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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 

CAR – TOUR spol. s r.o. 

 
A.II.  IČO 

  49286971     
 
 
A.III.  Sídlo 

CAR – TOUR spol. s r.o. 
Pohřebačka 23 
533 45  Opatovice nad Labem 

 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
Oznamovatel:  František Jozif 

CAR – TOUR spol. s r.o. 
Pohřebačka 23 
533 45  Opatovice nad Labem 
tel.:602 152 768 

 
zastoupený na základě plné moci uvedené na následující stránce firmou: 

 
   ATELIER AURUM s.r.o. 
   Jiráskova 21; 530 02  Pardubice 

 
IČO: 42937680 

   aurum@aurumroom.cz 
   Ing. Drahomír Ježek 
 
 
 

 

mailto:aurum@aurumroom.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: 

Provozní tankování nafty v areálu firmy CAR – TOUR v Pohřebačce 
 
Zařazení záměru: 

Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy 
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení) bod 10.4 „ Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, 
dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t, kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t “, kde příslušným úřadem 
pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.  
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B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Areál čerpací stanice PHM bude sloužit  k příjmu, skladování, výdeji motorové nafty 
pro potřeby firmy.  Bezpečnostní list motorové nafty je doložen v Příloze č.5 
předkládaného oznámení. 
Předpokládaný roční výdej  je následující: 
Ø motorová nafta ……….… 240 m3 /rok 
 
B.I.3.  Umístění záměru 
KÚ:         Pohřebačka    
Obec:     Opatovice nad Labem   
Kraj:     Pardubický 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Stavba je umístěna v areálu firmy CAR-TOUR s.r.o. v Pohřebačce. Možnost kumulace 
s jinými záměry není předpokládána. 

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Stavba řeší provozní potřeby investora, vedoucí k úsporám manipulačních jízd vozidel. 
Tankovací zařízení je umístěno v přímé návaznosti na odstavnou plochu pro vozidla 
firmy. 
Staveniště se nachází v areálu firmy na západním okraji obce. Vlastní stavba, ani její 
ochranná a bezpečnostní pásma, nezasahují na pozemky mimo areál firmy.  
Stávající areál firmy  CAR – TOUR spol. s r.o. je provozován na základě vydaného 
kolaudačního souhlasu  s užíváním stavby č.j. MmP 38189/2010 ze dne 28.5.2010. 
V rámci stavby byly respektovány podmínky Společného vyjádření odboru životního 
prostředí k projektové dokumentaci „Parkoviště v areálu firmy CAR-TOUR 
Pohřebačka“, vydaného MmP Pardubic, odboru životního prostředí č.j. 
OŽP/VOD/11807/07/MI ze dne 29.3.2007. Oba výše uvedené dokumenty jsou 
doloženy v Příloze č. 4 předkládaného oznámení. 

 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Předmětem oznámení je  umístění mobilní tankovací nádrže o objemu 30 m3 na 
nepropustné betonové ploše. Odvodnění plochy je jištěno bezodtokovou jímkou o 
objemu 5m3. 
Staveniště leží na nezpevněné ostatní ploše, část staveniště zasahuje nad zrušenou 
žb. silážní jímku. Vlastní zařízení je umístěno v dostatečné vzdálenosti od stávajícího 
provozního objektu firmy. Geologické i hydrogeologické podmínky staveniště jsou 
jednoduché a nevyžadují žádná zvláštní opatření. 
Stavba řeší doplňková zařízení a objekty, sloužící pro umístění a provoz výdejního 
zařízení na motorovou naftu. Vlastní zařízení je dodáváno jako mobilní monoblok, 
včetně certifikace a prohlášení o shodě zařízení pro provoz v rámci EÚ. 
Motorová nafta bude skladována v monobloku zásobní nádrže s vestavěným 
tankovacím zařízením. Jedná se výrobek firmy P.H. petrol s.r.o., typ NPNE.  
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Nadzemní ocelová nádrž slouží k ekologickému skladování a výdeji hořlavých kapalin. 
Použití je vhodné  pro podniky s malým a středně velkým vozovým parkem, stavební 
organizace, zemědělské závody a  obchodní organizace.  
Nádrž má válcový tvar uzavřený klenutým dnem. Provedení nádrže je dvouplášťové 
s kontrolou meziprostoru stlačeným vzduchem. Vnější plášť slouží také jako ochrana 
před slunečním zářením. 
Nádrž  je uložena na tvarovaných sedlových podporách. V horní části nádrže je 
kontrolní vstup o velikosti DN500. Kompletnost výrobku zajišťuje plnící (odkalovací), 
sací armatura se zpětnou klapkou, mechanický stavoznak, armatura s koncovou 
neprůbojnou  pojistkou a výdejní monoblok CUBE 70MC s automatickou pistolí. Dále 
je nádrž vybavena plnícími otvory DN 50, ve kterém je umístěna kalibrovaná měrná tyč 
a DN 80 na kterou je napojeno plnící čerpadlo Gespasa 500 lit/minuta sloužící ke 
stáčení PHM z autocisterny, dále je nádrž vybavena akustickým hlásičem maximální 
hladiny Gespasa. Meziprostor nádrže je kontrolován vizuálně pomocí vzduch. 
manometru. Provozní tlak meziprostoru je max.0.4bar a max.provozní tlak nádrže je 
0.75bar při rozsahu provozních teplot -20 až +40°C.  
Celý povrch nádrže je po tryskání nastříkán dvousložkovým nátěrem.  
Nápisy a osazené prvky jak hydraulické, tak elektrické splňují veškeré platné normy a 
předpisy z hlediska bezpečnosti provozu i ochrany životního prostředí. 
NPNE je nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž určená pro ekologické skladování a 
výdej hořlavých kapalin II.až IV.třídy nebezpečnosti . Jedná se o technicky vyspělou 
samostatně fungující nádrž, vybavenou ve standardu integrovaným výdejním 
zařízením, sacími a plnícími prvky, hlásiči maximální hladiny a mezipláště.  Nádrž 
NPNE je koncipována  tak, aby při splnění všech požadavků zákonů, norem a nařízení 
minimalizovala vstupní investiční náklady na pořízení, stavební připravenost, provoz a 
servis. Nádrž lze díky promyšlené koncepci označit, jako bezúdržbovou.  
Dno navíc funguje jako záchytná vana při případných netěsnostech a úkapech 
vznikajících při stáčení a výdeji. 
Díky pevnému ocelovému provedení je minimalizováno nebezpečí poškození ze 
strany tankujících například při neopatrném najíždění, nebo jiné činnosti v blízkosti 
provozní nádrže - nehrozí nevratné porušení pláště . Samonosná konstrukce dovoluje 
umístění na základovou desku tvořenou například panely, nebo stávající zpevněnou 
plochu - nejsou tedy vyžadovány žádné složité a drahé stavební úpravy . V případě 
potřeby lze standardně dodávanými kotevními prvky nádrž připevnit k podloží. 
Díky pevné konstrukci a použitým materiálům nedochází k protlačování nerovností v 
podloží do nosných částí nádrže.  
Obsluha se bude řídit  provozním, havarijním a požárním řádem, zpracovaným 
majitelem (provozovatelem) čerpací stanice. 
Obsluhu může provádět pracovník tím pověřený, zaškolený a seznámený s návodem 
na obsluhu. Pravidelně se musí zúčastňovat protipožárních školení a školení 
bezpečnosti práce. Obsluha nesmí dovolit přístup nepovolaných osob k nádrži.   
Před plněním skladovací nádrže musí obsluha zjistit stav hladiny ropné látky v nádrži, 
která bude plněna. Stáčecí autocisterna po připojení uzemnění a vyrovnání potenciálů 
statické elektřiny (min. 10 min) přečerpává ropné látky pomocí vlastního čerpacího 
zařízení, přičemž stáčecí hadice bude připojena k šroubení plnící armatury nádrže. 
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Nádrž je dovoleno plnit na 95% jmenovitého objemu nádrže pouze plnící armaturou. 
Obsluha musí být přítomna během celé doby stáčení ropné látky, sledovat postup 
stáčení a po jeho skončení musí zabezpečit zařízení proti úniku ropné látky.  
V případě úniku ropné látky musí být stáčení zastaveno a příčina úniku ihned 
odstraněna. 
Informativní schéma nádrže: 
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B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby      2012  
Dokončení výstavby    2012 
 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Obec Opatovice nad Labem, Pardubický kraj 
 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Nejbližšími navazujícími rozhodnutími po ukončení procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí budou kromě vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr: 
§ územní rozhodnutí a stavební povolení 
Fotodokumentace stávajícího stavu je  patrná z následujícího podkladu, situace je 
potom podrobněji dokladována v Příloze č.2   předkládaného oznámení. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu: 
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B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1.  Půda 
Stavba je realizována na následujících parcelách: 

