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Ú V O D 
 

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí „Rozšíření 

skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s.“ bylo vypracováno podle 
přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.   

Záměrem investora, popisovaném v tomto oznámení, je rozšíření stávající 
strojovny a provozní budovy, rozšíření stávajících skladových prostor, prodlouţení 
ţelezniční vlečky, výstavba nové dvouplášťové nádrţe a rozšíření stáčecího a 
výdejního místa bionafty v areálu KOPOS  KOLÍN a.s. v Havlíčkově ulici v Kolíně. 

Výrobní areál KOPOS Kolín se nachází při východním okraji bývalého 
okresního města Kolína na silně frekventované komunikaci I.třídy č.38 - Havlíčkově 
ulici, která slouţí pro výjezd z Kolína směrem na Čáslav. Situování závodu tedy 
umoţňuje bezproblémový výjezd automobilů na kapacitní veřejné komunikace. 

Areál se nachází v průmyslové zóně Kolín – východ a je vzdálen od obytné 
zástavby. V blízkém sousedství na protější straně Havlíčkovy ulice jsou výrobní 
objekty tiskárny COLOGNIA a areál závodu EMERSON – Climate technologies 

Dle územního plánu města Kolína budou vlastní areál firmy KOPOS i jeho 
blízké okolí nadále vyuţívány jako průmyslová zóna. 

Společnost KOPOS KOLÍN a. s. patří mezi tradiční české elektroinstalační 
podniky, která jiţ řadu desetiletí působí na českém trhu. Vznikla v roce 1996 a plynule 
navázala na předchozí existenci společnosti s ručením omezeným Kopos Kablo Kolín. 
Ta vznikla privatizací státního podniku Kablo Kolín počátkem 90. let minulého století, 
ale historie této společnosti sahá aţ do období první republiky. 

Po celou dobu své existence se zaměřuje především na výrobu 

elektroinstalačních úloţných materiálů. Značka KOPOS se stala synonymem pro 
výrobky určené k pouţití v elektroinstalacích. Elektroinstalační materiál je hlavním 
oborem společnosti, řadu let se však věnuje i výzkumu a vývoji v oblasti odstínění 
radiace v jaderných zařízeních výrobkem pod obchodním názvem NEUTROSTOP. 

V současné době se ve firmě KOPOS vyrábí převáţně elektroinstalační 

materiál. Základní rozdělení portfolia je následující: 

 elektroinstalační krabice a příslušenství 

 elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství 

 elektroinstalační trubky a příslušenství 

 upevňovací materiál 

 kabelové chráničky 

 pomocné nářadí, samolepicí pásky 

 kabelové nosné systémy 

Firma disponuje vlastní vývojovou a konstrukční základnou, vlastní nástrojárnou 
a prototypovou dílnou pro vývoj a ověřování nových výrobků. 

Investor realizoval v posledních letech výstavbu nových výrobních a skladových 
hal, dále stavební a dispoziční úpravy stávajících skladových hal a demolice vybraných 
stávajících objektů, které doslouţily fyzicky i morálně. Tím došlo ke zlepšení celkové 
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koncepce areálu z hlediska toku výroby a materiálu, z hlediska stavebně technického 
a současně i architektonického, zvýšil se počet výrobních a skladových ploch a bylo 
z větší části eliminováno skladování na volných plochách . Do nově vybudovaných hal 
byla postupně přemísťována stávající technologie a doplněny nové, moderní 
technologie. Došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců i k navýšení výroby, zejména  
elektroinstalačních výrobků z plastů  

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí               

„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s.“ slouţí pro 
zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb.  

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 
prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr rozšíření skladových 

ploch pro skladování bionafty zařazen do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací 

řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.4. Skladování vybraných nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 

škodlivých, ţíravých, dráţdivých, senzibilizujících, karcinogenních, 

mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro ţivotní prostředí ) a 

pesticidů v mnoţství nad 1 t, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev 

a laků v mnoţství nad 100 t. 

V daném případě se jedná o výstavbu dvouplášťové nádrţe na skladování 

bionafty o objemu 1 500 m
3
. Roční objem stáčené bionafty je předpokládán 

72 000 m
3
/rok. 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
ţivotní prostředí a změně některých souvisejících zákonů je určeno pro účely 
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. 

Pro stavby kategorie II je vyţadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje. 

Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá poţadavkům zákona 
č.100/2001 Sb. 

V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“. 

 Čtenář najde v části  B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a jejím 
umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových komunikacích, 
inţenýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny známé vstupy a 
výstupy z této stavby. 

 V části C „Údaje o stavu ţivotního prostředí v dotčeném území“je popsána 
kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, krajiny a ekosystémů.  

 V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na ţivotní prostředí“ jsou 
zdokumentovány veškeré známé vlivy na ţivotní prostředí a zdraví obyvatel, které 
můţe stavba představovat. 

 V závěru oznámení jsou uvedeny v přílohách v mapové části situace areálu 
závodu KOPOS s vyznačením objektů ve vlastním areálu i situace širších vztahů a 
rovněţ je zde přiloţena fotografická dokumentace areálu a jeho okolí, vztahující se 
k posuzovanému záměru.. 
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ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

A.1      Obchodní firma – investor: 

 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432 

 280 94  Kolín IV 

IČO: 616 72 971      DIČ: CZ 61672971  

Statutární zástupce: Ing. Josef Vavrouch,  

předseda představenstva a.s. 

telefon:  321 730 111 

Technický zástupce investora: 

Ing. Jaroslav Topol, technický ředitel 

telefon:  321 730 111 

e-mail: jaroslav.topol@kopos.cz 

 

A.2  Jméno, sídlo a telefon oprávněného oznamovatele: 

SATER - PROJEKT s.r.o. 

Plynárenská 671, 280 00 Kolín IV. 

IČO : 496 15 882,     DIČ : CZ49615882 

Statutární zástupce: 

Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel společnosti, projektant   

telefon: 321 717 203 

e-mail: zdenek.dobias@sater-projekt.cz 

 

 

A.3 Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 

LI-VI Praha, spol. s r.o., 

Jana Ţelivského 8, 130 00  Praha 3 

IČO: 41 189 027 

DIČ: CZ41189027 

Jana Ţelivského 8, 130 00  Praha 3 

Ing. Jiří Blaţek, CSc. – autoriz. osoba podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Telefon: 222 580 933 / 603 251 904 

e-mail: blazek@livi.cz 
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ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

K ZÁKONU č.100/2001Sb. 

 

 „Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s.“  

 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 
prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr rozšíření skladových 

ploch pro skladování bionafty zařazen do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací 

řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.4. Skladování vybraných nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 

škodlivých, ţíravých, dráţdivých, senzibilizujících, karcinogenních, 

mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro ţivotní prostředí ) a 

pesticidů v mnoţství nad 1 t, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev 

a laků v mnoţství nad 100 t. 

V daném případě se jedná o výstavbu dvouplášťové nádrţe na skladování 

bionafty o objemu 1 500 m
3
. Roční objem stáčené bionafty je předpokládán 

72 000 m
3
/rok. 

 

B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

 

Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající strojovny a provozní budovy, 
rozšíření stávajících skladových prostor, prodlouţení ţelezniční vlečky, výstavba nové 
dvouplášťové nádrţe a rozšíření stáčecího a výdejního místa v areálu KOPOS 
KOLÍN a.s. 

Konkrétně se jedná o tyto stavby a technologie: 

 Instalace nové dvouplášťové nadzemní nádrţe typu NR5 o objemu 1 500 m
3
 na 

skladování bionafty; 

 Zřízení nového zastřešeného stáčecího místa bionafty ze ţelezničních cisteren 
do nově instalované nádrţe a nového plnícího místa pro autocisterny; 

 Instalace nového dopravního čerpadla typu P01.C do stávajícího objektu 
čerpadlovny; 

 Výstavba nové venkovní skladové plochy pro výrobky firmy KOPOS KOLÍN a.s. 
(chráničky, ţlaby apod.) o ploše 7175 m

2
; 

 Rozšíření strojovny a provozní budovy – přístavba o ploše cca 56 m
2
 včetně 

nové provozní kanceláře o ploše cca 35 m
2
; 

 Prodlouţení stávající ţelezniční vlečky o cca 100 m; 

 Výstavba nového oplocení kolem rozšířených ploch areálu závodu. 
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Stavba se dělí na tyto stavební objekty (SO) a inţenýrské objekty (IO): 

SO 101 Rozšíření strojovny a provozní budovy 

 stávající zastavěná plocha  93,60 m
2
 

 zastavěná plocha přístavby  56,35 m
2
 

 obestavěný prostor přístavby                                 236,00 m
3
 

 

SO 102 Rozšíření stáčecího a výdejního místa o jedno stanoviště, včetně úpravy 
zastřešení 

 stávající zastavěná plocha      124,00 m
2
  

 zastavěná plocha přístavby             123,00 m
2
  

 obestavěný prostor přístavby                                  517,00 m
3
  

 

SO 103 Zaloţení nádrţe 

 plocha     284,00 m
2
  

 

IO 101 Venkovní skladová plocha 

 plocha        7175,00 m
2  

 

 

IO 102 Prodlouţení ţelezniční vlečky 

- délka          100,00 m       

 

IO 104  Oplocení rozšířené části areálu 

 

Záměr rozšíření skladových ploch a prodlouţení ţelezniční vlečky akciové 
společnosti KOPOS bude realizován v průmyslové zóně Kolín – východ na 
jihovýchodním okraji města Kolína ve stávajícím areálu závodu při jeho jihovýchodní 
hranici a dále na pozemcích ve vlastnictví investora, které leţí mimo stávající areál 
závodu a jsou v současnosti zemědělsky vyuţívány.  

Na tyto pozemky leţící mimo stávající areál firmy KOPOS KOLÍN a.s. byla 
vypracována dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu supermarketu, která se 
nerealizovala, a byl na ně podán návrh na vynětí ze zemědělského půdního fondu.  

Orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Středočeského kraje Praha dne 
16.10.2007 pod č.j. 145694/200KUSK/OŢP-VZ vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín stanovil podmínky k odnětí půdy za ZPF v č.j. 
OŢP/5227/07/Ki/Tv dne 26.9.2007. 

Plocha pozemků dotčených posuzovaným záměrem leţících mimo stávající 

areál závodu KOPOS KOLÍN a.s. zahrnuje plochy pro rozšíření venkovních 
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skladových ploch IO 101 v celkové výměře 7 175 m
2
 a plochy pro prodlouţení 

ţelezniční vlečky v délce 100 m, coţ představuje plochu 1 419 m
2
. 

Celková plocha záměru, o níţ se rozšíří stávající areál závodu, tedy bude 

8 594 m
2
. 

