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ZÁVER ZJIŠTOVACíHO RíZENí
podle § 7 zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí
a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní
prostredí), v platném znení (dále jen zákon)
Identifikacní údaie:
Název: Neverejná cerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,
k. ú. Nové Mesto

.

~

Zarazení zámeru dle zákona:
Bod 10.4, kategorie II, príloha C. 1
Skladování vybraných nebezpecných chemických látek a chemických prípravku
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpecných pro životní
prostredí) a pesticidu v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobku,
barev a laku v množství nad 100 t.
Charakter a kapacita zámeru: Dle textu oznámení je zámerem instalace neverejné
cerpací stanice motorové nafty se dvema výdejními místy pro potreby zásobování
vozu Hasicského záchranného sboru hl. m. Prahy (HlS). Pro skladování motorové
nafty slouží dve trípláštové nadzemní železo betonové nádrže (NM) o objemu 3 m3 a
nádrž (BA 95) o objemu 2 m3. Stácecí potrubí bude jedn'Opláštové v provedení ON
89. Výdejní potrubí bude rovnež jednopláštové v provedení ON 47 a za výdejními
stojany budou osázeny uzavíracími armaturami ON 50. Pod výdejním stojanem
každé z nádrží je plechová záchytná vanicka pro malé úkapy. Mobilní cerpací stanice
je umístena na otevreném nádvorí Hasicské stanice 01 v Sokolské ulici C.p. 62.
Umístení:

kraj:
obec:
mestská cást:
katastrální území:

Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 01 Praha 1
Pracovište: Rásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

Praha
Praha
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Oznamovatel:

Hasicský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62
121 24 Praha 2
IC:70886288

Prubeh zjištovacího rízení:
Pri zjištovacím rízení se zjištuje, zda a v jakém rozsahu muže zámer vážne ovlivnit
životní prostredí a verejné zdraví. Používají se pritom kritéria, která jsou stanovena
v príloze C.2 k zákonu a která charakterizují na jedné strane vlastní zámer
a príslušné zájmové území, na druhé strane z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na verejné zdraví a životní prostredí. Pri urcování, zda zámer má významné
vlivy, dále príslušný úrad prihlíží k obdrženým vyjádrením verejnosti, dotcených
správních úradu a dotcených územních samosprávných celku.
Oznámení zámeru (srpen 2010) bylo zpracováno Ing. Petrem Braunem, držitelem
autorizace dle zákona. Z oznámení vyplývá, že vliv zámeru na životní prostredí bude
minimální a že pri dodržení opatrení k prevenci, vyloucení, snížení, poprípade
kompenzaci nepríznivých vlivu nemuže zámer vážne ovlivnit životní prostredí
a verejné zdraví.
Podle príslušného orgánu ochrany prírody predložený zámer nemuže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na/ptací oblasti.
K predloženému oznámení se v prubehu zjištovacího rízení vyjádrily následující
subjekty:
. Hygienická stanice hlavního mesta Prahy, pobocka Praha - západ
(vyjádrení C.j. C.HK 7598/10 ze dne 10.11.2010),
. Ceská inspekce životního, prostredí - oblastní inspektorát Praha
(vyjádrení C.j. CIŽP/41/1PP/1017015.00111O/PKJ ze dne 19. 11. 2010),
. odbor kultury, památkové péce a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy

(vyjádreníc.j. S-MHMP896821/2010/Aluze dne 15.11.2010),

.
.

odbor ochrany prostredí Magistrátu hl. m. Prahy
(vyjádrení SZn. S-MHMP-0710341/2010/1/00PNI ze dne 19.11.2010),
Mestská cást Praha 2
(vyjádrení SZn. MCP2/067611/201 OIOKSW-OUR/Haj).