p.č. výměra (m2) dle KN druh pozemku 
170/3 862 Ostatní plocha 
170/2 1327 Ostatní plocha 

  162/3 1226 Ostatní plocha 

Z uvedených podkladů je patrné, že se záměrem nejsou spojeny žádné dočasné nebo 
trvalé nároky na ZPF, respektive PUPFL. Stavba je situována mimo ochranné pásmo 
lesa. 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve 
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru 
dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 
114/1992 Sb.) nejsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.  
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence   1 m  

 u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 u elektrických stanic  
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 

kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva 
elektrické stanice. 

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
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Ø u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se 
rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 

Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
274/01 Sb. 
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

 
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území 
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti:  
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  
• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 

místních komunikací I. třídy 
• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy 

B.II.2. Voda 
Výstavba 
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na 
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná spotřeba vody na 
jednoho pracovníka: 
pitná 5 l/os./směna 
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby: 
Poč. pracovníků        4 
Délka výstavby 30 dnů 
Spotřeba vody během výstavby [m3]      15 

Jako voda pro etapu výstavby bude využívána balená pitná voda. 
Provoz 
Posuzovaný záměr nemá nároky na pitnou vodu. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 

Pro vlastní stavbu ČS PHM se předpokládá spotřeba následujících surovinových 
zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky : 
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Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna 
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 

-  živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky 
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.  

-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce 
Betonárka do 5 km. 

- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové 
výrobky, výrobky ze skla 

Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města. 

- betonové prefabrikáty  
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km. 

- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po 
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD. 

Provoz 
Energie: 

Elektrická energie 
Navrhovaná lokalita je připojena na stávající vnitřní rozvody firmy, samostatným 
vývodem ze stávajícího rozvaděče správní budovy.  U stáčení je dále navrženo 
osvětlení, řešené osazením jednoho stožáru veřejného osvětlení. Napájení veřejného 
osvětlení bude propojením se stávajícím rozvodem veřejného osvětlení. Celkové 
nároky na elektrickou energii budou upřesněny v dalším stupni projektové přípravy. 
 

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

Ve fázi výstavby nedojde k výraznějšímu zvýšení nároků na stávající dopravní síť, 
protože popisované rozšíření nepředstavuje žádné významnější ovlivnění dopravy 
z hlediska vyvolané staveništní dopravy. 

Etapa provozu 

Vzhledem k charakteru záměru  lze konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny žádné 
nové nároky na dopravu. 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Etapa výstavby není spojena s žádnými významnějšími zemními respektive 
stavebními pracemi, ani s významnějšími nároky na staveništní dopravu, tudíž nelze 
předpokládat významnější ovlivnění imisní zátěže spojené s etapou výstavby. 
Provoz 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 

Emise z motorové nafty 
Emise při plnění podzemní zásobní nádrže: 

Při úvaze bilancí emisí předpokládáme případ,  že cisterna nemá zařízení na zpětný 
odvod par (což je reálný případ).  Nádrž má obsah 30 m3, roční výtoč se předpokládá 
240 m3. Při opakovaném plnění tudíž unikne celkem 240 m3 směsi vzduchu s parami 
nafty. Předpokládáme, že tlak nasycených par nafty při průměrné roční teplotě 20 0C 
se vzhledem k různému složení může pohybovat v mezích 30 – 150 Pa a střední 
molekulová hmotnost nafty je 180 kg/kmol. Potom hmotnost par nafty uniknuvších za 
rok při plnění nádrže do ovzduší činí cca 3,23  – 16,16 kg. Při této úvaze 
zanedbáváme drobné úniky par v důsledku změn objemu nádrže vlivem teploty okolí, 
neboť jsou nepatrné. 
Při spotřebě 240 m3 nafty za rok činí  emise VOC  4,8 kg/rok 
Celkové emise VOC  pak činí: (3,23 až 16,16 ) kg  + 4,8  kg =  8,03 až  20.96 kg 
Uvedenou sumu emisí lze označit za malou a nevýznamnou. 
 
Plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší  
Se záměrem nejsou spojeny žádné nové plošné nebo liniové zdroje hluku. 
 
B.III.2.  Odpadní vody 
Celkové množství vypouštěných odpadních vod  
Etapa výstavby 

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby 
a odpovídá nárokům na vodu v etapě výstavby. Po dobu výstavby budou používána 
chemická WC nebo používána stávající WC v areálu firmy. 
Etapa provozu 
Splaškové odpadní vody 

Se záměrem není generován žádný nárok z hlediska produkce splaškových vod. 
Srážkové vody 

