určena pro skladování a zásobování pohonnými hmotami (motorová nafta) vlastních vozidel 
a technologií provozovatele. 

Palivová stanice bude osazena na stávající betonové ploše pod stávajícím zastřešením. Proti úkapu nafty 
budou osazeny sorpční rošty. Pro zamezení skladování jakýchkoliv materiálů a parkování zemědělských 
strojů v blízkosti palivové stanice bude prostor oplocen. 
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B.I.6.2. Technické řešení 

Palivová stanice je tvořena dvouplášťovou nádrží o objemu 5000 litrů. Stanice osazena výdejním stojanem 
s elektrickým čerpadlem a průtokoměrem a uzamykatelným krytem výdejního stojanu. Nádrž je vybavena 
ventilem proti přeplnění. Vzhled stanice je zřejmý z následujícího obrázku. 

Obr.: Vzhled palivové stanice 

 

Rozměry stanice jsou následující:  délka 2,8 m, šířka 2,2 m, výška 2,27 m. Hmotnost 380 kg (prázdná). 
Stanice je určena pouze pro motorovou naftu resp. bionaftu, nebudou skladovány žádné jiné typy paliv. 
Celková roční výtoč bude v úrovni cca 20 m3/rok (motorová nafta). 

Další podrobnější údaje viz příloha 2 tohoto oznámení. 

Stanice bude osazena na stávajícím betonovém podkladu. Na místě čerpání do nádrže budou osazeny dva 
sorpční rošty 1/1 m zachytávající případný úkap nafty. Sorpční rošt SoRo se skládá ze sorpční textilie a 
ocelové ochranné a montážní konstrukce. Základem je sorpční hydrofóbní netkaná textil ie, testovaná dle 
ČSN EN ISO 9073-6:2003 v Textilním zkušebním ústavu v Brně. Hydrofóbní úprava textilií odpuzuje vodu a 
do textilie jsou tedy zachytávány pouze úkapy ropných látek. Vlastní ochrana sorpčních textilních vložek 
před mechanickým poškozením je řešena roštem z tahokovu, po kterém mohou přejíždět i nákladní 
vozidla. Celý komplet tvoří celek, který se instaluje přímo na zpevněnou plochu. Indikace vyčerpání sorpční 
kapacity vložek je zajištěna změnou barvy vrchní strany textilie. 

B.I.6.3. Napojení na dopravní a jinou infrastrukturu 

Stanice bude osazena na stávající únosnou plochu a obsloužena stávajícími areálovými komunikacemi. 

Stanice bude napojena na vnitřní (areálové) vedení nízkého napětí (kabel veden po konstrukci zastřešení). 
Jiné sítě není třeba zřizovat a nejsou dotčeny. 

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

Předpokládaný termín zahájení:    v průběhu roku 2011 

Předpokládaný termín dokončení:   v průběhu roku 2011 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

Kraj: Zlínský    Jihomoravský kraj 
      Žerotínovo náměstí 3/5 

     601 94  Brno 

      tel.: 541 651 111 

Obec: Bzenec    Město Bzenec 
      Náměstí Svobody 73 

     696 81 Bzenec 
        tel.: 518 306 411 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 

Stavební povolení (zákon č. 183/2006 Sb.)   Městský úřad Bzenec 
      Stavební úřad 

      Náměstí Svobody 73 
      696 81 Bzenec 
      tel.: 518 306 425, 518 306 426 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Zábor:  celková plocha dotčeného pozemku: 13 421 m2 
Záměr je umístěn na parcele č. 5052/1 (k.ú. Bzenec). Druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha. BPEJ: není 

 zastavěná plocha:   4,25 m2 

 ZPF:  trvalé odnětí:  0 m2 
    dočasné odnětí:   0 m2 

Záměr se nedotýká zemědělského půdního fondu. 