Celková plocha stávajícího areálu závodu je 87 853 m
2
, 

Cílem realizace posuzovaného záměru není navýšení mnoţství stáčené 

bionafty, nýbrţ zlepšení manipulace se ţelezničními cisternami, zkrácení doby 
stáčení a zvýšení bezpečnosti na vnitrozávodních komunikacích. Realizací záměru 

nedojde k navýšení stáčeného mnoţství bionafty, a tedy ani ke zvýšení mnoţství 

jízd ţelezničních a automobilových cisteren. Nezmění se obsluţná doprava 

areálu KOPOS KOLÍN a nedojde ke zvýšení dopravní zátěţe na přilehlých 

komunikacích (Havlíčkově ulici). 

 

 

B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 

Kraj:              Středočeský 

Obec:    město Kolín, kód 068152 

Katastrální území:     Kolín, kód 668150 

 

 

B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŢNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Charakterem záměru „Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky 

KOPOS KOLÍN a.s.“  je doplnění stávajících skladových ploch pro výrobky firmy 
KOPOS KOLÍN o novou skladovou plochu navazující na stávající areál a instalace 
nové dvouplášťové nádrţe na skladování bionafty včetně stáčecího místa, která 
významným způsobem zlepší manipulaci s bionaftou v areálu závodu. Současně 
dojde i ke prodlouţení stávající ţelezniční vlečky procházející areálem závodu, a to 
o 100 m jihovýchodním směrem mimo stávající areál.  

Nové řešení přinese zlepšení skladování výrobků firmy a zlepšení logistiky 
provozu bionafty. 

Realizace této investice je uvaţována v 1 etapě, přičemţ se předpokládá, ţe 
doba realizace nepřekročí 1 rok. 

Kumulace tohoto investičního záměru s jinými záměry téhoţ ani jiných investorů 
není předpokládána. Vstup jiných investorů je vyloučen tím, ţe výstavba je 
navrhována ve stávajícím areálu, který je plně vlastněn akciovou společností KOPOS 
KOLÍN, a dále na pozemcích mimo stávající areál, ale ve vlastnictví investora. 
Původně uvaţovaná výstavba supermarketu na těchto pozemcích nebude realizována 
a investor podá ţádost o změnu jiţ vydaného stavebního povolení. Za tímto čelem 
zpracovává generální projektant, firma SATER–PROJEKT, projektovou dokumentaci, 
která byla jedním z hlavních podkladů pro zpracování tohoto oznámení. 
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Pozemky pro navrhovanou stavbu jsou volné a nevyţadují demlice stávajících 
objektů (s výjimkou části stávajícího oplocení v místě napojení prodlouţení vlečky a 
nové skladovací plochy. V rámci tohoto záměru bude vybudováno nové oplocení. 

V blízkosti areálu závodu KOPOS KOLÍN se v současné době dokončuje 

stavba silničního obchvatu města Kolín. Jihozápadní část pozemků dotčených 
posuzovaným záměrem leţí v ochranném pásmu této budoucí silnice I. třídy, avšak 
obě stavby  vzájemně nikterak nekolidují. 

 

 

B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ 

PŘEHLEDU ZVAŢOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO 

JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ 

Lokalita pro rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky leţí podle 

schváleného územního plánu města Kolína (změna č.1) ve funkčním území OV 1 - 

obsluţná sféra. Investiční záměr firmy KOPOS KOLÍN odpovídá vymezení činností, 
pro které je dané území přednostně určeno. Tato skutečnost je doloţena vyjádřením 
MÚ Kolín, Odboru výstavby – Stavebního úřadu ze dne 7.6.2011. (Více viz kapitola 
B.II.1). 

Pro zdůvodnění potřeby navrhovaného záměru je třeba nejprve popsat stávající 
stav. Společnost KOPOS KOLÍN a.s. provozuje kromě své výrobní činnosti v oblasti 

výroby elektroinstalačního materiálu rovněţ obchod s bionaftou. Tato obchodní 
činnost spočívá v dovozu bionafty v ţelezničních cisternách, které jsou do areálu 
závodu dopravovány po vlečkové koleji. tato kolej je vedena v hlavní vnitrozávodní 
komunikaci a končí u oplocení v jihovýchodní části areálu.  

Stáčení z ţelezničních cisteren je prováděno na stáčecím místě a nafta je 
čerpána do celkem 4 nádrţí tohoto provedení a kapacity: 

 2 nadzemní nádrţe o kapacitě po 250 m
3
 jsou jednoplášťové zateplené 

umístěné v ţelezobetonové havarijní jímce. 

 2 podzemní nádrţe o kapacitě po 100 m
3
 jsou dvouplášťové. 

Celková kapacita stávajícího skladu je tedy 2 x 250 + 2 x 100 = 700 m
3
. 

Z vlaku, který má kapacitu 1500 m
3
 je do nádrţí stočeno 700 m

3
 a vlak vyčkává 

na kolejišti v areálu společnosti KOPOS několik dní, neţ je moţno všechny ţelezniční 
cisterny vlaku stočit do nádrţí. 

Průběţně po celý týden je na jednom stáčecím místě prováděno plnění 
automobilových cisteren. 

Součástí stávajícího skladu je zděný objekt, ve kterém je umístěna 

čerpadlovna, provozní kancelář se sociálním zázemím a elektrorozvodnou. 

Stáčení z vlakových cisteren a plnění automobilových cisteren je prováděno na 
krytém stanovišti, kterým prochází kolej vlečky a celé stanoviště je opatřeno podzemní 
záchytnou jímkou. 

Pracoviště stáčení bionafty má celkem 3 pracovníky (1 vedoucí + 2  pracovníci 
stáčení). 
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Kapacita skladování a stáčení bionafty činí 1 500 000 litrů za týden, tj. 6 milionů 

litrů za měsíc, 72 milionů litrů za rok.  

 Počty jízd autocisteren odváţejících bionaftu k odběratelům jsou v 

současnosti 150 cisteren/měsíc, maximálně 10 cisteren denně,  průměrně 7 aţ 8 

cisteren za den. 

Tento roční obrat se realizací záměru nezmění a zachováno bude i 

mnoţství ţelezničních cisteren i autocisteren, které do závodu přijedou. Nedojde 

tedy ke zvýšení dopravní zátěţe na přilehlých komunikacích, zejména Havlíčkově 
ulici. Po realizaci silničního obchvatu navíc bude zcela vyloučen průjezd cisteren 
městem Kolín (s výjimkou cisteren, které zásobují čerpací stanice uvnitř města). 

Cílem posuzovaného záměru je především optimalizace současného 
nevyhovujícího skladového hospodářství bionafty zvýšením skladové kapacity, která 
umoţní stočení celého vlaku najednou během krátké doby, aniţ by bylo nutno 
průběţně naftu čerpat do autocisteren.  

Kromě provozu bionafty se záměr týká i vytvoření dostatečných skladovacích 
venkovních ploch pro některé druhy elektroinstalačních výrobků, které se s ohledem 
na svoji velikost a způsob dopravy skladují na venkovních plochách. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, spočívá posuzovaný záměr 
především v realizaci těchto staveb: 

 Instalace nové dvouplášťové nadzemní nádrţe typu NR5 o objemu 1 500 m
3
 na 

skladování bionafty; 

 Zřízení nového zastřešeného stáčecího místa bionafty ze ţelezničních cisteren 
do nově instalované nádrţe a nového plnícího místa pro autocisterny; 

 Instalace nového dopravního čerpadla typu P01.C do stávajícího objektu 
čerpadlovny; 

 Výstavba nové venkovní skladové plochy pro výrobky firmy KOPOS KOLÍN a.s. 
(chráničky, ţlaby apod.) o ploše 7175 m

2
; 

 Rozšíření strojovny a provozní budovy – přístavba o ploše cca 56 m
2
 včetně 

nové provozní kanceláře o ploše cca 35 m
2
; 

 Prodlouţení stávající ţelezniční vlečky o cca 100 m; 

 Výstavba nového oplocení kolem rozšířených ploch areálu závodu. 

Výhody nového stavu lze shrnout do následujících bodů: 

 Zkrácení doby stáčení bionafty z vagónů (celého vlaku), tím zvýšení 

bezpečnosti na závodních komunikacích 

 Zlepšení obsluţnosti při stáčení bionafty 

 Zvýšení kapacity výrobků fi. KOPOS 

 Zajištění dostatečných prostor pro evidenci a kancelářské práce 

 Sociální zázemí zvlášť pro zaměstnance a pro řidiče 

 Zřízení samostatné místnosti pro řidiče 

 Prodlouţením vlečky vznikne lepší prostor pro manipulaci vagónů 
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Areál závodu KOPOS leţí v průmyslové zóně - Obsluţné sféře - na 
jihovýchodním okraji města Kolína při komunikaci II.třídy č.38 Kolín – Kutná Hora.  

V blízkém okolí se nevyskytuje obytná zástavba, jsou zde situovány pouze 
průmyslové, obchodní a skladové areály. Nejbliţší obytné domy jsou v lokalitě Štáralka 
(zástavba rodinných domků) jihovýchodně od areálu KOPOS a v obci Hluboký Důl 
jihozápadně od závodu KOPOS, za polem. 

V současné době probíhají v blízkosti areálu závodu KOPOS KOLÍN intenzívní 
stavební práce na výstavbě silničního obchvatu Kolína, který se jiţně od Střední 
obchodní školy napojí na stávající Havlíčkovu ulici. 

Jiţně od areálu KOPOS se v samostatném oploceném areálu s parkovou 
úpravou nachází Střední škola obchodní. Provozu této školy se realizace záměru 
prakticky nedotkne, určité rušivé vlivy se mohou projevit pouze v průběhu stavebních 
prací na skladové ploše a zejména prodlouţení ţelezniční vlečky.  

Vlastní provoz na ţelezniční vlečce bude minimální, jedná se o příjezd a odjezd 
jednoho vlaku za týden, takţe tato skutečnost se v areálu školy prakticky neprojeví a 
ve srovnání s dopravním hlukem na silně frekventované Havlíčkově ulici, která 
prochází přímo kolem školy, bude zcela zanedbatelný. 

S ohledem na skutečnost, ţe se jedná o rozšíření stávajícího závodu, při kterém 
dojde k napojení nové skladové plochy na stávající plochy areálu a k prodlouţení 
stávající vlečkové koleje, není zvaţováno jiné umístění ani variantní řešení záměru.  

Variantně byla zvaţována pouze instalace jednoplášťové nádrţe na bionaftu, 
umístěné v betonové záchytné jímce. Po zváţení všech výhod a nedostatků tohoto 
řešení byla dána přednost dvouplášťové nádobě, která je plně předepsaným 
způsobem zabezpečena a prakticky nepředstavuje ţádné ohroţení ţivotního prostředí. 

Vzhledem k tomu, ţe technologie stáčení, skladování a čerpání bionafty je 
známá a je jiţ v závodě KOPOS KOLÍN jiţ řadu let provozována, je moţno v tomto 
oznámení vycházet z konkrétních údajů o stávajícím provozu a přesněji popsat 
očekávané vstupy i výstupy do ţivotního prostředí. 