Plocha pro umístění stáčecího a výdejného zařízení se nachází v areálu investora. 
Zařízení navazuje přímo na stávající parkovací a pojezdovou plochu, sloužící firmě pro 
odstavování autobusů. Na tuto plochu navazuje správní budova firmy CAR-TOUR, 
včetně servisu, dopravního dispečinku a sociálního zázemí firmy. Na ploše určené 
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k výstavbě je v současné době spodní stavba bývalého žb. silážní jímky. Tankování 
bude využíváno výhradně pro vlastní potřebu provozu firmy. 
Z hlediska vodohospodářského je stavba řešena tak, že vlastní zařízení má v prostoru 
výdejního zařízení vestavěnou záchytnou vanu pro úkapy a případ poruchy na 
výdejním zařízení. Zásobník nafty je řešen jako dvouplášťová nádrž s meziprostorem 
chráněným přetlakem vzduchu, doplněným signalizací úniku tlaku – poruchy jednoho 
z plášťů. Vlastní prostor pro výdej nafty bude chráněn pří úkapech instalací sorbčních 
roštů SoRo. Rošty jsou rovněž certifikovány pro použití a naplnění požadavků dle 
zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích PHM. Úkapové 
rošty jsou osazeny speciální rohoží, která absorbuje RL a odpuzuje vodu. Po nasycení 
povrch rohoží změní barvu a vymění se za novou. Stará rohož se ekologicky 
zlikviduje. 
Posledním prostorem pro zajištění je prostor plnění nádrže, což je celá výdejní plocha 
a prostor pod nádrží, zajišťující případ havárie při stáčení. Dle ČSN 65 0201 Hořlavé 
kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci musí být tato plocha zajištěna 
bezodtokovou jímkou o min. objemu 5m3. Tento požadavek návrh řeší následovně. 
Celá plocha je navržena jako monolitická železobetonová deska, opatřená 
povrchovým uzavíracím nátěrem. Celá plocha je vyspádována do středové uliční 
vpustě (bez kalového prostoru). Odtud je vedena potrubím Dn 150 do rozdělovací 
šachty. Tato šachta je na odtoku osazena uzavíracím ručním šoupátkem. Za 
normálního provozu je šoupě otevřené a dešťová voda protéká šachtou a dále pak 
potrubím Dn 200 až před stávající odlučovač ropných látek, který zajišťuje odvodnění 
přilehlého parkoviště. Odtud jsou dešťové vody svedeny do vsakovacích galerií. 
V případě tankování do výdejní nádrže, uzavře obsluha šoupě. Pokud by došlo při 
stáčení do nádrže k havárii, uniklé RL se nahromadí v oddělovací šachtě a přepadnou 
bočním přepadem Dn 200 do bezodtokové jímky o objemu 5m3. Po havárii se 
zachycené RL odčerpají a zlikvidují, rozdělovací šachta i záchytná jímka se vyčistí a 
otevře se šoupě k dalšímu provozu zařízení.  
Jak již bylo uvedeno,  stávající odvodnění zpevněné parkovací plochy je zajištěno 
příčným spádováním do středu plochy, kde je umístěno 8 uličních vpustí. Dešťové 
vody jsou svedeny přes uliční vpusti kanalizací do sedimentační jímky, kombinované 
s odlučovačem lehkých kapalin a sorbčním filtrem (garantujícím na výstupu 0,2 mg/l 
NEL) do vsakovacích galerií u jihovýchodní části zpevněné plochy.  
Lze tedy uzavřít, že způsob odvádění srážkových vod se nemění.  Odlučovač ropných 
látek je provozován na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí v souladu s jeho 
provozním řádem, který je doložen v Příloze č.3 překládaného oznámení  a je pro něj 
veden provozní deník. 
 
B.III.3.  Odpady 
Výstavba i provoz uvažovaného záměru se řídí novým zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak 
v etapě vlastní výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.  
Výstavba 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy bude znám 
dodavatel stavby a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
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smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi 
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce. 
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 
název odpadu kategorie kód odpadu 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 
čistící tkanina N 150202 
obaly z papíru a lepenky O 150101 
obaly z plastů O 150102 
obaly ze dřeva O 150103 
obaly z kovů    O 150104 
kompozitní obaly O 150105 
směs obal. materiálů O 150106 
úlomky betonu O 170101 
stavební suť   O 170102 
směsný stavební a demoliční odpad O 170107 
odpadní dřevo  O 170201 
odpadní sklo O 170202 
asfalt bez dehtu O 170302 
železný šrot  O 170405 
odpadní kabely O 170411 
zemina a kameny O 170504 
stavební a demoliční odpady znečištění N 170903 
sběrový papír O 200101 
kovové předměty   O 200140 
směsný komunál.odpad  O 200301 

Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke 
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu 
jejich využití nebo odstranění. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, 
aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány podmínky, které 
jsou formulovány v dalších částech předkládaného oznámení. 
Doporučení zpracovatelského týmu oznámení pro minimalizaci negativních vlivů pro 
oblast nakládání s odpady ve fázi výstavby jsou uvedena v příslušné části D 
předkládaného oznámení.  
Provoz 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a 
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu 
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů: 
Kód Název odpadu a místo vzniku Kategorie 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 
150202 Čistící tkanina – prostor ČS PHM N 
200303 Uliční smetky – venkovní O 
130502 Kal z odl. olejů - ČS PHM N 

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět 
jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné 
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech 
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního 
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas 
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.  
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Dle projektových podkladů zaolejované vody (130502 - kal z odl.olejů) jsou svedeny 
do úkapové jímky, která má elektronické měření hladiny vedené na místo pultu 
centrální ochrany ČS; při naplnění je vydán  pokyn k vyvezení. Dále  budou provozním 
řádem předepsány pravidelné kontroly. 
Údržbu ČSPH bude zajišťovat  servisní firma, která si vzniklý odpad při servisu s 
sebou odváží  a sama zajišťuje likvidaci (150202 čistící tkanina + 200121 zářivky). 
Na ČSPH není prodejní kiosek takže produkce odpadu bude minimální. 
Předpokládaný odvoz odpadu 1x týdně. 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství 
emisí, způsoby jejich omezení) 
Hluk 
Výstavba 
Etapa výstavby v zásadě nemůže být zdrojem hluku, protože se jedná o typizovanou 
ČS PHM, jejíž instalace nevyžaduje žádné rozsáhlejší stavební práce. 
Provoz 

Dle projektových podkladů záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje hluku, jako je 
myčka apod. Stacionární  zdroje hluku představuje pouze výdejní stojan motorové 
nafty. Dle dostupných projektových podkladů lze výdejní stojan při provozu  definovat 
hodnotou Lw = 65 dB. 
Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 

Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení 
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, 
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  
Nařízením vlády 480/2001 Sb.   
Zápach 
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu. 

Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 
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B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
B.III.1. Možnosti vzniku havárií 

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit: 
♦ požár objektu   
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám   
  
B.III.2. Dopady na okolí 

Požár 
Detailněji problematiku možných havárií  nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to 
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů 
na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů 
není k dispozici vůbec. V doporučených opatřeních předkládané dokumentace je k této 
problematice formulováno následující doporučení: 
• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení  

požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti 
Vzhledem ke skutečnosti, že výdej PHM bude realizován na zastřešeném 
manipulačním prostoru, je riziko úniku látek škodlivých vodám mimo zabezpečené 
území ČS PHM minimální. 
Únik látek škodlivých vodám 
Minimalizace tohoto rizika je dána požadovanými zkouškami a zkušebním provozem, 
tudíž vyžadované postupy lze označit za preventivní opatření. 

B.III.3. Preventivní opatření 

Obsluha se řídí provozním, havarijním a požárním řádem, zpracovaným majitelem 
(provozovatelem) čerpací stanice. 
Obsluhu může provádět pracovník tím pověřený, zaškolený a seznámený s návodem 
na obsluhu. Pravidelně se musí zúčastňovat protipožárních školení a školení 
bezpečnosti práce. Obsluha nesmí dovolit přístup nepovolaných osob k nádrži.  
V případě bouřky nebo nebezpečí atmosférických výbojů musí přerušit stáčení nebo 
plnění PHM. Obsluha  nesmí nosit oděvy ze syntetických materiálů, které mohou být 
zdrojem elektrických výbojů. Dále je zakázáno používat obuv, která může vyvolat 
jiskření. 
Obsluha musí být prokazatelně poučena, jak postupovat při výronu hořlavých látek a 
provádět trvalý odborný dozor nad zařízením. Je povinna na začátku pracovní směny 
provést prohlídku celé nádrže. Denně vizuálně zkontrolovat těsnost a stav armatur a 
přírub.  
Před plněním skladovací nádrže musí obsluha zjistit stav hladiny ropné látky v nádrži, 
která bude plněna. Stáčecí autocisterna po připojení uzemnění a vyrovnání potenciálů 
statické elektřiny (min. 10 min) přečerpává ropné látky pomocí vlastního čerpacího 
zařízení, přičemž stáčecí hadice bude připojena k šroubení plnící armatury nádrže. 
Nádrž je dovoleno plnit na 95% jmenovitého objemu nádrže pouze plnící armaturou. 
Obsluha musí být přítomna během celé doby stáčení ropné látky, sledovat postup 
stáčení a po jeho skončení musí zabezpečit zařízení proti úniku ropné látky.  
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V případě úniku ropné látky musí být stáčení zastaveno a příčina úniku ihned 
odstraněna. 
Popis shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů 