 PUPFL:  trvalé odnětí:  0 m2 
    omezení:   0 m2 

Záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     bez nároků 
Záměr neklade nároky na odběr pitné vody. 

 v průběhu výstavby:   spotřeba nespecifikována (běžná) 

Technologická voda: spotřeba:     bez nároků 
Záměr neklade nároky na odběr technologické vody. 

 v průběhu výstavby:   spotřeba nespecifikována (běžná/nízká) 

Požární voda: spotřeba:     nespecifikováno 
 zdroj:     areálový vodovod 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie:  spotřeba:     nespecifikováno (běžná) 
 zdroj:     distribuční síť, areálový rozvod 
 v průběhu stavebních úprav:  odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn: spotřeba:     bez nároků 
 v průběhu stavebních úprav:  bez nároků 

Stavební materiál:  spotřeba:     bez významných nároků 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dopravní obsluha: zásobování:     jednotky vozidel/rok 
 Celkovou výtoč (cca 20 m3/rok) je možno dopravit jedním cisternovým nákladním vozidlem o kapacitě 

20 000 litrů. Při použití vozidel o nižší kapacitě bude počet vozidel úměrně vyšší, v každém případě však 
půjde o příjezdy (a odjezdy) v řádu jednotek vozidel za rok. 
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 odběr:      stovky vozidel/rok 
 Kapacita palivové nádrže běžných nákladních dopravních prostředků a zemědělské mechanizace se 

pohybuje kolem cca 200 l. S předpokladem dotankování vždy v polovině nádrže (100 l) je tak roční výtoč 
realizována v 20 000/100 = 200 tankováními. Počet tankujících vozidel se tedy bude pohybovat kolem 
této hodnoty, nejvýše v řádu stovek vozidel za rok. Prakticky jde o méně než jedno vozidlo denně. 

 trasa dopravy:    příjezd na silnici I/54, 
      areálové komunikace 

Výstavba: intenzita dopravy:   bez významných nároků 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Bodové zdroje: emise při stáčení (TOC):   0,7200 kg/h 
 emise při výdeji (TOC):   0,0240 kg/rok 
 Záměr je dle zákona č. 86/2002 Sb. resp. nařízení vlády č. 615/2006 Sb. zařazen jako střední zdroj 

znečišťování ovzduší. Příslušná kategorie je 4.8. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování 
a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem. 

 Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. je doložen v příloze 3 tohoto oznámení. 

Výstavba:       emise nevýznamná 

B.III.2. Odpadní voda 

Splašková voda:       bez produkce 

Technologická voda:       bez produkce 

Srážková voda:       bez produkce 
 Nedochází ke změně produkce srážkových vod. Záměr bude umístěn pod stávající přístřešek, nedochází 

ke vzniku dalších střech a zpevněných ploch. 

Výstavba:       množství nevýznamné 

B.III.3. Odpady 

Provoz, údržba: zařazení:     13 07 01* Topný olej a motorová nafta 
       15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 

      materiály (včetně olejových filtrů jinak 
      blíže neurčených), čisticí tkaniny 
      a ochranné oděvy znečištěné 
      nebezpečnými látkami 

 množství:     nespecifikováno (nízké) 
 Uvažován je odpad z periodické údržby zařízení a sorpčních roštů. Problematika odpadového hospodářství 

za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. Odpady budou zneškodňovány oprávněnou osobou. 

Výstavba:       produkce a množství nevýznamné 
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B.III.4. Ostatní 

Hluk: čerpací stanice:     LAeq,T < 50/40 dB v nejbližším 
       chráněném prostoru (den/noc) 
 Hluk je dán provozem technologie, zejména čerpadla. Zařízení se nachází mimo chráněný prostor ve více 

než dostatečné vzdálenosti. 

 doprava:     bez produkce 
 Související doprava v četnosti nejvýše jednotky vozidel denně je ve smyslu platných Metodických pokynů 

pod úrovní, při které by tento provoz měl být považován za zdroj dopravního hluku, tj. pod úrovní hluku 
produkovaného 30 osobními vozidly za hodinu (Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z 
dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996, 2005). 

 výstavba:     LAeq,T < 65/55 dB v nejbližším 
       chráněném prostoru (den/noc) 
 Hluk ze stavební (montážní) činnosti bude nevýznamný, ve více než dostatečné vzdálenosti od 

chráněného prostoru. Výstavba bude prováděna pouze v denní době, s vyloučením brzkých ranních a 
pozdních večerních hodin (tj. mezi 7:00 až 21:00). 