 

 

B.I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení 

Architektonické a stavebně technické řešení výrobních a stavebních objektů je 
úzce spjato s technologickým procesem a plně respektuje provozní poţadavky 
výrobního toku a manipulace s materiálem.  

Údaje o stavebním řešení byly převzaty z připravované projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení vypracované firmou SATER - PROJEKT s.r.o. 
Plynárenská 671, Kolín. 

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé stavební a inţenýrské objekty 
posuzovaného záměru. 
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SO 101 Rozšíření strojovny a provozní budovy 

Jedná se o jednopodlaţní nepodsklepený objekt, kde se nachází kancelář 

pro 4 pracovníky závodu KOPOS OIL se sociálním zázemím a čekárnou pro 

řidiče. Dojde k navýšení o jednoho pracovníka, ostatní 3 pracovníci jsou stávající a 
bude pro ně vytvořeno pracoviště vybavené topením a klimatizací (chlazením) 
v letních měsících. 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vybourání stávajících 
zpevněných ploch v nezbytném rozsahu pro provedení přístavby. Bude provedena 
demontáţ stávajícího ocelového ţebříku pro přístup na střechu kolidujícího s nově 
navrţenou přístavbou. Ţebřík bude znovu pouţit po dostavbě, kde bude osazen na 
novou fasádu. Dále bude vybouráno stávající dřevěné okno včetně rámu ve štítové 
stěně stávajícího objektu. Bude provedena demontáţ oplechování atiky přiléhající k 
přístavbě a po dostavbě provedeno nové dilatační oplechování. 

Základové konstrukce – pasy – budou provedeny z prostého betonu tř. C 20/25-
XC1. 

Nové svislé obvodové konstrukce přístavby tvoří zdivo z cihelných tvárnic 
POROTHERM s tloušťkou obvodového zdiva 400 mm. Zdivo je v horní části ukončeno 
ţelezobetonovým ztuţujícím obvodovým věncem. 

Stávající okenní otvor bude zazděn plnými cihlami CP na maltu MC 5. 

Vodorovnou konstrukci zastropení tvoří ţelezobetonové panely SPIROL tl. 160 
mm uloţené ve spádu na obvodové ţelezobetonové věnce. Nad otvory budou 
osazeny systémové překlady POROTHERM výšky 250 mm. 

Hydroizolace podlahy a obvodových stěn bude provedena na podkladní beton 
penetračním nátěrem a 1x nataveným asfaltovým pásem SKLOBIT S.  

V konstrukci střechy bude tepelná izolace navrţena z desek extrudovaného 
polystyrenu POLYDEK o celkové tloušťce 160 mm. V podlaze 1. N.P. bude poloţena 
do podlah izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 70 mm.  

Skladba střechy: 

- asfaltové izolační pásy ELASTEK 40 se zkouškou šíření plamene typu B 

- tepelná izolace – extrudovaný polystyren POLYDEK EPS 100 G200 S40 - tl. 160 
mm 

- parotěsná vrstva – BITAGIT 35 MINERAL 

- ţelezobetonový stropní panel SPIROL 

Příčky budou provedeny zděné z dutých cihel Pk-CD na maltu MC 5.0, tloušťka 
150, resp. 100 mm. 

Budou osazena nová plastová okna včetně rámů do otvorů v obvodovém plášti 
objektu. Okna budou zasklena izolačními dvojskly splňujícími poţadavky tepelně 
technických norem. 

Vnější povrch je opatřen venkovní tepelně izolační omítkou uzavřenou vnější 
strukturální fasádní omítkou. Sokl bude z vnější strany obloţen kabřincovým obkladem 
proti vodě a vlhkosti, v podobném barevném odstínu jako stávající část objektu. 
Barevné řešení fasády bude přizpůsobeno stávající části objektu a upřesněno v rámci 
autorského dozoru. Vnitřní omítky budou provedeny na všech zděných příčkách a 
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zděném obvodovém plášti. Omítky budou vysoké kvality, vápenocementové, štukové, 
přebrušované, s vloţenými podomítkovými ocelovými výztuhami nároţí a hran.  

Na stěnách hygienických zařízení budou pouţity vnitřní pórovinové obklady 
rozměru cca 200 x 200 mm. Výška obkladu bude tak, aby 1 řada obkladu min. výšky 
100 mm byla nad horní hranou ocelové zárubně.   

Nové nášlapné vrstvy podlah budou provedeny z keramických dlaţeb. 

 

Zařízení č.01 - Chlazení/topení kanceláře 

Zařízení kryje tepelnou zátěţ o výkonu 3,5kW a tepelnou ztrátu o výkonu 
4,5kW. Tepelná ztráta byla vypočtena dle měrné tepelné ztráty 45W/m3. Zařízení je 
navrţeno s částečnou rezervou pro případné doplnění dalšího technologického 
provozu v kancelářích (PC, menší server, …) 

Výše uvedené zařízení zajišťuje odvod tepelné zátěţe v letním období a krytí 
tepelných zisků v zimním období. Za tímto účelem je navrţeno tepelné čerpadlo se 
vzduchem chlazeným kondenzátorem a vnitřní podstropní klimatizační jednotkou (split 
systém). 

Zařízení pracuje na principu přímého výparu chladiva R410A ve výměníku 
vnitřní jednotky a jeho zpětné kondenzaci ve vzduchem chlazeném kondenzátoru, pro 
vytápění v reverzním reţimu. Kondenzátor bude osazen na venkovní stěně objektu na 
ocelové konzole. 

Vnitřní jednotka je navrţena jako podstropní a bude napojena na odvod 
kondenzátu. Kondenzační jednotku bude umístěna vně objektu.. Vnitřní a venkovní 
jednotka se propojuje měděným izolovaným potrubím a komunikačním kabelem. 
Jednotka je ovládána infračerveným ovladačem amá vlastní regulaci. 

Potrubí chladiva R410a bude provedeno z polotvrdého měděného potrubí. 
Spoje budou pájené. Připojení kondenzační jednotky bude závitové. 

Potrubí chladiva bude tepelně a parotěsně izolované izolací na bázi kaučuku. 
Spoje této izolace budou lepené. Tloušťka izolace bude minimálně 13 mm. 

Zařízení v reţimu topení je schopno pracovat při teplotách -15°C aţ +24°C. 
V reţimu chlazení má provozní podmínky -10°C aţ +46°C. Zařízení má elektrický 
příkon 1,7 kW. 

 

SO 102 Rozšíření stáčecího a výdejního místa o jedno stanoviště, včetně úpravy 

zastřešení 

PS 101 Dvouplášťová nádrţ, čerpadlovna a stáčení 

Tento stavební a provozní soubor spolu úzce souvisí, a proto jsou popsány 
společně. 

 Cílem části projektu PS101 je zvýšení kapacity stávajícího skladu ropných látek 
a vytvoření nového plnícího a stáčecího místa pro automobilové a ţelezniční cisterny. 

 Instalací nové skladovací nádrţe pro motorovou naftu se navýší celková 
kapacita skladu o 1500 m

3
. 

 V místě stávajícího skladu ropných látek bude instalována nová dvouplášťová 

nádrţ NR5 slouţící ke skladování motorové nafty (bionafty). Plnění skladovací 
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nádrţe bude prováděno ze stáčecího místa ţelezničních cisteren. Motorová nafta ze 
skladovací nádrţe bude čerpána do automobilových cisteren, eventuelně dle potřeby ji 
bude moţno čerpat do stávajících skladovacích nádrţí. 

 Nový zásobník je nadzemní dvouplášťový s kontrolou meziplášťového prostoru, 
vnější nátěr zásobníku bude proveden reflexním nátěrem. Zásobník bude opatřen 
obsluţnou plošinou a měřením hladiny. 

 Do stávajícího objektu čerpadlovny bude umístěno nové dopravní čerpadlo 

P01.C, které bude doplňovat stávající čerpadla a bude sloţit jak pro stáčení, tak i 
plnění nového i stávajících zásobníků a plnění a stáčení automobilových cisteren (AC) 
a ţelezničních cisteren (ŢC). 

 Stáčení a plnění AC a ŢC bude prováděno na stávající a nové zabezpečené 

ploše. Stáčení ŢC je prováděno spodem pomocí stávajícího zařízení a potrubních 
rozvodů, napojení na ŢC je pomocí pruţné hadice. Nové plnící místo AC bude 
vybaveno plnícím ramenem pro spodní plnění. Plnění bude probíhat přes nový 
hmotnostní průtokoměr s dálkově uzavíratelnou armaturou pro naplnění 
předepsaného mnoţství. 

 Veškeré nové potrubní rozvody jsou nadzemní. 

Instalací nového plnícího a stáčecího místa a skladovací nádrţe je nutno 
vybudovat nové vnitřní komunikace, které jsou řešeny v další části této projektové 
dokumentace. Skladování pomocných materiálů (náhradní díly, sorbenty, čistící 
prostředky) bude stávající. 

Instalací této technologie je podmíněno výstavbou nového zastřešeného 
stáčecího místa a komunikace, nového ţelezobetonového základu pod skladovací 
nádrţ a úprava stávajícího objektu čerpadlovny. 

 Přívod elektrické energie bude proveden ze stávající elektrorozvodny v objektu 

strojovny. Instalovaný příkon je 20 kW. 

Základní skladba technologického zařízení tohoto provozního souboru je 

uvedena v následující tabulce. 

 

Poziční 

číslo 

Název zařízení Parametry 

Velikost Popis ks 

NR 5 Skladovací 

zásobník 
18 000 mm 

HD=6 300 mm 

HV=6 800 mm 

HC=7 800 mm 

V=1 500 m
3
 

 

Válcový stojatý dvouplášťový 
nadzemní zásobník 

Materiál ocel tř.11 

Kontrola meziplášťového 
prostoru 

Tlak provozní: atm. 

Vybavení: 2x průlez, hrdla pro 
napojení potrubí 

Obsluţná plošina, přístupové 
schodiště, vnitřní ţebřík, 
kalník, kontinuální měření 

1 
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hladiny, měření max. hladiny, 
odvzdušnění 

P01.C Dopravní čerpadlo Q=75 m
3
/hod 

H=50 m 

P=16 kW 

 

Samonasávací odstředivé 
článkové čerpadlo 
s elektromotorem slouţící pro 
plnění AC, stáčení ŢC a 
přečerpávání mezi nádrţemi 

 

1 

PR3 Průtokoměr Q= 100 m
3
/hod 

 

Hmotnostní průtokoměr pro 
měření vydávaného mnoţství 
motorové nafty při plnění AC 

fakturační provedení s 
certifikátem schválení měřidla 
od ČMI 

1 

 

 

IO 101 Venkovní skladová plocha 

Zpevněná skladová plocha o celkové výměře 7 175 m
2
 – je navrţena ze 

zámkové dlaţby, plocha okolo nádrţe (v místě kde projíţdí nákladní automobily) bude 
asfaltová. 