Kal z nádrží pro skladování PHM, směsi vody a olejů ze záchytné jímky (úkapy) budou 
dle potřeby odčerpávány přes odkalovací armatury nádrží do sběrné nádrže 
cisternového vozidla smluvní organizace.  
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě 
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém 
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak 
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.  
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany přírody.  
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují 
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).  
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem 
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na 
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).  
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o 
území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.  
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny. 
V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže. 
Přírodovědecky významnější lokality jsou dostatečně vzdáleny od posuzovaného 
záměru a nejsou ohroženy ani umístěním zařízení staveniště. 
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou 
lokalitu.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 

C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým, 
teplým a sušším létem.  Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým  
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Mezoklimatické  poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky 
vůbec  ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4oC. V lednu 
klesá teplotní průměr až na -1,8 o C.  Nejteplejším měsícem roku je červenec s 
průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28  ledových dnů 
s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů  s teplotou nad 25 oC je v Pardubicích 47. 
Průměrné roční  množství srážek se pohybuje kolem 600, z nichž 62% je  v teplé části 
roku. Z hlediska převažujících směrů větru  mají největší četnost větry z jihovýchodu 
(19,5%). V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 0C, které 
byly získány zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě Českého 
hydrometeorologického ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
-1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -0,1 

Zájmové území patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Za rok zde 
spadne v průměru 599 mm srážek.  Roční chod srážek je velmi proměnlivý a 
maximum se může  vyskytnout prakticky od června po srpen, v ojedinělých  případech 
dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají  v dlouholetém průměru na únor. Měsíční 
úhrny srážek v mm jsou uvedeny v následující tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
36          32 35 45 60 64 81 73 49 46 40 38 

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
6,9       6 4,2 1,3 0,2 - - - - 0,4 2 5,5 

Znečištění ovzduší 
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr není významným zdrojem 
znečišťování ovzduší, není nezbytné se v popisné části oznámení věnovat podrobněji 
imisnímu pozadí zájmového území. 
 
C.2.2. Voda           
Povrchové vody: 

Povrchové vody 

Hlavním tokem na východ od zájmové oblasti je tok Labe, do jehož povodí území patří. 
Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo 
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení  na Labské Louce v Krkonoších ve 
výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková 
plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1 
154 km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1. Řeka 
již od Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Záměr je 
situován mimo kótu stoleté vody.  
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Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je patrný z následujícího podkladu: 
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Protože se záměrem není spojen žádný přímý vlivy na povrchové toky, lze výše 
uvedený popis považovat pro potřeby procesu EIA za postačující. 
Podzemní vody 

Zájmová oblast spadá do povodí Labe, které tvoří hlavní hydrografickou osu území. 
Nejvýznamnějším kolektorem podzemní vody jsou mladopleistocenní terasové 
štěrkopísky, v nichž existuje souvislý obzor mělkých průlinových vod s volnou nebo 
mírně napjatou hladinou, jejíž úroveň kolísá v závislosti na srážkách a na stavu vody v 
Labi. 
Kolektor kvartérních sedimentů je odvodňován Labem, pouze v období vysokých stavů 
hladin v řece dochází k břehové infiltraci. 
 
Výřez hydrogeologické mapy zájmového území je patrný z následujícího podkladu: 
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C.2.3. Půda 
Záměr nepředstavuje nároky na ZPF respektive PUPFL, a to ani dočasné, ani trvalé. 
Není nezbytné se touto složkou dále zabývat.  
 
C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Geomorfologické poměry v lokalitě 
Z hlediska regionálního geomorfologického členění náleží zájmové území 
k Východolabské tabuli a její dílčí části Pardubické kotlině. Skalní podloží je budováno 
horninovým komplexem svrchnokřídových sedimentů (svrchnoturonsko - coniacké 
série) reprezentovaným vápnitými jílovci a slínovci, které vystupují k povrchu zejména 
na levém břehu Labe. Na ostatním území se jejich povrch vyskytuje v hloubkách 2 až 
11 m pod terénem. 
Tektonika 
Strukturně-tektonická stavba zájmové oblasti je dostatečně prozkoumána a z průběhu 
izolinií výšky turonské báze je zřejmé, že zájmové území leží v prostoru, do něhož 
nezasahují ověřené nespojité zlomové struktury. 
Seismicita 
Z hlediska seismicity území východních Čech zahrnuje oblasti s maximálními 
pozorovanými intenzitami 5. stupně MSK-64.  
 
Geologická stavba zájmové oblasti 

V nezvětralém stavu jsou tyto horniny skalního podloží modrošedé až tmavě šedé 
barvy s deskovitou odlučností. Navětralé mají charakter pevných, hustě rozpukaných 
hornin. V povrchové zóně, cca 1 až 3 m mocné, jsou většinou zcela zvětralé, 
rozložené na jílovité hlíny až jíly s příměsí úlomků mateřské horniny. Celková mocnost 
zvětralé zóny se pohybuje v rozmezí 5 až 12 m. 
Předkvarterní podklad je v zájmovém území tvořen zpevněnými sedimenty mesozoika 
– Březenským souvrstvím (coniac). Tvoří ho převážně vápnité jílovce a slínovce, místy 
s tenkými vložkami jemnozrnných pískovců. Křídové sedimenty nebudou stavbou 
zastiženy. 
Kvartérní pokryv tvoří fluviální terasové sedimenty mladopleistocenní opatovické 
terasy, které jsou charakteru jemnozrnných až hrubozrnných písků s příměsí štěrků až 
písčitých štěrků středního až hrubého zrna, s lokálními hlinitými a jílovitými vložkami. 
Terasové sedimenty jsou ve svrchních partiích kvartéru, zejména v dosahu inundace 
Labe, překryty povodňovými hlínami až hlinitými písky v mocnosti 1,5 až 4 m. 
Výřez geologické  mapy zájmového území je patrný z následujícího podkladu: 
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Radonové riziko 

Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238. Koncentrace uranu v 
jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených, 
sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v 
horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé 
geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve 
vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době 
svého vzniku byly obohaceny uranem a obsahují některé nehomogenně rozptýlené 
horninotvorné minerály (např. zirkon) s vyšším obsahem uranu. Sedimentární horniny, 
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které vznikají usazením starších metamorfovaných a magmatických hornin, jsou však 
tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících, a proto nelze vyloučit, že při jejich 
vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím 
souvisejí také hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin. Objemovou 
aktivitu radonu pro dané místo však nelze přepočítat z hodnot koncentrace uranu, 
protože migrace radonu z místa jeho vzniku k povrchu je závislá na řadě klimatických 
a pedologických faktorů. Radon se dále přeměňuje na dceřiné produkty (izotopy 
polonia a vizmutu), které jsou kovové povahy. Vážou se na aerosoly v ovzduší, při 
vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a zvyšují tak vnitřní ozáření lidského organismu. 
Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v 
jejich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, 
jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v 
současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, případy jejich použití z minulosti jsou 
známy a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z 
geologického podloží. Rovněž v podzemních zdrojích pitné vody jsou v současnosti 
prováděna měření koncentrace radonu a následné odradonování a proto je malá 
pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl výraznějším 
způsobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy 
zůstává geologické podloží. 
Charakter stavby (technická vybavenost) nevyžaduje zjištění výskytu radioaktivity 
v podloží. 
Výřez mapy radonu  zájmového území je patrný z následujícího podkladu: 
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Sesuvy 

Záměr je situován  mimo sesuvná území. Nejbližší  takové území je východně od 
zájmové lokality, jak je patrné z následujících podkladů: 
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C.2.5. Fauna a flora 
Fauna a flora 
Vzhledem charakteru záměru nebylo potřebné provádět botanický respektive 
zoologický průzkum. 
 