K zámeru se nevyjádrilo Hlavní mesto Praha.
Podstata jednotlivých vyjádrení je shrnuta v následujícím textu, pricemž jsou uvedeny
pouze ty pripomínky, které se dotýkají hodnocení vlivu na životní prostredí a verejné
zdraví nebo které mohou zpochybnit závery oznámení. Ve vyjádreních jsou však
další pripomínky, které nejsou predmetem posuzování vlivu na životní prostredí
a které lze považovat za požadavky ci doporucení pro následná správní rízení
o povolení zámeru.
Hygienická stanice hlavního mesta Prahy (HS HMP) konstatuje, že vzhledem
k charakteru a umístení stavby se nepredpokládá vliv na stávající akustickou situaci
v lokalite. Imisní príspevek vyvolaný provozem cerpací stanice pohonných hmot bude
minimální. V záveru HS hl. m. Prahy uvádí, že zámer považuje za akceptovatelný a
nepožaduje podrobit zámer dalšímu posuzování dle zákona C. 100/2001 Sb.
Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 O1 Praha 1
Pracovište: Rásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz
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Ceská inspekce

životního prostredí (CIŽP) nemá k predloženému zámeru
pripomínky a nepožaduje další posuzování zámeru dle zákona C. 100/2001 Sb.

,

Odbor kultury, památkové péce a cestovního ruchu MHMP sdeluje, že pozemek
parc. C. 2209 k. Ú. Nové Mesto se nachází v ochranném pásmu památkové
rezervace v hl. m. Praze, prohlášeném narízením vlády C. 66/1971 Sb., o památkové
rezervaci v hlavním meste Praze. Zámerem nejsou dotceny zájmy státní památkové
péce.
Odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
následující pripomínky:

Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu nejsou pripomínky.
Z hlediska lesu a lesního hospodárství nejsou pripomínky.
Z hlediska nakládání s odpady nejsou pripomínky.

'"

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že predložené oznámení
zámeru hodnotí provoz neverejné cerpací stanice pohonných hmot (CSPH) pro
výdej benzinu BA 95N a motorové nafty, umístené v areálu HZS hl. m. Prahy (HS-1),
na nádvorí ve vnitrobloku mezi ul. Légerova a Sokolská. Jedná se o cerpací stanici
se dvema výdejními stáními pro potrebu zásobování vozu HS-1 pohonnými hmotami.
Pohonné hmoty budou priváženy na cerpací stanici cisternovými vozy, odkud budou
precerpávány do skladovací nádrže. Predpokládá se 12 závozu rocne.
Cerpací stanice bude vybavena dvema nadzemními nádržemi o objemech 3 m3 pro
skladování NM a 2 m3 pro skladování BA 95N. Nádrže jsou opatreny záchytnými
plechovými jímkami pro malé úkapy. K výdeji NM je instalován jeden jednostranný
výdejní stojan PlUSY typ CUBE 56 s cerpací pistolí o výkonu 40 I/min a k výdeji
benzinu jeden jednostranný výdejní stojan TATSUNO BENC se zpetným odvodem
par, vybavený cerpací pistolí o výkonu 40 I/min. Rocní výtoc BA-95N je
predpokládána v objemu cca 12 m3, rocní výtoc NM pak vobjemu cca 24 m3.
Odpadní plyn z plnení skladovací nádrže motorové nafty je odváden do ovzduší pres
plamenojistku a z nádrže pro benzin pres pojistku J 341.50/P7AE. Vyústení je ve
výšce 3 m nad terénem.
Cerpací stanice a zarízení na skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání
s benzinem je dle bodu 4.8 prílohy C. 1 cást III k narízerrí vlády C.615/2006 Sb., ve
znení NV C. 475/2009, kategorizována jako strední zdroj znecištování ovzduší.
Skladovací zarízení automobilových benzinu vcetne zarízení urcených k jejich plnení
a dále pak plnení automobilových nádrží benzinem je dle § 17 odst. 2 vyhlášky MŽP
C.355/2002 Sb., ve znení vyhlášky C. 509/2007 Sb., také stredním zdrojem
znecištování ovzduší.
Hodnocený zámer byl vypracován bez alternativních variant.
K predloženému zámeru byla doložena rozptylová studie, kterou vypracovala
spolecnost TESO Praha a.s. Rozptylová studie hodnotí vliv provozu zámeru na
kvalitu ovzduší z hlediska imisních príspevku tekavých organických látek (VOC) a
benzenu.
Pri hodnocení imisního pozadí vycházel zdejší úrad z výsledku modelu ATEM Aktualizace 2008, které má k dispozici. Prumerné rocní koncentrace znecištujících
Sídlo: Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1
Pracovište: Rásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz
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látek se v predmetné lokalite pohybují v rozmezí hodnot 46,2 - 49,3 !-Ig/m3u N02, 2,1
- 3,4 !-Ig/m3u benzenu a 34,6 - 37,7 !-Ig/m3u PM10.
Na základe zjištených hodnot imisních koncentrací relevantních znecištujících látek
lze zájmovou oblast charakterizovat jako lokalitu imisne silne zatíženou, kde dochází
k prekracování imisních limitu u krátkodobých i prumerných rocních koncentrací N02.
Z výsledku modelových výpoctu vyplývá, že provoz cerpací stanice významne
neovlivní imisní situaci v okolí. Imisní príspevky k prumerným rocním koncentracím
mají cinit nejvýše 10-2 !-Ig/m3u voe a max. 10-4 !-Ig/m3u benzenu.Imisní príspevky