Její vetší část bude vyuţita pro skladování některých druhů výrobků 
(elektorinstalačního materiálu), které se pro svoji velikost a způsob dopravy skladují na 
venkovních plochách areálu, na nichţ jsou přímo nakládány k expedici. 

 

IO 102 Prodlouţení ţelezniční vlečky 

Údaje v této části byly převzaty z technické zprávy firmy PSDS s.r.o - Ing. Jiří 
Surovec, Praha 9, z 05/2011 „Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS 
KOLÍN a.s., stupeň PD: Vlečkový plán. 

 

a) Popis stávajícího stavu 

Stávající kolej č. 5E vlečky „Vlečka KOPOS Kolín“ končí v km 1,326 
kolejnicovým zaráţedlem. Podélný sklon koleje je vodorovný, vlečka je provedena ve 
zpevněné ploše. Dále je terén za koncem koleje č. 5E rovinatý v mírném levostranném 
sklonu (při pohledu ve směru kilometráţe vlečky). Horní hrana terénu je cca 1 – 1,5 m 
nad úrovní temena kolejnice, nově navrţené prodlouţení koleje bude tedy v zářezu. 

Provozovatelem dráhy – vlečky je společnost KOPOS KOLÍN a.s. 

Vlečka „Vlečka KOPOS Kolín“ je zaústěna do celostátní dráhy v ţelezniční 
stanici Kolín z koleje č. 301A výhybkou č. 1E tratě Kolín – Ledečko. 

Z důvodů popsaných v kapitole V.I.5 je tento stav nevyhovující, a rpoto je 
navrţeno prodlouţení této vlečkové koleje o 100 m. 
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b) Navrţené technické řešení 

1. Rozsah navrţených úprav 

Stavba se nachází v obvodu dráhy – vlečky „Vlečka KOPOS Kolín“. Stavba se 

nenachází ani v obvodu ani v ochranném pásmu jiných drah.  

Stavba se nachází v uzavřeném areálu stavebníka, ochranné pásmo se tedy v 
tomto případě nezřizuje. 

Stavební objekt IO 102 – Prodlouţení ţelezniční vlečky v areálu KOPOS Kolín 
je z pohledu zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů, 
stavbou dráhy. 

Součástí tohoto stavebního objektu je prodlouţení vlečkové koleje č. 5E do km 
1,425 743 včetně nové zpevněné plochy a její odvodnění. Stavba začíná v km 1,326 a 

končí v km 1,426 vlečky. Vpravo koleje bude zřízena zpevněná plocha v celé délce 

prodluţované koleje. Vlevo koleje bude zřízena gabionová stěna zajišťující svah 
zářezu. Vpravo bude svah zářezu zajištěn vysvahováním do otevřeného příkopu se 
zpevněným dnem. 

Stávající kolejnicové zaráţedlo v km 1,326 bude demontováno a následně opět 
pouţito v prodlouţeném konci koleje. 

 

2. Ţelezniční spodek 

2.1. Praţcové podloţí 

S ohledem na výsledky geotechnického průzkumu je navrţeno praţcové 
podloţí typu 3, tj. s konstrukční vrstvou z drceného štěrku a výztuţnou geotextilií 
(geomříţí). 

 

2.2. Posouzení únosnosti zemní pláně 

Minimální poţadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni tělesa 
ţelezničního spodku je pro přechodové oblasti Epl = 50 MPa. Zvýšená hodnota pro 
přechodové oblasti je zvolena s ohledem na blízké stávající stáčecí místo a na 
navrţenou zpevněnou plochu podél nové koleje. 

Zemní pláň bude zhutněna na modul přetvárnosti E0r = 35 MPa. Dále bude 
pouţita geomříţ a konstrukční vrstva ze štěrkodrti (ID = 0,90, E = 70 MPa) tloušťky 
150 mm. Hodnota únosnosti pláně tělesa ţelezničního spodku je 50 MPa (obr. 21, 
příloha 6 předpisu SŢDC S4). Tato hodnota byla vypočtena pro maximální hmotnost 
na nápravu 22,5 tuny. 

 

2.3. Ochrana zemní pláně proti účinkům mrazu 

Ochrana zemní pláně před účinky mrazu je navrţena v souladu s přílohou č. 7 
předpisu SŢDC S4 – Ţelezniční spodek. 

 poloha hladiny podzemní vody: hpv = 2,12 m 

 hloubka promrzání praţcového podloţí: hpr = 0,045 × √330 = 0,82 m 

 obsah zrn menších neţ 0,02 mm:  25 % 
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 výška kapilárního výstupu vody: hs = 1,6 m 

 stanovení vodního reţimu zemní pláně: hpv = 2,12 ≤ hpr + hs = 2,44 m, t.j. 
vodní reţim velmi nepříznivý 

 dovolená tloušťka promrznutí zemin zemní pláně (druh tratě C, zeminy vysoce 
namrzavé): hz,dov = 0,30 m 

 ekvivalentní tl. konstrukční vrstvy: he = 0,15 × 2,0 / 2,3 = 0,13 m 

 tloušťka štěrkového loţe: hkl = 0,40 m 

 výsledné posouzení : hpr = 0,82 m ≤  hkl + he + hdov = 0,40 + 0,13 + 0,30 = 
0,83  - VYHOVUJE  

Ochrana zemní pláně před účinky mrazu bude zajištěna pomocí konstrukční 
vrstvy ze štěrkodrti tloušťky 150 mm. 

 

2.4. Odvodnění ţelezničního spodku 

Pláň tělesa ţelezničního spodku je navrţena ve vodorovné, odvodnění bude 
provedeno skloněnou zemní plání (jednostranný sklon 5 %) do podélného trativodu 
šířky 300 mm. 

Odvodnění tělesa ţelezničního spodku je tvořeno podélnými trativody š. 
0,4 m a hloubky minimálně 300 mm (měřeno od hrany odvodňované pláně) s 
perforovanou trativodní trubkou z plastů DN 100. Trativod bude vyloţen filtrační 
geotextilií.  

Podélný sklon trativodu bude 3 ‰. Toto řešení by v případě celostátní dráhy 
vyţadovalo souhlas SŢDC, v tomto případě je tento souhlas nahrazen souhlasem 
stavebníka, který zároveň také provozovatelem vlečky. 

Trativod bude osazen celkem 4 ks trativodních plastových šachet DN 300. 
Trativodní šachta ŠT2 bude svedena do revizní šachty ŠK1. Další vedení odvodnění je 
řešeno v jiném stavebním objektu. 

 

2.5. Gabionová stěna 

Vlevo podél koleje bude svah zářezu zajištěn průběţnou gabionovou stěnou 

výšky 350 mm. Gabiony budou zapuštěny do hloubky 150 mm, budou pouţity bloky 
500 × 500 mm. 

Líc gabionové stěny bude ve vzdálenosti 3,0 m od osy koleje. 

Gabionová stěna bude provedena také na konci prodlouţení za kolejnicovým 
zaráţedlem. 

 

3. Ţelezniční svršek 

3.1. Kolejnice a praţce 

Budou pouţity kolejnice tvaru S49 na betonových praţcích (např. SB8, 
upevnění „K“ - ţebrové podkladnice a svěrky ŢS4). Kolejnice, praţce a upevňovadla 
budou z uţitého materiálu. 
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Všechny kolejové styky v prostoru nové koleje budou svařeny termitem. 

Kolej bude v km 1,425 743 ukončena kolejnicovým zaráţedlem. Bude pouţito 
demontované zaráţedlo ve stávajícím konci koleje č. 5E. 

Ve vzdálenosti 1 700 – 3 000 mm vlevo od osy koleje bude zřízena dráţní 
stezka ze štěrkodrti frakce 4/16. 

 

3.2. Návaznost na stávající stav 

Na začátku úprav, tj. v místě konce stávající přejezdové úpravy bude v ose 
koleje osazen ochranný náběhový klín proti vytrhnutí konstrukce přejezdu šroubovkou 
vagónu. Klín bude mít šířku 260 mm a sklon 1:3 – 1:5. 

Do vzdálenosti 3,0 m vlevo od osy koleje bude dosypán výškový přechod mezi 
konstrukcí zpevněné plochy a dále pokračujícím navrţeným zapuštěným štěrkovým 
loţem. Bude zřízen náběh ve sklonu maximálně 8 %. Náběh bude ze štěrkodrti frakce 
16/32. Také na náběhu bude ve vzdálenosti 1 700 – 3 000 mm zřízena dráţní stezka 
ze štěrkodrti fr. 4/16. 

V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude proveden plynulý 
přechod, nesmí dojít k vytvoření výškových rozdílů. V ţádném případě nesmí v 
prostoru do vzdálenosti 3,0 m od osy koleje na obě strany být vystupující překáţky, 
jako např. vystouplý obrubník nebo svodidlo. 

 

4. Zpevněná plocha 

4.1.Vozovka 

Podél celé nově prodluţované koleje bude po pravé straně zřízena zpevněná 
plocha ze zámkové dlaţby. Zpevněná plocha bude v příčném sklonu 2,5 % směrem 
od koleje. Podílný sklon zpevněné plochy bude stejný jako podélný sklon přilehlé 
koleje, tj. 0,1 %. Zpevněná plocha bude začínat za hranou pravé kolejnice, její šířka 
bude 3,70 m (tj. 4,50 m od osy koleje). 

Bude pouţita následující skladba: 

 betonová zámková dlaţba (IČKO) 80 mm 

 loţe frakce 0-4 mm    60 mm 

 kamenivo zpevněné cementem  220 mm 

 štěrkodrť frakce 0/63    200 mm 

 geomříţ 

 zemní pláň zhutněná na E = min. 45 MPa 

Podél vnější hrany zpevněné plochy bude osazen zapuštěný betonový obrubník 
v betonovém loţi. Na zpevněnou plochu bude navazovat nezpevněná krajnice š. 0,50 
m ve sklonu 8 %. 
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4.2. Odvodnění 

Zemní pláň bude odvodněna do otevřeného příkopu se dnem zpevněným 
pomocí betonových příkopových tvárnic. Tento příkop také převezme přívalové 
povrchové vody z přilehlého terénu (vlečka i zpevněná plochy jsou budovány v 
zářezu). 

Svahy otevřeného příkopu budou provedeny ve sklonu 1:2,5 a budou opatřeny 
vegetační úpravou pro zamezení eroze. 

Podélný sklon dna příkopu bude ve spádu 3 ‰ proti směru kilometráţe. Příkop 
je sveden do km 1,359, kde bude provedeno betonové čelo v místě napojení na novou 
zpevněnou plochu (řešeno samostatným stavebním objektem). 