Prvky dřevin rostoucí mimo les 

V prostoru výstavby podnikové ČS PHM  se nenacházejí žádné prvky dřevin 
rostoucích mimo les. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit 
ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního 
seznamu těchto lokalit.  Zájmové území  záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou 
z  ptačích oblastí na území ČR podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého 
z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České 
republiky. Tato skutečnost vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, které je doloženo v Příloze č.1   
předkládaného oznámení. 



Provozní tankování nafty v areálu firmy CAR – TOUR v Pohřebačce 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

 39 

 
 

 
Východně v dostatečné vzdálenosti od předmětného záměru se nachází: 

 
 

Zvláště chráněná území 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, 
ani zprostředkovaně.  

Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 

Významné krajinné prvky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny. Zpracovatelům oznámení není 
známa skutečnost, že by v zájmovém území došlo k registraci VKP podle § 6 zákona 
č.114/1992 Sb. 
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
ÚSES 
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona                     
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 
Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability místní, regionální 
ani nadregionální úrovně (ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny).  
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Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody                 
a krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Posuzovaný záměr nemůže nijak prokazatelně ovlivnit stávající krajinný ráz území. 
 

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter městské čtvrti 

Zájmové území je možno pokládat za zemědělsko - urbanizovanou krajinu, obsahující 
i výrazný podíl infrastrukturních prvků, vizuálně určujících charakter území.  

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
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Ochranná pásma 

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně. 
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro 
územní řízení.  
Architektonické a jiné historické památky 

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické památky, výskyt  
archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu archeologických 
památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum (zpracování 
dokumentace).  

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz Příloha č.1 předkládaného oznámení). 
 
 
 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba 
tohoto území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že 
se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé.  
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl 
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba – znečištění ovzduší, hluková zátěž 
Rozsah stavebních a zemních  je nevýznamný a nelze  očekávat, že by etapa 
výstavby mohla vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody 
jak z hlediska imisní, tak i hlukové zátěži. Vliv pro etapu výstavby lze označit za malé a 
málo významné. 
Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluk  
n znečištění vody a půdy 
n havarijní stavy 

Znečištění ovzduší 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, jedná se o 
podnikovou ČS PHM, která tedy nebude vyvolávat žádné nové pohyby autobusů nebo 
nákladních automobilů. Vlivy záměru lze označit za zcela nevýznamné. 
Hluk 

Dle projektových podkladů záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje hluku, jako je 
myčka apod. Stacionární  zdroje hluku představuje pouze výdejní stojan motorové 
nafty. Dle dostupných projektových podkladů lze výdejní stojan při provozu  definovat 
hodnotou Lw = 65 dB. Vzhledem k umístění plánované podnikové ČS PHM lze celkem 
jednoznačně konstatovat,  že provoz této  podnikové ČS PHM nemůže změnit  
hlukovou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby. Vliv lze označit za malý a málo 
významný. 
Znečištění vody a půdy 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace vod a půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod respektive půd není ve vztahu k hodnocenému záměru 
aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  
Havarijní stavy 
Problematika hodnocení havarijních stavů je podrobně uvedena v příslušné kapitole 
předkládaného oznámení.  Na základě provedených analýz lze konstatovat, že 
případné vlivy havárie ČS PHM  budou mít pouze lokální charakter a neovlivní 
významným způsobem zdraví obyvatelstva v nejbližších objektech obytné zástavby.   
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Prevence závažných havárií 

ČS PHM nespadá dle přílohy č.1 zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění do kategorie 
„A“ ani „B“ definovaných zákonem.   
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo 

Záměr nepředstavuje výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni 
oznámení v rozsahu přílohy č.3 není nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo 
podrobněji zabývat.  
Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr v podstatě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu. 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění 
obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů.   
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány.  
Narušení faktorů pohody 

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, které 
se nachází  v akceptovatelné vzdálenosti od obytné zástavby. Změny v imisní situaci 
nepředstavují významnější riziko z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Při úvaze bilancí emisí předpokládáme případ,  že cisterna nemá zařízení na zpětný 
odvod par (což je reálný případ).  Nádrž má obsah 30 m3, roční výtoč se předpokládá 
240 m3. Při opakovaném plnění tudíž unikne celkem 240 m3 směsi vzduchu s parami 
nafty. Předpokládáme, že tlak nasycených par nafty při průměrné roční teplotě 20 0C 
se vzhledem k různému složení může pohybovat v mezích 30 – 150 Pa a střední 
molekulová hmotnost nafty je 180 kg/kmol. Potom hmotnost par nafty uniknuvších za 
rok při plnění nádrže do ovzduší činí cca 3,23  – 16,16 kg. Při této úvaze 
zanedbáváme drobné úniky par v důsledku změn objemu nádrže vlivem teploty okolí, 
neboť jsou nepatrné. 
Při spotřebě 240 m3 nafty za rok činí  emise VOC  4,8 kg/rok 
Celkové emise VOC  pak činí  : (3,23 až 16,16 ) kg  + 4,8  kg =  8,03 až  20.96 kg. 
Na základě uvedené bilance lze vyslovit názor, že není nezbytné provoz podnikové ČS 
PHM vyhodnocovat s použitím rozptylové studie, protože vlivy na ovzduší související 
s posuzovaným záměrem lze označit za malé a málo významné. 
 

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 

Z doložených podkladů uvedených v příslušné části oznámení vyplývá, že 
s posuzovaným záměrem nedochází k navýšení zpevněných respektive zastavěných 
ploch v porovnání se stávajícím stavem. Z hlediska vlivů na charakter odvodnění 
oblasti vliv nenastává. 
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Výstavba 

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat 
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika  jsou v doporučeních oznámení pro etapu 
výstavby navržena následující  opatření: 
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek 

závadných  vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem o 
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni všichni 
pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných 
v tomto plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