k maximálníhodinovékoncentracivoe budounejvýše1840 !-Ig/m3.
Vzhledem k parametrum zámeru a na základe vyhodnocených imisních príspevku lze
ocekávat malý vliv zámeru na kvalitu ovzduší v zájmovém území. Umístení zámeru
je tak v daném území akceptovatelné.
Z hlediska zájmu ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že predložený zámer není
nutno dále posuzovat v dalších stupních procesu ve smyslu zákona C. 100/2001 Sb.
Z hlediska ochrany prírody a krajiny OOP MHMP konstatuje jde o instalaci mobilní
neverejné CS PH s dvema výdejními místy pro potreby zásobování vozu HZS hl.
mesta Prahy, jež bude umístena výlucne uvnitr vnitrobloku na nezastrešeném
nádvorí Sokolská ul. C. p. 62. V souvislosti s její instalací nedochází k žádným
terénním ci stavebním úpravám. Zájem chránený zákonem o ochrane prírody a
krajiny není dotcen. OOP MHMP nepožaduje pokracovat v procesu EIA.
Z hlediska myslivosti nejsou pripomínky.

. .,

Z hlediska ochrany vod OOP MHMPuvádí, že zámerem je umístení mobilní neverejné
cerpací stanice (dále jen CS) v prostoru otevreného nádvorí hasicské stanice C. 1,
Sokolská 62, Praha 2.
Jedná se o dve trípláštové nad~emní nádrže 1x na motorovou naftu o objemu 3 m3
a 1x na benzín automobilový o objemu 2 m3. Dále pak budou instalovány dva
výdejní stojany PIUSI typ eUBE 56 a TATSUNO-BENC, typ BMP SHARK. Obe
nádrže jsou ze železobetonu, dva vnitrní plášte z oceli. Nádrže jsou vybaveny
indikací netesnosti meziprostoru, který soucasne plní funkci havarijní jímky. Na dómu
nádrží jsou hrdla pro merení výšky hladiny pomocí merné tyce. Dosažení maximální
hladiny (95 % objemu) a havarijní hladiny (98 % objemu) je signalizováno
elektronickým snímacem hladin. Stácecí a výdejní potrubí jsou jednopláštová.
Výdejní potrubí budou za výdejními stojany opatreny uzavíracími armaturami. Pod
výdejním stojanem každé z nádrží je plechová záchytná vanicka pro prípadné
drobné úkapy v dobe stácení nebo výdeje motorové nafty nebo benzínu
automobilového. Manipulacní plocha je zastrešena.
Dále OOP MHMP zminuje, že celé nádvorí vnitrobloku s živicným povrchem je
odvodneno do ctvercové nádvorní vpusti (zhruba uprostred nádvorí) s napojením do
areálové kanalizace, která je následne napojena na verejnou kanalizaci v ul.
Sokolská.
Pro provoz CS OOP MHMP požaduje vypracování plánu opatrení pro prípad havárie
dle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona.
OOP MHMP upozornuje, že v dobe provozu CS musí být v míste k dispozici havarijní
prostredky (napr.sorbenty) pro prípad úniku závadných látek, což není v prehledu
preventivních opatrení pro provoz CS uvedeno.