 

4.3. Dopravní značení 

Vlečka je ve stávajícím stavu vedena ve zpevněné ploše, na kterou navazuje 
nově navrţené prodlouţení, kde bude umoţněno pojíţdění silničními motorovými 
vozidly i ve směru osy koleje. Před všemi vjezdy do areálu bude tedy osazena 

dopravní značka č. IP 25a „Zóna s dopravním omezením“ s vyobrazením 

výstraţného kříţe a s textem „Pozor, přednost v jízdě dráţních vozidel!“. Při výjezdu 
z areálu bude vyznačen obdobně i konec zóny dopravní značkou č. IP 25b „Konec 
zóny s dopravním omezením“. Rozmístění dopravního značení je zobrazeno v příloze 
č. E.6 této dokumentace. 

Tato dvojice dopravních značek bude osazena vţdy tak, aby všichni přijíţdějící 
řidiči byli řádně upozorněni na přednost v jízdě dráţních vozidel. 

Takto označené dopravní plochy se podle čl. 4.2 ČSN 73 6380 nepovaţují za 
přejezd ve smyslu této normy.  

 

6. Výjimky a úlevy z předpisů 

Pro podélný sklon trativodní polyethylenové trubky (HDPE) 3 ‰ je v případě 
celostátní dráhy vyţadován souhlas SŢDC s tímto řešením. V tomto případě je tento 
souhlas nahrazen souhlasem stavebníka, který je zároveň také provozovatelem 
vlečky. 

 

7. Pouţité normy a předpisy 

Při projektovém řešení objektu stavby dráhy se vychází především z vyhlášky č. 
177/1995 Sb., stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů. Platné 
znění této vyhlášky jiţ převzalo platnou právní úpravu Evropské unie. V příloze č. 5 
této vyhlášky je seznam doporučených norem a vzhledem k tomu, ţe v textu vyhlášky 
jsou odkazy na přílohu 5 včetně poloţky normy, stávají se tyto normy uvedené v 
příloze č. 5 vyhlášky závazné. 

Pro kříţení dráhy s inţenýrskými sítěmi platí příslušné normy vztaţené k 
projektování těchto inţenýrských sítí. 

Všechny dráţní objekty budou realizovány podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
(stavební a technický řád drah) ve znění pozdějších předpisů, norem, vzorových listů a 
předpisů SŢDC, případně podle TKP SŢDC. 
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8. Návaznost na ostatní stavební objekty 

Mezi ZÚ v km 1,326 a km 1,359 navazuje vpravo na zpevněnou plochu její 
pokračování, které je součástí samostatného stavebního objektu. Vzájemné rozhraní 
těchto stavebních objektů je ve vzdálenosti 4,50 m od osy koleje. Dále předávací 
šachta ŠK 1 je ještě součástí tohoto stavebního objektu (IO 102). 

 

9. Poţadavky na geotechnický monitoring 

Při určování únosnosti pláně tělesa ţelezničního spodku, konstrukčních vrstev 
tělesa ţelezničního spodku a zemní pláně, se jako základní kritérium únosnosti 
pouţívá statický modul přetvárnosti. 

Statické moduly přetvárnosti budou zjišťovány v rámci geotechnického měření 
pomocí statické zatěţovací zkoušky podle přílohy č. 5 předpisu SŢDC S4 – Ţelezniční 
spodek. 

 

Komunikační napojení areálu 

Dopravně je objekt přístupný z Havlíčkovy ulice, do níţ jsou napojeny dva 

vjezdy.  

První vjezd u hlavní administrativní budovy (zde se nalézá také hlavní vstup do 

závodu) slouţí převáţně pro osobní dopravu, druhý vjezd v severovýchodním konci 

areálu slouţí pro nákladní dopravu – dodávky vstupních materiálů, expedice 
hotových výrobků.  

Dále je objekt přístupný ţelezniční vlečkou, která za přejezdem přes Havlíčkovu 
ulici odbočuje z trati č. 014 Kolín – Ledečko a vede dále rovnoběţně s ulicí Havlíčkova 
přes další areál (KOVOŠROT) do areálu KOPOS, kde končí. V areálu se jednokolejná 
vlečka větví na dvě koleje.  

Toto komunikační napojení areálu se prodlouţením ţelezniční vlečky nijak 
nezmění. 

 

IO 104 Oplocení 

Nové oplocení bude realizováno po hranici mezi pozemky 1769/1 a 1769/2, 
1770/1 a 1769/2, dále přes pozemky 1769/2, 1767/2, a mezi pozemky 1767/2 a 3298, 
a 1767/2 a 1768/1. 

Součástí prací demontáţ stávajícího oplocení oddělujícího stávající areál fi. 
KOPOS od rozšiřovaných ploch. Část stávajícího oplocení z plotových dílců, včetně 
plotových desek, realizovaná v nedávné době, bude pouţita při realizaci nového 
oplocení. 

Nové oplocení bude z plotových dílců z drátěného pletiva - sítě potaţeného 
PVC či pozinkované shodného provedení se stávajícím, provedeném v nedávné době. 
Výška oplocení cca 1,9 m. Oplocení bude provedeno včetně soklu z plotových desek 
výšky 300 mm. Sloupky budou z ocelových trubek 60 x 3 mm, pozinkované, 
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zavíčkované, budou vetknuty do betonových základů – patek 200x200x1000 mm, a 
k nim budou kotvené jednotlivé pletivové díly. Vzdálenost sloupků 3,05 m. 

Okolní terén bude plynule dorovnán. Barva resp. odstín bude určen v rámci 
autorského dozoru. 

Při výstavbě oplocení pozemku je třeba postupovat tak, aby nedošlo k 
poškození VTL plynovodu např. vrtáním pro betonové patky. Sloupky je třeba umístit 
rovnoměrně přes osu plynovodu a bez podezdívky v místě plynovodu.   

 

 

B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO 

DOKONČENÍ 

 

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v jedné etapě při 
plném zachování provozu závodu. 

 

Předpokládaný termín realizace stavby:  
 

Etapa Termín 

Zahájení realizace stavby  09/2011 

Dokončení realizace stavby  09/2012 
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B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 

Kraj:   Středočeský kraj 

Obec:   Kolín 

Katastrální území: Kolín, kód 668150 

 

Dotčenou obcí je město Kolín. 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.9.  VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4 ZÁKONA 

A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT 

 

V návaznosti na zjišťovací řízení (posouzení procesem EIA) proběhne stavební 

řízení na základě zpracované dokumentace k ţádosti o změnu stavby před 
dokončením (ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 sb., § 110 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona). Ţádost bude podána na Odbor výstavby - Stavební úřad 
Městského úřadu Kolín. 

Další příprava posuzovaného záměru vyţaduje vydání správního rozhodnutí 
podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. c): 

- povolení stavby středního zdroje znečišťování ovzduší (čerpací stanice 
pohonných hmot)  – Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ţivotního 
prostředí), 

Po získání stavebního povolení bude zpracována prováděcí dokumentace 
stavby a bude zahájena vlastní realizace. 

Po dokončení výstavby bude poţádáno o kolaudaci celé stavby. 
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1.  PŮDA 

Plochy, s nimiţ je uvaţováno pro realizaci posuzovaného záměru, jsou 
pozemky v katastrálním území Kolín a jsou ve vlastnictví investora, společnosti 
KOPOS KOLÍN a.s. 

Část těchto ploch se nachází ve stávajícím areálu závodu, další část je 
situována na pozemcích jihovýchodně od hranice areálu KOPOS na dosud 
zemědělsky vyuţívané půdě, která je však podle platného územního plánu funkční 
plochou OV1 - Obsluţná sféra. Na tyto pozemky jiţ byla, v souvislosti s původním 
záměrem výstavby obchodního centra (Investor Ing. Vladimír Procházka), vydána 
ţádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Orgán ochrany ZPF Krajského 
úřadu Středočeského kraje Praha dne 16.10.2007 pod č.j. 145694/200KUSK/OŢP-VZ 
vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín stanovil podmínky k odnětí půdy za ZPF v č.j. 
OŢP/5227/07/Ki/Tv dne 26.9.2007. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky dosud 
vedeny jako orná půda. 

Realizace posuzovaného záměru je navrhována na těchto pozemcích: 

 

Pozemky stavby 

Číslo pozemku Vlastník Druh pozemku /        

Způsob vyuţití 

Výměra m
2 

1767/1 KOPOS KOLÍN a.s. orná půda 2 253 

1767/2 KOPOS KOLÍN a.s. orná půda 19 134 

1769/2 KOPOS KOLÍN a.s. orná půda 7 284 

1170/2 KOPOS KOLÍN a.s. ostatní plocha / jiná plocha 2 025 

1770/7 KOPOS KOLÍN a.s. ostatní plocha / 

manipulační plocha 

3 355 

1770/17 KOPOS KOLÍN a.s. ostatní plocha / 

manipulační plocha 

85 

V tabulce je uvedena celková výměra pozemků podle údajů v katastru 
nemovitostí, přičemţ 1767/1, 1767/2 a 1796/2, které leţí mimo sávající areál závodu 
KOPOS, bude pro realizaci záměru vyuţita jen jejich část, jak vyplývá ze situace 
v příloze tohoto oznámení. 

Plocha pozemků dotčených posuzovaným záměrem leţících mimo stávající 

areál závodu KOPOS KOLÍN a.s. zahrnuje plochy pro rozšíření venkovních 
skladových ploch IO 101 v celkové výměře 7 175 m

2
 a plochy pro prodlouţení 

ţelezniční vlečky v délce 100 m, coţ představuje plochu 1 419 m
2
. 

Celková plocha záměru, o níţ se rozšíří stávající areál závodu, tedy bude 

8 594 m
2
. 
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Lokalita pro rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky leţí podle 

schváleného územního plánu města Kolína (změna č.1) ve funkčním území OV 1 - 

obsluţná sféra. Investiční záměr firmy KOPOS KOLÍN odpovídá vymezení činností, 
pro které je dané území přednostně určeno. Tato skutečnost je doloţena vyjádřením 
MÚ Kolín, Odboru výstavby – Stavebního úřadu ze dne 7.6.2011. 