Vibrace:       bez produkce 
 Záměr nebude produkovat vibrace. Totéž se týká potenciálních vibrací vznikajících na komunikacích při 

provozu silniční (včetně stavební) dopravy. Při výstavbě nebudou používány trhací (střelné) práce za 
použití výbušnin. 

Záření: ionizující záření:    zdroje nebudou používány 
 Při provozu ani výstavbě nebudou provozovány žádné plynné nebo kapalné radioaktivní výpusti do 

životního prostředí, nebudou produkovány radioaktivní odpady. 

 neionizující záření:    bez výstupů 
 Úroveň elektrického a magnetického pole v okolí komunikačních a elektrorozvodných zařízení nepřekročí 

hodnoty dané nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nebudou používány 

 Při provozu ani výstavbě záměru nebudou používány žádné další zdroje fyzikálních vlivů. Nebudou 
používány ani žádné biotechnologie nebo geneticky upravované produkty. 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů 
s nepříznivými environmentálními důsledky. Detaily k ošetření havarijních stavů viz příloha 3 tohoto 
oznámení (odborný posudek). 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr je umístěn v Jihomoravském kraji, okres Hodonín, v extravilánu obce Bzenec. Prostor je plochou 
antropogenně ovlivněnou. Nejvýznačnější environmentální charakteristiky lze shrnout následovně:  

• Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území (národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, 
přírodní památka). 

• Byl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000. 
• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Záměr nezasahuje do žádného registrovaného či neregistrovaného významného krajinného prvku. 

• Záměr se nedotýká žádného prvku územního systému ekologické stability. 
• V dotčeném území se nevyskytují žádné památné stromy či přechodně chráněné plochy. 
• Záměr není umístěn v ochranném pásmu lesa. 
• Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu ani se nedotýká pozemků určených 

k plnění funkcí lesa. 
• Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazeno 

mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

• Vlastním územím neprotéká žádný trvalý povrchový tok, nenachází se na něm žádná vodní plocha, 
prameniště či mokřad. 

• V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území není součástí ve zranitelné 
oblasti stanovené nařízením vlády č. 103/2003 Sb. a revidované nařízením vlády č. 219/2007 Sb. 

• Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). 

• V dotčeném území nebyly zjištěny střety s aktivními ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými 
územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. 

• Záměr není v prostorovém konfliktu s hmotným majetkem a architektonickými nebo historickými 
památkami, plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu. 

• V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Ve městě Bzenec trvale bydlí cca 4336 obyvatel1. 

Záměr se nachází mimo zástavbu, v zemědělském areálu. Nejbližší vzdálenost záměru k obytné zástavbě je 
více než 100 metrů (osamocený rodinný dům Podhájí 996/43). 

Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování oznámení zjišťován. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazeno mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází v zóně zemědělské výroby, mimo intravilán města a mimo obytnou zástavbu. Stávající 
hluková situace v prostoru záměru není pro nepřítomnost hlukově chráněných objektů hodnocena. V 
sousedství záměru se nacházejí pouze provozovny různého charakteru, které nejsou určeny pro trvalý 
pobyt. Nejbližší vzdálenost k chráněnému prostoru je více než 100 metrů (rodinný dům Podhájí 996/43). 
Tento chráněný prostor je mimo vliv záměru. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb jsou (v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací) následující:  

Pro hluk z provozoven (týká se i záměru):  

 LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
   v období mezi 6:00 až 22:00 hodinou), 
 LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro nejhlučnější 1 hodinu v období mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

Pro hluk z dopravy: 

 LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou), 
 LAeq,8h  = 45 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích: 

 LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou), 
 LAeq,8h  = 50 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

Pro starou hlukovou zátěž2 z dopravy na pozemních komunikacích: 

 LAeq,16h = 70 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou), 
 LAeq,8h  = 60 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

                                                 
1 Dle ČSÚ, údaj k 31.12.2010. 
2 Tj. pro stav hlučnosti, který vznikl v území "historicky" (do 31. prosince 2000). 
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Pro hluk ze stavební činnosti:  

 LAeq,14h = 65 dB pro období od 7:00 do 21:00 hodin. 
 LAeq,1h  = 60 dB pro období od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hodin. 

V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací, nejsou zde prováděny těžební práce za použití 
výbušnin. V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje neionizujícího či ionizujícího 
záření, ani žádné výpusti radionuklidů do životního prostředí. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Z regionálně-hydrologického hlediska leží oznamovaný záměr v následujícím povodí:  

• hlavní povodí řeky Dunaje, 
• dílčí povodí Morava a přítoky Váhu 
• povodí 3. řádu 4-13-02 Morava od Olšavy po Myjavu, 
• povodí 4. řádu 4-13-02-026/0 odlehčovací rameno. 

Na území posuzovaného záměru se nevyskytuje trvalý povrchový tok, území se nachází mimo zátopová 
území pro Q100 vodních toků. Nejsou zde registrována pásma hygienické ochrany vodního zdroje (ve 
smyslu zákona 254/2001 Sb., o vodách). Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). Prostor záměru neleží podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve zranitelné 
oblasti. 

Podzemní voda 

Dle hydrogeologického členění spadá území výstavby do rajónu základní vrstvy 2250 - Dolnomoravský 
úval, útvar podzemních vod základní vrstvy 22502 Dolnomoravský úval - střední část (http://heis.vuv.cz). 

Úroveň ustálené hladiny podzemní vody v rámci archivních průzkumů byla zastižena, v hloubce cca 3,60 m 
pod povrchem terénu ve vrtu HMU-205, nacházející se cca 500 m severovýchodně od prostoru záměru.  

C.II.5. Půda 

Záměr se nachází na zpevněné ploše ve stávajícím zemědělském areálu. Parcela umístění záměru je ostatní 
plochou (způsob využití: manipulační plocha), zemědělský půdní fond není dotčen. 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologické poměry 

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území a jeho nejbližší okolí k neogenním sedimentů 
panonu. Litologicky se jedná o souvrství vápnitých a nevápnitých jílů s polohami písků a prachů, místy 
drobnozrnného štěrku. Geologický profil je tvořen sprašovými sedimenty s polohami jemnozrnných písků. 

Tektonické poměry a přirozená seismicita oblast i 

V území nejsou evidována poddolovaná území ani sesuvné plochy. 

Z hlediska seismicity náleží území k oblastem, kde není nutné při návrhu stavebních konstrukcí uvažovat 
účinek zemětřesení. 

http://heis.vuv.cz)
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Surovinové a jiné přírodní zdroje 

V oblasti nejsou dle ČGS - Geofond registrována žádná chráněná ložisková území. Dotčené území není 
vedeno jako významná geologická lokalita. 

Radonové riziko 

Míra rizika pronikání radonu z podloží nebyla pro účely zpracování oznámení zjišťována. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Flóra a fauna 

Pozemek, na kterém je záměr umístěn, se nachází v prostoru zemědělského areálu. Je součástí zpevněné 
plochy mezi zemědělskými objekty. Území je antropogenně pozměněno, bez rostlinného pokryvu. 

Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona 114/1992 Sb.), 
vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat. 

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 

V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na 
regionální či nadregionální úrovni. 

V dotčeném území se nebyly registrovány žádné významné krajinné prvky, nenachází se zde ani významné 
krajinné prvky ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění). 

Chráněná území 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného 
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, 
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památky nebo přírodní památky. 

Záměr nezasahuje do žádné lokality v rámci soustavy Natura 2000. 