Sídlo: Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1
Pracovište: Rásnovka 8, 110 15 Praha 1
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Z hlediska zájmu chránených zákonem C. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene
nekterých zákonu (vodní zákon), v platném znení, nepožaduje OOP MHMP
pokracovat v procesu EIA.

,

Mestská cást Praha 2 (MCP 2) ve svém vyjádrení uvádí, že predmetem zámeru je
stavba neverejné CS PH ve vnitrobloku užívaná pro vozy Hasicského záchranného
sboru hl. m. Prahy (HS-1) na pozemku parc. C. 2209 v k. Ú. Nové Mesto. CS PH je
tvorena dvema nadzemními železobetonovými nádržemi (3 m3 a 2 m3) a dvema
jednostrannými jednoproduktovými výdejními stojany. Vzhledem k predloženému
technickému rešení a organizacnímu zabezpecení cerpací stanice jsou
minimalizovány nebo vylouceny možnosti ohrožení životního prostredí, zejména
kvalita ovzduší a povrchové podzemní vody, provozem nebudou prekracovány
emisní ani imisní limity pro sledované látky.
MCP 2 v záveru svého vyjádrení sdeluje, že nemá k predloženému oznámení
pripomínky a nepožaduje pokracovat v procesu EIA.
Príslušný úrad na podklade oznámení, vyjádrení k nemu obdržených a podle
hledisek a merítek uvedených v príloze C. 2 k zákonu došel k záveru, že zámer
nemuže významne ovlivnit životní prostredí a vereiné zdraví.
Z provedeného zjištovacího rízení vyplývá, že pri realizaci opatrení k prevenci,
vyloucení, snížení, poprípade kompenzaci nepríznivých vlivu navržených v oznámení
bude ovlivnení hodnocených slože'k životního prostredí nevýznamné. Vlivy
posuzovaného zámeru na jednotlivé složky životního prostredí se tak promítají
i do nevýznamného ovlivnení verejného zdraví.

. '"

V rámci zjištovacího rízení nebyly uplatneny takové pripomínky, které by zásadne
zpochybnovaly závery oznámení o významnosti ocekávaných vlivu a které by
zakládaly duvod ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené
pripomínky jsou rešitelné v návazných správních rízeních a mely by být posouzeny
príslušnými dotcenými správními úrady. Z tohoto duvodu predává príslušný úrad
s tímto záverem zjištovacího rízení kopie vyjádrení oznamovateli zámeru.
Dne 7. 12. 2010 príslušný úrad provedl místní šetrení, pri kterém bylo zjišteno, že
stavba je již realizována.
Záver:
Zámer "Neverejná cerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,
k. Ú. Nové Mesto" naplnuje dikci bodu 10.4, kategorie II, prílohy C. 1 zákona C.
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném
znení. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjištovací rízení, jehož cílem
bylo zjištení, zda zámer bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základe provedeného zjištovacího
že zámer

Sídlo: Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1
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"Neverejná cerpací stanice PHMHZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, k. Ú.

NovéMesto"

nebude

í

posuzován

podle citovaného zákona s tím, že je nezbytné dodržet opatrení k prevenci,
vyloucení, snížení, poprípade kompenzaci nepríznivých vlivu navržených v oznámení
(Ing. Petr Braun,srpen2010) a zohlednit vyjádrení k oznámení zámeru.
Záver zjištovacího rízení nenahrazuje vyjádrení dotcených orgánu státní správy,
ani príslušná povolení podle zvláštních predpisu.

~~

Ing. Jana C i b u I k o v á
vedoucí oddelení posuzování vlivu na ŽP

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostredí
Mariánské nám. 2
Praha 1

.

,
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