 

 

V textové části územního plánu města Kolína jsou plochy OV1 a OV2 zařazeny 

do části 4.3 Plochy občanského vybavení. Funkční náplň této plochy je dle 

územního plánu následující:  

OV1  - Obsluţná sféra 

 

Hlavní vyuţití  

Hlavní funkcí území je občanské vybavení. Podnikatelské činnosti a občanské 
vybavení je určené obsluze a potřebám obyvatel města (sluţby, obchod, veřejné 
stravování, kulturní zařízení apod.), včetně dočasného ubytování, bez bliţšího určení 
druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území. Posuzovaný záměr firmy 
KOPOS KOLÍN lze zařadit pod bod II., případně IV. přípustného vyuţití.území. 
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Přípustné vyuţití území, činnosti a stavby  

I. odstavování vozidel na vyhrazeném konkrétním pozemku nebo na vlastním 
pozemku, kapacitě určené normou pro odstavování vozidel občanského vybavení  

II. podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory, nesmí 

negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí HOP 

(hygienického ochranného pásma), je-li vymezena, kromě vyjmenovaného 

nepřípustného vyuţití  

III. trvalé bydlení správce, majitele účelových staveb nebo zaměstnanců  

IV. výrobní sluţby s vlastními účelovými stavbami a prostory, nesmí 

negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí HOP 

(hygienického ochranného pásma), je-li vymezena  

V. plochy veřejné zeleně  

VI. místní komunikace, účelové komunikace  

VII. sociální zařízení a sluţby  

 

Nepřípustné vyuţití území, činnosti a stavby  

I. samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost  

II. zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami  

III. rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci  

IV. velkovýrobní průmyslová a skladová činnost s účelovými stavbami  

V. výstavba, přestavba a dostavba maloobchodních zařízení nad 500 m2 
prodejní plochy  

 

Pravidla pro prostorové uspořádání  

I. součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle 
počtu určeného  normativem pro občanské vybavení  

II. ostatní pravidla budou stanovena dle konkrétního záměru v rámci územního 
řízení  

III. nepovolují se provozovny ţivností, které vyvolávají dopravu překračující 
intenzitu běţnou v rodinné zástavbě na ochranu vlastnictví sousedních zahrad a 
stávajících staveb RD  

 

 

Chráněná území 

 Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného území ve 
smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To 
znamená, ţe neleţí na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního 
parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 
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 Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném 
loţiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství. 
Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a poţadavkům zákona č.289/1995 Sb., o lesích. 

 Pozemek se stavbou se nenachází v chráněném území a leţí mimo oblast 
přirozené akumulace podzemních a povrchových vod. 

 

Dotčená ochranná pásma 

Pozemek určené pro rozšíření skladových plocha a ţelezniční vlečky neleţí 

v památkově chráněném území.  

Staveniště nespadá do ţádné z lokalit se zvýšenou ochranou přírody. 

V blízkosti nové výstavby se nacházejí tato ochranná pásma: 

1) Na jihozápadní straně pozemku – vysokotlaký plyn – ochranné pásmo 4 m od 
půdorysu potrubí. 

2) Na jihozápadní straně pozemku – ochranné pásmo silnice I.tř (obchvat Kolína) - 
ochranné pásmo 50 m od osy přilehlého jízdního pásu. 

3) Na pozemcích ve stávajícím areálu závodu se vyskytují ochranná pásma 
inţenýrských sítí a stácvajících nádrţí na naftu. Tato ochranná pásma jsou 
přesně vymezena a při stavbě budou plně respektována. 

Jiná ochranná pásma a chráněná území nejsou stavbou dotčena. Průběh 
ochranných pásem stávajících inţenýrských sítí bude před zahájením stavby vytyčen. 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inţenýrských sítí. 

 Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem 
č.458/2000Sb.  

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 aţ 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  

1 kV aţ 35 kV - vodiče s izolací  2 m  

1 kV aţ 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  

35 kV aţ 110 kV  12 m  

110 kV aţ 220 kV  15 m  

220 kV aţ 400 kV  20 m  

nad 400 kV  30 m  

závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  

zařízení vlastní TELECOM, sítě drţitele licence   1 m  
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u podzemního vedení: 

do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 

nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic:  

u venkovních elektrických stanic s napětím větším neţ 52 kV v budovách - 20 m od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

u stoţárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší neţ 
52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 

u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

 Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.  

u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiţ se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od půdorysu 

u technologických objektů  - 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb. 

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
č.274/2001 Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na kaţdou stranu 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5m, 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

 Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 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 křiţovatek  

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 
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Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, vody a kanalizace a 

teplárenské zařízení. 

 

Radonový průzkum 

 Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostiţitelný lidskými smysly. Radon 
vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného v minerálech je 
uvolňován ve formě tzv emanací a můţe migrovat do objektů (zejména do jejich 
sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na produkty rozpadu, coţ jsou 
izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou kovové povahy, jsou schopné vázat se na 
prachové částice v ovzduší a s nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako 
vnitřní zářiče, které mohou iniciovat karcinomy plic.  

Lidský organismus můţe být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních 
zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních materiálů. První dva 
zdroje úzce souvisejí s geologickým podloţím. 

 Podle mapy radonového rizika Českého geologického ústavu Praha.se 

posuzovaná lokalita nachází v oblasti se středním radonovým rizikem, označeným 2 
Ks – střední riziko na křídových sedimentech. V projektové dokumentaci budou 
navrţena potřebná ochranná opatření staveb. 

Kategorie radonového rizika podle vyhlášky č.184/1997 Sb. jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

 

Kategorie Objemová aktivita   
222

Rn (kBq/m
3
) 

1. nízké riziko   30   20   10 

2. střední riziko 30 - 100 20 - 70 10 – 30 

3. vysoké riziko  100  70  30 

propustnost podloţí nízká střední vysoká 

 

 

B.II.2.  VODA 

 

Zdroj vody 

Zdrojem pitné a poţární vody pro závod KOPOS je městský vodovod. V závodě 
je vybudována poţární nádrţ. Závod má k dispozici i 2 vlastní studny pro odběr 
podzemní vody. 

Spotřeba vody odebírané z městského vodovodu je měřena vodoměry, 
osazenými na 3 odběrných místech.   

Pitná voda je pouţívaná v závodě pro sociální zařízení a pro účely 

poţárního zabezpečení.  
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Spotřeba vody pro sociální zařízení 
 

V rámci posuzovaného záměru bude realizován objekt SO 101 Rozšíření 

strojovny a provozní budovy. Jedná se o jednopodlaţní nepodsklepený objekt, kde 
se nachází kancelář pro 4 pracovníky závodu KOPOS OIL se sociálním zázemím a 
čekárnou pro řidiče. Dojde k navýšení o jednoho pracovníka, ostatní 3 pracovníci jsou 
stávající a bude pro ně vytvořeno pracoviště vybavené topením a klimatizací 
(chlazením) v letních měsících. 

Navýšení spotřeby vody pro 1 pracovníka odpovídá spotřebě 150 l/den, tedy 
cca 30 m

3
 za rok. Spotřeba vody pro sociální zařízení řidičů autocisteren se nemění. 

Napojení objektu bude z vnitrozávodních rozvodů pitné vody. 

 

Potřeba vody technologické 

Technologická voda nrbude vzhledem k charakteru instalovaných zařízení 
pouţívána. 

 

Voda pro poţární zásah 

Stávající systém zůstane zachován i pro nově instalovanou nádrţ na bionaftu, 
skladovou plochu a rozšíření vlečky. 

Požární vodovod – vnější rozvody 

Pro potřebu  zajištění poţární ochrany celého areálu byl realizován samostatný 

zavodněný poţární vodovod-rozvod. Tento systém vyuţívá jako zdroj stávající 

poţární nádrţ, která je cca uprostřed areálu závodu – SO 17 – o kapacitě vody cca 

300 m
3
 vody, poţadovaná zásoba je 225 m

3
. Tato nádrţ je zásobována ze stávajícího 

systému uţitkové vody – ze studní.  

Je tedy navrţen samostatný poţární vodovod DN150, který je veden od poţární 
nádrţe směrem k objektu SO 33, dále se větví nad objekty SO 52 a 53 v přilehlé 
komunikaci, dále je proveden jeden koncový rozvod pod přístřeškem SO 54 
s ukončením u kolejiště vlečky a na druhé straně druhý - podél čela objektu SO 53 
k objektu SO 14, kde je rovněţ ukončen u kolejiště vlečky. Na tomto poţárním rozvodu 
je osazeno celkem pět nadzemních hydrantů Hn pro zajištění potřebného poţárního 

mnoţství. Celý rozvod je zásobován z navrţené poţární čerpací stanice, osazené u 

stávající poţární nádrţe. Zde je osazeno jedno elektrické poţární čerpadlo se 
záskokovým dieselovým agregátem. Sání čerpadla je sacím košem z nádrţe.  

Tento způsob řešení vnějšího poţárního zabezpečení areálu závodu je navrţen 
z důvodů malé kapacity stávajícího městského rozvodu vody po areálu, který 
nevyhovuje po stránce dimenze rozvodů. Rovněţ však nevyhovuje po stránce 
dimenze ani stávající městský veřejný vodovod, ze kterého je areál napojen.  

 Parametry poţárního čerpadla : 

 Qpoţ = 25 l/sec 

 Hpoţ = 35 m v.sl. (poţadováno min.0,2 MPa) 
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B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE 

 

Spotřeba surovin a materiálů 

V závodě KOPOS KOLÍN a.s. zůstane zachován i po rozšíření skladových ploch 
a  ţelezniční vlečky stávající sortiment výroby, pochopitelně s tím, ţe jednotlivé 
výrobky budou inovovány v závislosti na technickém pokroku a poţadavcích trhu.  

Posuzovaný záměr nebude mít na spotřebu surovin v závodě vliv, neboť 
nikterak nesouvisí s případným navýšením výroby. Cílem rozšíření venkovních 
skladovacích ploch je zlepšení skladového hospodářství vytvořením volných 
skladových ploch pro výrobky, které pro svoje rozměry a charakter jsou na volných 
plochách skladovány. Zvětšením skladových ploch se zjednoduší manipulace s těmito 
výrobky a usnadní se jejich nakládka při expedici.  

Rovněţ v provozu bionafty nebude mít instalace nové zásobní dvouplášťové 

nádrţe ani prodlouţení ţelezniční vlečky vliv na mnoţství dováţené a 

expedované bionafty. Cílem záměru je zjednodušit, zefektivnit a urychlit stáčení a 
čerpání bionafty a umoţnit stáčení celého vlaku do jedné nádrţe, aniţ by bylo nutno 
mezitím odebírat naftu do autocisteren. Zvýší se tak skladová kapacita, avšak roční 
obrat zůstane na stávající úrovni. 

Mnoţství bionafty stáčené za týden odpovídá kapacitě jednoho cisternového 
vlaku, který do závodu přijede a celý jeho obsah bude stočen do nové zásobní nádrţe. 
Jedná se o mnoţství 1 500 000 litrů, tedy 1 500 m

3
, coţ odpovídá objemu nové 

nádrţe. 

Uvaţujeme-li průměrně 4 vlaky za měsíc, je měsíční stáčené mnoţství 

bionafty rovno 6 000 m
3
/měsíc, tj. 72 000 m

3
/rok. To odpovídá současnému 

mnoţství, k navýšení prodeje bionafty v závodě KOPOS KOLÍN tedy nedojde. To 

znamená, ţe na stávající úrovni zůstane i mnoţství ţelezničních cisteren, které 

bionaftu přiváţejí, i mnoţství automobilových cisteren, do nichţ je nafta z nádrţí 

čerpána a kterými je následně expedována k odběratelům. 

Přehled dováţeného a expedovaného mnoţství bionafty udává následující 
tabulka (odpovídá současnému stavu i stavu po realizaci záměru) 

 

Mnoţství stáčené a expedované bionafty v závodě KOPOS KOLÍN a.s. 

za týden 1 500 m
3
 

za měsíc 6 000 m
3
 

za rok 72 000 m
3
 

 

V dalším textu uvádíme základní informace o bionaftě. 