Přechodně chráněné plochy, památné stromy, př írodní parky 

V dotčeném území nejsou lokalizovány žádné přechodně chráněné plochy, památné stromy ani přírodní 
parky. 

C.II.8. Krajina 

Záměr se nachází v prostoru stávajících hal zemědělského areálu. Současný stav areálu lze vyhodnotit jako 
antropogenně ovlivněný. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nachází pouze pozemky a budovy ve vlastnictví investora záměru, nenachází se zde 
žádný jiný nemovitý hmotný majetek. 

V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, 
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované 
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná 
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drobná solitérní architektura. V prostoru záměru se nenachází žádné známé archeologické naleziště, 
případný výskyt nálezů (vzhledem k charakteru záměru - umístění na stávající plochu) lze vyloučit. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

V dotčeném území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, tj. 
komunikační síť a veškerá další nezbytná infrastruktura. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Záměr neprodukuje ve významné míře žádné škodliviny (hluk, znečištění ovzduší resp. jiné), které by 
mohly ovlivnit obyvatelstvo dotčeného území a jejich zdraví. Jsou zajištěny veškeré hygienické požadavky, 
nad míru stanovenou příslušnými předpisy nebudou vlivem záměru dotčeni žádní obyvatelé. Totéž se týká i 
období provádění stavebních prací při výstavbě záměru. 

Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky pro obyvatelstvo. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy záměru jsou hodnoceny v odborném posudku dle zákona č. 86/2002 Sb. (viz příloha 3 tohoto 
oznámení). Závěrem je, že záměr  splňuje požadavky dle platné legislativy a z hlediska nejlepší dostupné 
techniky je doporučen k realizaci. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází v části obce, určené pro komerční aktivity (zemědělskou činnost). V sousedství záměru 
se nacházejí pouze provozovny zemědělského charakteru, které nejsou určeny pro trvalý pobyt. 

Nejbližší vzdálenost k chráněnému prostoru je více než 100 metrů (rodinný dům Podhájí 996/43). Tato 
vzdálenost je více než dostatečná pro utlumení jakýchkoli hlukových vlivů záměru. 

Dopravní provoz související se záměrem nemění existující dopravně-hlukovou situaci v území, hluk ze 
stavební (montážní) činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

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

Vlivy na odvodnění území 

Realizací záměru, tj. navýšením stávající kapacity výroby, nedojde k výstavbě dalších zpevněných a 
zastřešených ploch v území, nedochází tedy k omezení infiltrace v území nad rámec stávajícího stavu. 

Vliv na charakter odvodnění je hodnocen jako nulový. 
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Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod 

Splaškové ani technologické vody nebudou produkovány. Látky potenciálně ohrožující jakost vod budou 
skladovány v zabezpečeném prostoru (dvouplášťová nádrž s ventilem proti přeplnění) na stávajícím 
betonovém podkladu. Místo čerpání bude osazeno sorpčními rošty zachytávající případný úkap nafty. 
Prostor je zastřešen, nedochází tedy k případné kontaminaci dešťových vod splachem z povrchu 
betonových ploch. 

Vlivem instalace vlastní palivové stanice nelze tedy předpokládat ovlivnění kvality povrchových a 
podzemních vod. 

Ovlivnění hydrogeologických charakterist ik 

Hydrologické charakteristiky nebudou vzhledem k charakteru posuzovaného záměru ovlivněny. 

Vliv na vodní zdroje 

Vodní zdroje nebudou vzhledem k jejich absenci přímo ani druhotně ovlivněny. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Vlivy na půdy jsou vzhledem k charakteru parcely umístění hodnoceny jako nulové. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou vzhledem k charakteru záměru hodnoceny jako nulové. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na floru a faunu jsou vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění hodnoceny jako nulové. 