Provoz 
Splaškové vody  

Splaškové vody vzhledem k charakteru záměru nevznikají. 
Srážkové  vody 

Z hlediska vodohospodářského je stavba řešena následovně. Vlastní zařízení má 
v prostoru výdejního zařízení vestavěnou záchytnou vanu pro úkapy a případ poruchy 
na výdejním zařízení. Zásobník nafty je řešen jako dvouplášťová nádrž 
s meziprostorem chráněným přetlakem vzduchu, doplněným signalizací úniku tlaku – 
poruchy jednoho z plášťů. Vlastní prostor pro výdej nafty bude chráněn pří úkapech 
instalací sorbčních roštů SoRo. Rošty jsou rovněž certifikovány pro použití a naplnění 
požadavků dle zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
PHM. Úkapové rošty jsou osazeny speciální rohoží, která absorbuje RL a odpuzuje 
vodu. Po nasycení povrch rohoží změní barvu a vymění se za novou. Stará rohož se 
ekologicky zlikviduje. 
Posledním prostorem pro zajištění je prostor plnění nádrže, což je celá výdejní plocha 
a prostor pod nádrží, zajišťující případ havárie při stáčení. Dle ČSN 65 0201 Hořlavé 
kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci musí být tato plocha zajištěna 
bezodtokovou jímkou o min. objemu 5m3. Tento požadavek návrh řeší následovně: 
Celá plocha je navržena jako monolitická železobetonová deska, opatřená 
povrchovým uzavíracím nátěrem. Celá plocha je vyspádována do středové uliční 
vpustě (bez kalového prostoru). Odtud je vedena potrubím Dn 150 do rozdělovací 
šachty. Tato šachta je na odtoku osazena uzavíracím ručním šoupátkem. Za 
normálního provozu je šoupě otevřené a dešťová voda protéká šachtou a dále pak 
potrubím Dn 200 až před stávající odlučovač ropných látek, který zajišťuje odvodnění 
přilehlého parkoviště. Odtud jsou dešťové vody svedeny do vsakovacích galerií. 
V případě tankování do výdejní nádrže, uzavře obsluha šoupě. Pokud by došlo při 
stáčení do nádrže k havárii, uniklé RL se nahromadí v oddělovací šachtě a přepadnou 
bočním přepadem Dn 200 do bezodtokové jímky o objemu 5m3. Po havárii se 
zachycené RL odčerpají a zlikvidují, rozdělovací šachta i záchytná jímka se vyčistí a 
otevře se šoupě k dalšímu provozu zařízení.  
Popis preventivních opatření 
Podle ČSN 753415 čl. 9.13 jednou za 20 let u nádrží zevně kontrolovatelných je nutno 
prověřit jejich další způsobilost. Podle výsledků se stanoví termín další kontroly. 
Nádrže, u nichž byl zjištěn nevyhovující technický stav, musí být opraveny, nebo 
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vyřazeny z provozu. Zkoušky těsnosti dle ČSN 753415 příloha A se neprovádějí u 
dvouplášťových nádrží, které mají meziprostor kontrolovaný stálým přetlakem. 
Hodnocená nádrž spadá do této kategorie. Technický stav v uvedené lhůtě se zjišťuje 
podle ČSN 753415 příloha D. 
Podle stupně vodohospodářské exponovanosti lokality se volí kombinace 
následujících postupů: 
a) vizuální prohlídka celého vnitřního i vnějšího povrchu pláště,  podrobně viz  ČSN   

753415  - příloha D 5.1 
b) zjišťování výskytu trhlin 
c) vyšetření ploch stěny nádrže se viz ČSN 753415 příloha D 3.2 zjištěným korozním 

narušením podle a), nebo oblasti svárů s indikacemi trhlin podle b) lokálními 
zkouškami na těsnost 

d) kontrola úbytku tloušťky stěn podrobně viz  ČSN 753415 příloha D 5.4 
 
K nádrži musí být zachován trvale bezpečný příjezd pro požární vozidla. Pro případ 
havárie musí být v dosahu likvidační prostředky dle havarijního plánu. 
Instalace nádrže včetně jejího vybavení musí být v prostoru bez nebezpečí výbuchu. 
Nebezpečný prostor může být vytvořen jen vlastní nádrží . 
Provozovatel musí archivovat záznamy o provedených zkouškách těsnosti a 
kontrolách zařízení a o odstranění zjištěných závad. Z bezpečnostních důvodů je třeba 
nádrž chránit proti účinkům blesku a statické elektřiny řádným uzemněním. Zemnění 
musí být provedeno podle ČSN 33 2000-5-54. Šroubová spojení jsou vybavena 
vějířovými položkami podle ČSN EN 1127-1 čl.5.3.7. Pro zajištění ochrany před 
bleskem je nádrž vybavena pomocným jímačem . 
Provozovatel musí pravidelně školit obsluhu a prokazatelně ji seznámit 
s bezpečnostními předpisy. Musí být provedena výchozí revize (zajistí dodavatel) a ve 
lhůtách stanovených ČSN 33 1500 prováděny pravidelné revize el. zařízení. Nádrž, 
šachta a okolí výdejního místa musí být udržována v dokonalé čistotě. Veškeré úkapy 
a úniky ze zařízení se musí neprodleně odstranit v souladu se zásadami ochrany 
životního prostředí. Zvláště je nutno dbát, aby zůstala zachována odrazivost vrchního 
nátěru nádrže k zamezení přehřátí povrchu nádrže dopadem přímého slunečního 
záření. Při přerušení výdeje na delší dobu se musí nádrž zajistit proti úniku skladované 
látky uzavřením kulového ventilu a proti zneužití uzamčením poklopu šachty, krytů 
skříně výdejního zařízení. Do skříně s výdejním zařízením se doporučuje umístit hasící 
přístroj CB (TFB) podle požadavku ČSN 730804. 
Nádrž musí být vybavena systémem zjišťování netěsností splňujícím požadavky 
stanovené třídy pro ochránění bezpečné úrovně náplně nebo požadované ochrany 
prostředí dle ČSN EN 13160 -1. 
Soustavně  je nutné kontrolovat všechny spoje a v případě potřeby dotáhnout matice 
šroubů přírub sacího a stáčecího potrubí nádrže a výdejního stojanu a zkontrolovat 
upevnění a stabilitu celého zařízení a jednotlivých komponentů. Při zjištění průsaku ve 
spoji i po dotáhnutí je nutno spoj přetěsnit  – nejlépe objednat u výrobce. 
Občas je nutné zkontrolovat a v případě potřeby vyčistit sítko zpětné klapky umístěné 
na sací armatuře. Délku časových intervalů si stanoví uživatel s ohledem na čistotu 
čerpané pohonné hmoty.  
Jednou ročně provést periodickou prohlídku technologického zařízení odborným 
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pracovníkem s kompletní kontrolou funkce veškerého technologického zařízení – 
nejlépe objednat u výrobce. 
Jednou ročně provést periodickou prohlídku koncové deflagrační pojistky odborným 
pracovníkem nejlépe objednat u výrobce nádrže také provádí výrobce těchto armatur. 
Soustavně kontrolovat výskyt kalů, vody a nečistot v úkapové vaně a zajišťovat jejich 
likvidaci. Likvidaci provádí odborná firma. 
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu jsou překládaným 
oznámením doporučena následující opatření:    
• stavbu ČS PHM realizovat dle závěrů z posouzení geologických a hydrogeologických poměrů 

v zájmovém území 

• ke kolaudaci stavby  předložit doklady o nepropustnosti podzemní bezodtokové  jímky 
z čerpacího prostoru kolem výdejních stojanů 

• pro provoz nádrže musí provozovatel provozní stanice zajistit provozní, havarijní a požární 
řád, podle něhož se bude postupovat v případě nekontrolovaného úniku ropné látky, nebo 
požáru; obsluha musí být prokazatelně poučena, jak postupovat při výronu hořlavých látek 