Bionafta je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů 

nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním 
procesem zvaným transesterifikace. Můţe být pouţívána jako palivo bez jakékoliv 
úpravy motoru. 
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V dnešní době musí výrobci povinně přimíchat 5 % bionafty do nafty vyrobené z 
ropy. Většina výrobců vozidel dává záruku pouze na motory, v nichţ se spaluje právě 
tato směs s maximálně 5% bionafty a 95% klasické nafty. 

Poprvé se pouţití rostlinných olejů jako paliva objevuje v amerických patentech 
ve čtyřicátých letech minulého století. K většímu rozvoji pouţití rostlinných olejů došlo 
aţ po energetické krizi počátkem sedmdesátých let.  

Rozlišujeme dva druhy bionafty: bionafta I. a II. generace. Bionaftu I. generace 
tvoří výlučně methylestery (FAME či MEŘO) bez jakýkoliv dalších přísad (100% 
bionafta). Má niţší kalorickou hodnotu, coţ způsobuje niţší výkon a vyšší spotřebu 
paliva. Estery také způsobují korozi a bobtnání součástí z klasické pryţe, z čehoţ 
vyplývají netěsnosti a tím i niţší ţivotnost motoru. Čistá bionafta při nízkých teplotách 
(pod -10 °C) snadno zamrzá.  

Uvedené nedostatky byly od roku 1997 odstraněny zavedením bionafty II. 
generace (směsná nafta). Obsah methylesterů byl určen na 30 % a zbylých 70 % tvoří 
látky ropného charakteru. Bionafta II. generace je také daleko méně agresivní vůči 
pryţi neţ bionafta I. generace. Výhřevnost této směsi je jiţ srovnatelná s klasickou 
naftou. 

MEŘO 

MEŘO je zkratka pro MEtylestery Řepkového Oleje, současně s touto 
zkratkou se můţete setkat i s evropskou FAME (Fat Acid Methylesther, tj. metylestery 
mastných kyselin). 

MEŘO je čistá naţloutlá kapalina bez mechanických nečistot a viditelné vody, je 
neomezeně mísitelná s motorovou naftou. Je netoxická, neobsahuje těţké kovy ani 
ţádné škodlivé látky, které by škodily zdraví, je agresivní vůči běţným nátěrům a 
pryţím.  

Chemické sloţení MEŘO je uvedeno v následující tabulce 

 

Sloţka Podíl 

methylester mastných kyselin řepkového 
oleje 

98 % 

směsi mono-, di- a triglyceridů 1 % 

metanolu 0,3 % 

volných mastných kyselin 0,3 % 

volného glycerolu 0,02 % 

nezmýdelnitelné látky zbytek 

MEŘO je čirá kapalina zabarvená do ţluta, s vodou nemísitelná. MEŘO je 
hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti, neobsahuje PCB ani látky obsahující těţké 

kovy. Při znečištění půdy se MEŘO samo biologicky odbourá. 

Výroba 

Bionaftu lze vyrábět z jakéhokoliv rostlinného oleje (řepkový, slunečnicový, 
sojový, pouţité fritovací oleje …) chemickými reakcemi, tzv. esterifikací, kdy se mísí 
vylisovaný olej s metanolem za “spolupráce” dalších katalyzátorů, např. hydroxidu 
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sodného. V České republice se nejčastěji pouţívá olej získaný z řepky olejné. Řepka 
je náročná rostlina, která pro svůj růst potřebuje hodně ţivin, a proto by se měla na 
polích pěstovat pouze kaţdý čtvrtý rok. Vedlejším produktem výroby metylesteru je 
glycerin, který lze pouţít dále v chemickém průmyslu, k výrobě mýdel, zubních past, 
atd. 

Výhody 

Bionafta při spalovacím procesu lépe shoří, a tím výrazně sniţuje kouřivost 
naftového motoru, emise polétavého prachu, síry, oxidu uhličitého, aromatických látek 
a uhlovodíků vůbec. Čistá bionafta není toxická, je biologicky odbouratelná a 
neobsahuje ţádné aromatické látky ani síru. Bionafta nezpůsobuje ve vodě 
mikrobiologické zatíţení aţ do koncentrace 10 mg/l a je pro ryby neškodná. Testy na 
Univerzitě v Idaho prokázaly, ţe ve vodním roztoku je po 28 dnech degradováno 95 % 
bionafty oproti pouhým 40 % motorové nafty. Má vysokou mazací schopnost (je 
mastnější neţ motorová nafta), a tím sniţuje opotřebení motoru a prodluţuje ţivotnost 
vstřikovacích jednotek. Nevyţaduje ţádné zvláštní podmínky pro uskladnění. 

Nevýhody 

Jednou z hlavních nevýhod je energetická náročnost celého výrobního procesu 
a také vysoká produkce skleníkových plynů při výrobě. Nejdraţší surovina je olej. 
Bionafta je silnější rozpouštědlo neţ standardní nafta, a tak rozrušuje usazeniny v 
palivovém potrubí, čímţ se mohou ucpat vstřikovací ventily. Z tohoto důvodu výrobci 
aut doporučují vyměnit palivový filtr několik měsíců po přechodu na spalování bionafty. 
Při vyšším poměru smíchání s motorovou naftou můţe bionafta poškodit přírodní 
kaučuk a materiály z polyuretanové pěny. 

Poměrně významnou nevýhodou je zkrácená doba skladování. Dá se říct, ţe 
čím větší je podíl bionafty, tím kratší dobu nafta vydrţí "čerstvá". Časem se sloţky 
oddělí a můţe docházet ke zhoršení spalování, případně motor nemusí jít nastartovat. 

Doporučená doba skladování bionafty je maximálně jeden měsíc. 

 

Elektrická energie 

Elektrická energie v provozech popisovaných v tomto oznámení bude vyuţívána 
v provozní kanceláři pro napojení kancelářského zařízení (PC, tiuskárny a pod.), 
osvětlení, vytápění a klimatizaci. 

V provozu stáčení bionafty bude vyuţívána pro provoz elektrického čerpadla. 

Celková bilance spotřeby elektrické energie je uvedena v následující tabulce. 

 

Místo spotřeby Instalovaný příkon 

zásuvky 230 V 5,5 kW 

osvětlení vnitřní 1,6 kW 

osvětlení venkovní 1,2 kW 

přímotopné konvertory 1,75 kW 

tepelné čerpadlo 1,7 kW 

technologie stáčení 20,0 kW 
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Celkem 33,35 kW 

Soudobost: 0,65 21,5 kW 

Místa nových spotřeb budou napojena na stávající rozvody elektrického proudu 
v areálu závodu. 

 

B.II.4.    NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

Jak jiţ bylo uvedeno, záměrem rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky 
nedochází k navýšení výroby v závodě KOPOS KOLÍN a.s. ani ke zvýšení obratu 
prodeje bionafty. Částečně se mění pouze způsob skladování bionafty, kdy ke 4 
současným skladovacím nádrţím přibude nová dvouplášťová nádrţ na bionaftu o 
objemu 1 500 m

3
, která umoţní stočení celého obsahu jednoho vlaku (ţelezničních 

cisteren), aniţ by bylo nutno průběţně naftu z nádrţí čerpat do autocisteren. 

Tímto způsobem se výrazně zjednoduší a urychlí manipulace se ţelezničními 
cisternami, pro které bude navíc moţno vyuţít prodlouţení vlečkové koleje o 100 m. 
Tím se zkrátí doba stáčení nafty do nádrţí a vlak bude moţno odvézt mimo areál 
závodu. Tím se uvolní prostor pro autocisterny, které budou moci snadněji zajíţdět 
k místu plnění a zkrátí se jejich čekací doba. V souvislosti s tím se i zvýší bezpečnost 
dopravy na vnitrozávodních komunikacích, protoţe se vyprázdní vlečková kolej, která 
současně tvoří jednu z hlavních páteřních vnitoroareálových komunikací, přes níţ 
přejíţdějí autocisterny přijíţdějící od nákladní vrátnice k místu plnění. 

 

a) železniční doprava 

Veškerá bionafta je do závodu KOPOS KOLÍN přiváţena v ţelezničních 
cisternách 

. Uvaţujeme-li průměrně 4 vlaky za měsíc, je měsíční stáčené mnoţství 

bionafty rovno 6 000 m
3
/měsíc, tj. 72 000 m

3
/rok. To odpovídá současnému 

mnoţství, k navýšení prodeje bionafty v závodě KOPOS KOLÍN tedy nedojde. To 

znamená, ţe na stávající úrovni zůstane i mnoţství ţelezničních cisteren, které 

bionaftu přiváţejí, i mnoţství automobilových cisteren, do nichţ je nafta z nádrţí 

čerpána a kterými je následně expedována k odběratelům. 

Průměrně do závodu přijede 1 vlak za týden, 4 vlaky za měsíc a 60 vlaků za 

rok. 

 

b) nákladní automobilová doprava 

Veškerá bionafta je k odběratelům dováţena automobilovými cisternami 

 Počty jízd autocisteren odváţejících bionaftu k odběratelům jsou v 

současnosti 150 cisteren/měsíc, maximálně 10 cisteren denně,  průměrně 7 aţ 8 

cisteren za den. 

Za rok tedy pro bionaftu do závodu KOPOS KOLÍN přijeden1 800 

autocisteren, coţ představuje v součtu příjezdů a odjezdů 3 600 jízd nákladních 

cisternových automobiilů. 
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Tento roční obrat se realizací záměru nezmění a zachováno bude i 

mnoţství ţelezničních cisteren i autocisteren, které do závodu přijedou. Nedojde 

tedy ke zvýšení dopravní zátěţe na přilehlých komunikacích, zejména Havlíčkově 
ulici. Po realizaci silničního obchvatu navíc bude zcela vyloučen průjezd cisteren 
městem Kolín (s výjimkou cisteren, které zásobují čerpací stanice uvnitř města). 

 

c) Osobní doprava 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde ke zvýšení počtu 
pracovníků provozu stáčení o 1 pracovníka. Teoreticky se tedy navýší stávající osobní 
automobilová doprava o 1 osobní automobil, tedy o 2 jízdy denně, a to za 
předpokladu, ţe tento pracovník nebude k dopravě do zaměstnání vyuţívat MHD či 
kolo.  

. 

 

B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1.  OVZDUŠÍ 

Ovzduší v okolí areálu závodu KOPOS KOLÍN a.s. je ovlivněno především 
dopravou na silně frekventované Havlíčkově ulici, která je zatíţena jak dopravou, která 
má cíl v Kolíně, tak i dopravou tranzitní, protoţe dosud nebyla dokončena stavba 
obchvatu. Po jeho zprovoznění bude tranzitní doprava vedena po obchvatu západně 
od města a frekvence jízd automobilů na Havlíčkově ulici se významně sníţí, coţ 
povede i ke sníţení emisí do ovzduší. 