Zvláště chráněná území nebudou realizací záměru dotčena. Záměr nekoliduje s žádným prvkem územního 
systému ekologické stability, chráněným územím ani významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je 
obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek. Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl 
stanoviskem příslušného Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyloučen (viz příloha 4 tohoto oznámení). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí má charakter urbanizovaného prostoru (zemědě lský výrobní areál). 
Realizace záměru charakter krajiny nezmění, v rámci záměru nebudou budovány nové objekty. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek a kulturní památky nebudou realizací záměru ovlivněny. Architektonické a historické 
památky nebudou dotčeny. Případný archeologický nález v průběhu stavebních prací je vzhledem k 
charakteru záměru vyloučen. 
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Celkové intenzity dopravy související se záměrem jsou velmi nízké a pohybují se v řádu nejvýše jednotky 
vozidel denně. To je hodnota z dopravního hlediska nevýznamná. Pro dopravní obsluhu jsou k dispozici 
vyhovující komunikace včetně napojení na vyšší komunikační síť. 

Infrastrukturní sítě v území nebudou záměrem dotčeny. 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah vlivů záměru je lokální, daný prakticky rozsahem záměru. Ve všech sledovaných oblastech 
(obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk a další fyzikální nebo biologické charakteristiky, 
podzemní a povrchová voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, biota, krajina, hmotný majetek a 
kulturní památky, dopravní infrastruktura resp. jiné) jsou vlivy přijatelné a řešitelné za použití příslušných 
ochranných případně kompenzačních opatření (viz. kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, strana 22 tohoto 
oznámení). 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí.  Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech: 
• umístění záměru v souladu s územním plánem mimo úzký kontakt s obytným územím, 

• umístění záměru mimo zvláště chráněná území (z hlediska ochrany přírody a krajiny), 
• dodržení platných předpisů a norem v oblasti optimalizace projekčního návrhu rozmístění technologie i 

v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

Nad tento rámec jsou navržena tato dodatečná opatření: 
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• stavební a konstrukční práce související s navýšením výroby včetně související dopravy nebudou 
prováděny v nočních hodinách, 

• pro provoz bude zpracován havarijní plán, 
• areál bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek, 
• veškeré plochy, kde dochází/bude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami budou zabezpečeny 

proti jejich úniku do vnějšího prostoru (sorpční rošty), 
• bude zajištěna pravidelná výměna sorpčních vložek (tkanin). 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V 
rámci zpracování oznámení byla zajištěna veškerá relevantní data, potřebná pro zjištění stavu území a 
následnou specifikaci možných vlivů. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr není předložen ve více variantách. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační a dispoziční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž jsou 
doloženy další nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Základní údaje 

V extravilánu města Bzenec je v areálu firmy CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. připravováno umístění 
neveřejné palivové stanice na naftu. Stanice bude umístěna v prostoru stávajících hal. Umístění areálu a 
vzhled záměru jsou zřejmé z následujících obrázků. 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

Obr.: Vzhled palivové stanice 
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Záměr se nedotýká pozemků zemědě lského půdního fondu, nedotýká se pozemků určených k plnění 
funkce lesa, ani záboru ostatních ploch. S výjimkou elektrické energie nevyžaduje žádné sítě (voda, plyn, 
kanalizace resp. další). Intenzita související dopravy je velmi nízká, v řádu nejvýše jednotek vozidel denně. 
Produkce odpadů bude málo významná. Nevzniknou významné zdroje hluku ani jiných faktorů, 
ovlivňujících životní prostředí. Zároveň nevznikne žádné riziko ohrožení životního prostředí v důsledku 
havárií. 

Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území (národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní 
památka). Byl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000. Záměr nezasahuje do 
žádného registrovaného či neregistrovaného významného krajinného prvku. Záměr neleží v zátopovém 
území ani v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. 

Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj 
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1  (Mapové a situační přílohy) 
Příloha 2  (Technický popis zařízení) 
Příloha 3  (Odborný posudek) 
Příloha 4  (Doklady) 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části. 



Příloha 1 
(Mapové a situační přílohy) 
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Příloha 2 
(Technický popis zařízení) 
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