• v rámci provozu: 
§ musí být k nádrži zachován trvale bezpečný příjezd pro požární vozidla 
§ instalace nádrže včetně jejího vybavení musí být v prostoru bez nebezpečí výbuchu 
§ z bezpečnostních důvodů je třeba nádrž chránit proti účinkům blesku a statické elektřiny řádným 

uzemněním; zemnění musí být provedeno podle ČSN 33 2000-5-54 
§ veškeré úkapy a úniky ze zařízení se musí neprodleně odstranit v souladu se zásadami ochrany 

životního prostředí; zvláště je nutno dbát, aby zůstala zachována odrazivost vrchního nátěru nádrže 
k zamezení přehřátí povrchu nádrže dopadem přímého slunečního záření 
§ při přerušení výdeje na delší dobu se musí nádrž zajistit proti úniku skladované látky uzavřením 

kulového ventilu a proti zneužití uzamčením poklopu šachty, krytů skříně výdejního zařízení 
§ nádrž musí být vybavena systémem zjišťování netěsností splňujícím požadavky stanovené třídy pro 

ochránění bezpečné úrovně náplně nebo požadované ochrany prostředí dle ČSN EN 13160 -1 
§ soustavně  je nutné kontrolovat všechny spoje a v případě potřeby dotáhnout matice šroubů přírub 

sacího a stáčecího potrubí nádrže a výdejního stojanu a zkontrolovat upevnění a stabilitu celého 
zařízení a jednotlivých komponentů 

§ je nutné kontrolovat a v případě potřeby vyčistit sítko zpětné klapky umístěné na sací armatuře 
§ jednou ročně provést periodickou prohlídku technologického zařízení odborným pracovníkem 

s kompletní kontrolou funkce veškerého technologického zařízení 
§ jednou ročně provést periodickou prohlídku koncové deflagrační pojistky  
§ soustavně kontrolovat výskyt kalů, vody a nečistot v úkapové vaně a zajišťovat jejich likvidaci 

odbornou firmou 

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz  nebude 
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. 

 
 
D.I.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Tento vliv nenastává. Stavba není realizována na ZPF respektive PUPFL. Stavba není 
realizována v ochranném pásmu lesa.  

Znečištění půdy 

V etapě výstavby nelze vyloučit určité riziko kontaminace půd. Omezení tohoto rizika 
může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření dodavatele stavby tak, 
jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost vod.   
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto 
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oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, 
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit 
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a 
erozi půdy.  

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu prováděno pouze jejich 
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po 
dobu nezbytně nutnou. 
Výstavba 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby 
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o 
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze 
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v 
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 

nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

Provoz  

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení.  
Provozovatel předpokládá, že pravidelnou údržbu strojního zařízení budou provádět 
externí odborné firmy na základě smluvního vztahu. Smluvní vztah bude obsahovat i 
podmínku, že tato firma převezme i veškeré odpady, které v rámci prováděné činnosti 
vzniknou (např. výměny olejů).     

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena s významnou změnou místní topografie a nemá vliv 
na stabilitu a erozi půdy.  
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Změny hydrogeologických charakteristik 

Posuzovaný záměr neovlivňuje nijak podstatně hydrogeologické charakteristiky 
zájmového území. Záměr nepředstavuje žádné výrazné navýšení zpevněných ploch, 
představuje určité zemní práce se souvisejícími riziky případné kontaminace. Vliv lze 
označit za malý a málo významný. 

Vlivy na chráněné části přírody 

Lokalita výstavby nenarušuje ani  se nedotýká žádného chráněného území z hlediska 
zájmů  ochrany přírody. Vliv je možno hodnotit za nulový. 
 
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
 
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Vlastní stavba je situována do stávajícího  zastavěného prostoru. Z této obecné 
charakteristiky pak může vycházet hodnocení vlivů na biotu ze kterého vyplývá, že 
tento vliv  na faunu a floru nenastává. 

Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les 

Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin.  Vliv nenastává. 

Vlivy na lesní porosty 

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do  lesních porostů. Vliv lze 
označit za nulový. Vliv nenastává. 
 
Vlivy na další významné krajinné prvky 

Vlivy na vodní toky a údolní nivy 

Tento vliv nenastává.  

Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy 

Tento vliv nenastává.  

Vlivy na prvky ÚSES 

Záměr se přímo nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného prvku 
ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Vliv 
nenastává. 

Vlivy na významné krajinné prvky 

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) 
není přímo v prostoru stavby dotčen. Vliv nenastává. 
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Vlivy na lokality evropského významu 

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. Vliv nenastává. 

Vlivy na další ekosystémy 

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za nulový. 
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, 
že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené 
plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které 
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. 
Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

 

D.I.7. Vlivy na krajinu 
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu 
stávajících estetických parametrů  vlastního zájmového území. Vliv nenastává. 
 
 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.  Vliv 
nenastává. 
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v území, kde tato aktivita není vyloučena. Z této 
skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru 
na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. 
předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a 
významnosti vlivů na jednotlivé složky významnější vlivy.  
Při respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení nedojde ani při 
výstavbě ani při provozu ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění jednotlivých 
složek životního prostředí. 
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  předpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby: 
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek 

závadných  vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem o 
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v tomto plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• stavbu ČS PHM realizovat dle závěrů z posouzení geologických a hydrogeologických poměrů 
v zájmovém území 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

• ke kolaudaci stavby  předložit doklady o nepropustnosti podzemní bezodtokové  jímky 
z čerpacího prostoru kolem výdejních stojanů 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení  
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

• pro provoz nádrže musí provozovatel provozní stanice zajistit provozní, havarijní a požární 
řád, podle něhož se bude postupovat v případě nekontrolovaného úniku ropné látky, nebo 
požáru; obsluha musí být prokazatelně poučena, jak postupovat při výronu hořlavých látek 

• v rámci provozu: 
§ musí být k nádrži zachován trvale bezpečný příjezd pro požární vozidla 
§ instalace nádrže včetně jejího vybavení musí být v prostoru bez nebezpečí výbuchu 
§ z bezpečnostních důvodů je třeba nádrž chránit proti účinkům blesku a statické elektřiny řádným 

uzemněním; zemnění musí být provedeno podle ČSN 33 2000-5-54 
§ veškeré úkapy a úniky ze zařízení se musí neprodleně odstranit v souladu se zásadami ochrany 

životního prostředí; zvláště je nutno dbát, aby zůstala zachována odrazivost vrchního nátěru nádrže 
k zamezení přehřátí povrchu nádrže dopadem přímého slunečního záření 
§ při přerušení výdeje na delší dobu se musí nádrž zajistit proti úniku skladované látky uzavřením 

kulového ventilu a proti zneužití uzamčením poklopu šachty, krytů skříně výdejního zařízení 
§ nádrž musí být vybavena systémem zjišťování netěsností splňujícím požadavky stanovené třídy pro 

ochránění bezpečné úrovně náplně nebo požadované ochrany prostředí dle ČSN EN 13160 -1 
§ soustavně  je nutné kontrolovat všechny spoje a v případě potřeby dotáhnout matice šroubů přírub 

sacího a stáčecího potrubí nádrže a výdejního stojanu a zkontrolovat upevnění a stabilitu celého 
zařízení a jednotlivých komponentů 

§ je nutné kontrolovat a v případě potřeby vyčistit sítko zpětné klapky umístěné na sací armatuře 
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§ jednou ročně provést periodickou prohlídku technologického zařízení odborným pracovníkem 
s kompletní kontrolou funkce veškerého technologického zařízení 
§ jednou ročně provést periodickou prohlídku koncové deflagrační pojistky  
§ soustavně kontrolovat výskyt kalů, vody a nečistot v úkapové vaně a zajišťovat jejich likvidaci 

odbornou firmou 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Seznam použité literatury a podkladů 
1) Atelier AURUM s.r.o.: Provozní tankování nafty v areálu firmy CAR - TOUR v Pohřebačce, 

dokumentace pro územní řízení, listopad 2011  
2) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
3) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
4) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, 

Praha, 1996 
5) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
6) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
7) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, 

Praha. 
8) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  

Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
9) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky 

(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
10) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. 
11) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha 
12) www.geology.cz , mapový server 
13) www.mesice.org, změna územního plánu č. IV 
14) www.ochranaprirody.cz, informační server aopk.čr 
15) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002) : 

Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
 

 
D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 

Z hlediska předloženého oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech či 
neurčitosti, které by neumožňovaly vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí. 
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování 
předloženého oznámení. 
 

 

http://www.geology.cz
http://www.mesice.org
http://www.ochranaprirody.cz
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je podřizováno 
projektové řešení záměru.  

 
 

F. ZÁVĚR 

Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí 
vyplývá, že výstavba a následný  provoz posuzovaného záměru lze v dané lokalitě 
označit za akceptovatelný při respektování podmínek doporučených předkládaným 
oznámením. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Provozní tankování nafty v areálu 
firmy CAR – TOUR v Pohřebačce“. 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy 
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení) bod 10.4 „ Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, 
dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t, kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t “, kde příslušným úřadem 
pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.  
Motorová nafta bude skladována v monobloku zásobní nádrže s vestavěným 
tankovacím zařízením. Jedná se výrobek firmy P.H. petrol s.r.o., typ NPNE. Nadzemní 
ocelová nádrž slouží k ekologickému skladování a výdeji hořlavých kapalin. Použití je 
vhodné  pro podniky s malým a středně velkým vozovým parkem, stavební 
organizace, zemědělské závody a  obchodní organizace.  
Nádrž má válcový tvar uzavřený klenutým dnem. Provedení nádrže je dvouplášťové 
s kontrolou meziprostoru stlačeným vzduchem. Vnější plášť slouží také jako ochrana 
před slunečním zářením. 
Nádrž  je uložena na tvarovaných sedlových podporách. V horní části nádrže je 
kontrolní vstup o velikosti DN500. Kompletnost výrobku zajišťuje plnící (odkalovací), 
sací armatura se zpětnou klapkou, mechanický stavoznak, armatura s koncovou 
neprůbojnou  pojistkou a výdejní monoblok CUBE 70MC s automatickou pistolí. Dále 
je nádrž vybavena plnícími otvory DN 50, ve kterém je umístěna kalibrovaná měrná tyč 
a DN 80 na kterou je napojeno plnící čerpadlo Gespasa 500 lit/minuta sloužící ke 
stáčení PHM z autocisterny, dále je nádrž vybavena akustickým hlásičem maximální 
hladiny Gespasa. Meziprostor nádrže je kontrolován vizuálně pomocí 
vzduch.manometru. Provozní tlak meziprostoru je max.0.4bar a max.provozní tlak 
nádrže je 0.75bar při rozsahu provozních teplot -20 až +40°C . Celý povrch nádrže je 
po tryskání nastříkán dvousložkovým nátěrem.  
Nápisy a osazené prvky jak hydraulické, tak elektrické splňují veškeré platné normy a 
předpisy z hlediska bezpečnosti provozu i ochrany životního prostředí. 
NPNE je nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž určená pro ekologické skladování a 
výdej hořlavých kapalin II.až IV.třídy nebezpečnosti . Jedná se o technicky vyspělou 
samostatně fungující nádrž, vybavenou ve standardu integrovaným výdejním 
zařízením, sacími a plnícími prvky, hlásiči maximální hladiny a mezipláště.  Nádrž 
NPNE je koncipována  tak, aby při splnění všech požadavků zákonů, norem a nařízení 
minimalizovala vstupní investiční náklady na pořízení, stavební připravenost, provoz a 
servis. Nádrž lze díky promyšlené koncepci označit, jako bezúdržbovou. Uzamykatelný 
servisní „ nos“ je spojený s šachtou nad armaturami a do detailu  chrání  před 
neoprávněným či násilným přístupem třetích osob a poškozením vybavení nádrže .  
Dno navíc funguje jako záchytná vana při případných netěsnostech a úkapech 
vznikajících při stáčení a výdeji.  
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Díky pevnému ocelovému provedení je minimalizováno nebezpečí poškození ze 
strany tankujících například při neopatrném najíždění, nebo jiné činnosti v blízkosti 
provozní nádrže - nehrozí nevratné porušení pláště . Samonosná konstrukce dovoluje 
umístění na základovou desku tvořenou například panely, nebo stávající zpevněnou 
plochu - nejsou tedy vyžadovány žádné složité a drahé stavební úpravy . V případě 
potřeby lze standardně dodávanými kotevními prvky nádrž připevnit k podloží . 
Díky pevné konstrukci a použitým materiálům nedochází k protlačování nerovností v 
podloží do nosných částí nádrže.  
Hodnocený záměr není v rozporu s funkční plochou dle územního plánu a je v souladu 
se záměry územního plánování v dotčeném území, jak je patrné z přílohy 
předkládaného oznámení.  
Etapa výstavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací nebude znamenat 
ovlivnění nejbližší obytné zástavby.  
V provozu lze předpokládat pouze zdroj hluku související s obslužností ČS PHM. Dle 
projektových podkladů záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje hluku, jako je 
myčka apod. Zdroj hluku lze označit jako malý a nevýznamný ve vztahu k nejbližší 
obytné zástavbě. 
Z hlediska bilancovaných emisí VOC  lze záměr z hlediska vlivů na ovzduší označit za 
malý a málo významný. 
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace vod a půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod respektive půd není ve vztahu k hodnocenému záměru 
aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  
Záměr nepředstavuje výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví. 
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr nepředstavuje nárůst srážkových vod,  nedojde ke  
změně z hlediska odvodnění oblasti respektive z hlediska změn hydrologických 
charakteristik. 
Při realizaci navrženého stavebního řešení opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu 
označit z hlediska velikosti za málo významný, z hlediska velikosti za malý. Z hlediska 
navržené koncepce likvidace odpadních vod  a navrženého řešení ochrany vod lze 
konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality povrchových 
a podzemních vod v etapě výstavby i provozu.   
Stavba není realizována na ZPF respektive PUPFL. Realizace záměru není spojena s 
významnou změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi půdy.  Realizace 
záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění 
horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. 
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu 
stávajících estetických parametrů  vlastního zájmového území. 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.   
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H. PŘÍLOHY  
1) Vyjádření o souladu stavby s územním plánem a stanovisko krajského  úřadu 

ve vztahu k evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem 
2) Výkresy 
3) Doklady 
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 tel.:  466260219 
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 fax:  466260219 
 e-mail: tom.bajer@centrum.cz 
 
 
Spolupráce: 
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PŘÍLOHA 1 
Vyjádření o souladu stavby s územním plánem a stanovisko 

krajského  úřadu ve vztahu k evropsky významným lokalitám a 
ptačím oblastem 
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PŘÍLOHA 2 
Výkresy 
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PŘÍLOHA 3 

Provozní řád pro sorpční odlučovač 
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PŘÍLOHA 4 

Doklady 
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