 

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

Bodovým zdrojem jsou stáčecí místa bionafty ze ţelezničních cisteren do 

zásobních nádrţí (stávající stáčecí místo pro stávající nádrţe a nové stáčecí místo 

pro novou dvouplášťovou nádrţ). Dále jsou zdrojem emisí do ovzduší místa plnění 

bionafty do automobilových cisteren. 

Pro výpočet úniku par při stáčení pohonných hmot z ţelezničních cisteren - 
z odvětrávání zásobní nádrţe vycházíme z následujících hodnot.  

Celkový emisní faktor při stáčení motorové nafty 20 g/m
3
 (vyhl. 205/2009 Sb., 

příloha č. 2, bod 14) VOCs. (těkavé organické látky). Je nutné podotknout, ţe tyto 
emisní faktory se vztahují na čerpací stanice bez jakýchkoliv rekuperací par. U 
benzínu se pro omezení těkání par do ovzduší instaluje rekuperace par. U nafty 
nikoliv, a to vzhledem k nízké těkavosti par této látky. Při výpočtu emisí vycházíme 
z emisních faktorů stanovených vyhláškou. 
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Emisní faktory dle vyhlášky č. 205/2009 Sb., příloha č. 2, bod 14 

14. Emisní faktory pro čerpací stanice pohonných hmot:  

 

Pohonná hmota Er (g VOC/m
3
) 

Benzín 1 400 

Motorová nafta 20 

Roční výtoč je uvaţována v následujícím mnoţství: 

Nafta: 72 000 m
3
/rok 

Z 1 m
3
 nafty se uvolní 20 g emisí VOCs. Ze 72 000 m

3
/rok se tedy uvolní 

1 440 000 g emisí VOCs/rok, tj. 1 440 kg VOCs za rok. 

Při 250 pracovních dnech a průměrně 10 hodinách provozu za den se jedná o 

2 500 hodin provozu stáčení za rok. Hmotnostní tok emisí pak bude 0,16 g/s. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe vypočtené emise jsou stávající, 

neboť provoz stáčení bionafty je jiţ v závodě KOPOS KOLÍN a.s. delší dobu 

provozován. 

Po realizaci záměru, který je předmětem tohoto oznámení, nedojde ke 

zvýšení stáčeného mnoţství bionafty, a tedy ani ke zvýšení emisí do ovzduší. 

Podle technického a technologického uspořádání je zařazen posuzovaný zdroj 
podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 4, odst. (4) písm. b) a podle nařízení vlády 
č. 615/2006 Sb., příloha č. 1, část III, odst. 4.8. (čerpací stanice a zařízení na dopravu 

a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem) jako ostatní 

stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší. 

Pro tento zdroj nejsou ţádné specifické emisní limity (SEL) podle NV č. 
615/2006 Sb. stanoveny. Podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, § 9, odst. (4) 
můţe vymezit látky k plnění obecných emisních limitů (OEL) ve správním řízení 
příslušný krajský úřad.  

 

b) liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Liniovými zdroji jsou pozemní komunikace. Ve vztahu k posuzovanému záměru 
se jedná o příjezdové komunikace, po nichţ bude vedena automobilová doprava 
k areálu KOPOS KOLÍN a.s.. 

Trasování dopravy: příjezd a odjezd TNV po veřejné komunikaci č. I/38 Kolín – 
Čáslav (v Kolíně Havlíčkova ulice). Vjezd nákladní vrátnicí do areálu závodu a příjezd 
ke stáčecímu místu. 

Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší jsou výpočty zpracovány 
pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají vyhlášeny 
imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí PM10, NO2, BZN a B(a)P. Emisní faktory pro 
uvedené znečišťující látky jsou pro mobilní zdroje určeny podle typů vozidel, druhu 
paliva a dalších ovlivňujících okolností (emisní úroveň EURO, délka úseků, rychlost 
jízdy, podélný sklon vozovky apod.) pomocí modifikovaného programu MEFA v.02. 
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Liniovými zdroji jsou jízdy automobilů obsluţné dopravy (uvaţován pojezd po 
areálu závodu) 

Pojezdy a starty TNV – těţkých nákladních automobilů (autocisteren) 

1. Pojezdy TNV 

Pro výpočet emisí uvaţujeme maximální denní příjezd a odjezd 

10 autocisteren/den. (Průměrně jich přijíţdí 7 - 8.) 

Emise jsou spočítány na základě programu MEFA 2002 – uvaţujeme celkový 
pojezd po areálu  200 metrů.  

Emisní faktor pro pojezd TNV:  1,89 g emisí na km NO2 

Emisní faktor pro pojezd TNV:  0,013 g emisí na km benzenu 

Emisní faktor pro pojezd TNV:  6,16 g emisí na km PM10 

 

2. Starty TNV  

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od DEFRA UK.  

Emisní faktor pro start TNV:  4,17 g emisí NO2 

Emisní faktor pro start TNV:  0,123 g emisí benzenu 

Emisní faktor pro start TNV:  0,665 g emisí PM10 

 

Celkové emise ze startů a pojezdů TNV jsou pak dány součtem emisí z pojezdu 
po komunikacích areálu a startů automobilů.  

 

suma emisí 

Škodlivina g/s g/den 

NOx 0,00126 45,480 

PM10 0,00003 1,256 

benzen 0,00053 18,970 

benzo(a)pyren 0,00012 18,970 

 

c) plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Plošnými zdroji znečišťování ovzduší jsou především venkovní skládky sypkých 
materiálů a další podobné zdroje. V případě posuzovaného záměru se o tyto zdroje 
nejedná: na venkovních zpevněných plochách budou skladovány výhradně rozměrné 
plastové výrobky, které nejsou zdrojem prašnosti. 

Do určité míry je zdrojem prašnosti vlastní výstavba, zejména zemní práce. 
v daném případě se však jedná o stavbu menšího rozsahu, která si nevyţádá rozsáhlé 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 39 

zemní práce. V okolí se navíc nevyskytuje obytná zástavba, jediným chráněným 
objektem je střední škola, v jejíţ blízkosti budou prováděny práce na prodlouţení 
vlečky.  

 

B.III.2. ODPADNÍ VODY 

V areálu závodu se nachází stávající areálová jednotná kanalizace napojená 
na veřejnou stoku městské kanalizace v Havlíčkově ulici. Tou jsou odpadní dešťové a 
splaškové vody odváděny na městskou čistírnu odpadních vod. 

Trasování a vedení kanalizace po areálu nese známky postupné výstavby 
areálu s následným prodluţováním jednotlivých větví stokové areálové sítě. Profily 
stávající areálové kanalizace jsou v DN200, 250, 300 a koncová v místě napojení na 
veřejnou část DN400.  

V areálu se voda nepouţívá k výrobě, jedná se tedy o odpadní vody dešťového 
charakteru ze střech objektů a vozovek, a odpadní vody splaškového charakteru ze 
sociálních zařízení pro zaměstnance. 

 Technologická voda pro chlazení výrobního zařízení – lisů – je v uzavřených 
okruzích.  

S ohledem na osazení objektů do terénu a svaţitosti terénu v areálu, jsou 
objekty v rámci celého areálu odkanalizovány gravitačně.   

 

Splaškové odpadní vody  

Splaškové odpadní vody vznikají ze sociálních zařízení a jejich mnoţství 

koresponduje se  spotřebou pitné vody, uvedené v kapitole B.II.2. 

V rámci posuzovaného záměru bude realizován objekt SO 101 Rozšíření 

strojovny a provozní budovy. Jedná se o jednopodlaţní nepodsklepený objekt, kde 
se nachází kancelář pro 4 pracovníky závodu KOPOS OIL se sociálním zázemím a 
čekárnou pro řidiče. Dojde k navýšení o jednoho pracovníka, ostatní 3 pracovníci jsou 
stávající a bude pro ně vytvořeno pracoviště vybavené topením a klimatizací 
(chlazením) v letních měsících. 

Navýšení spotřeby vody pro 1 pracovníka odpovídá spotřebě 150 l/den, tedy 
cca 30 m

3
 za rok. Spotřeba vody pro sociální zařízení řidičů autocisteren se nemění. 

Objekt bude napojen na vnitrozávodní rozvody kanalizace.l. 

 

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody  v závodě KOPOS KOLÍN nevznikají a nebudou 
vznikat ani po realizaci posuzovaného záměru. 
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Dešťové odpadní vody 

V tomto textu je popsán způsob nakládání s dešťovými vodami na nově 
vzniklých plochách v rámci realizace posuzovaného záměru.  

 

1. Odvod dešťových vod  z nové skladovací plochy : 

Výpočet mnoţství dešťových OV : 

 

Q dešť = 7.175 m
2
 x 0,015 l/s.m

2
 x 0,8 = 86,1 l/s 

 

Velikost retence na dvouletý návrhový déšť : 

 

V = 86,1 l/s x 60´´ x 15´ = 77,5 m
3
 

 

Roční průměrné sráţky - celkové : 

 

V rok = 7.175 m2 x cca 700 mm/m2.rok x 0,8 = 4.020 m
3
/rok 

Při této alternativě řešení bude odtok z celé řešené plochy do jedné, nově 

navrţené, retenční – akumulační – otevřené nádrţe o půdorysu cca 15 x 8 m. 
Hloubka. nádrţe bude cca 2,5 m, uţitná hloubka vrstvy vody cca 1,0 m, návrhový 
objem cca 120 m

3
 (cca 77,5 + 8,4 m

3
).  

Na přítoku do této retenční nádrţe bude osazena separační jímka 

s česlicovým košem, která bude separovat splachované uvolněné částečky ze 
skladovaných hotových výrobků. Jedná se o malé plastové částečky velikosti cca 5 aţ 
10 mm. Jedná se o podobné řešení, které je jiţ provozováno u I.etapy výstavby 
skladovací plochy hotových výrobků.  

Vyprazdňování retence bude gravitačně s řízeným odtokem cca 2 aţ 5 l/s do 
stávající kanalizace areálu KOPOS u SO 43 (sklad). Doba odtoku cca 10,5 aţ 4,5 hod.  

 

2. Odvod dešťových vod  z prodlouţené ţelezniční vlečky : 

Technické řešení prodlouţení ţelezniční vlečky bylo popsáno v kapitole B.I.6, 
zde rekapitulujeme pouze část týkající se odvodnění. 

Pláň tělesa ţelezničního spodku je navrţena ve vodorovné, odvodnění bude 
provedeno skloněnou zemní plání (jednostranný sklon 5 %) do podélného trativodu 
šířky 300 mm. 

Odvodnění tělesa ţelezničního spodku je tvořeno podélnými trativody š. 
0,4 m a hloubky minimálně 300 mm (měřeno od hrany odvodňované pláně) s 
perforovanou trativodní trubkou z plastů DN 100. Trativod bude vyloţen filtrační 
geotextilií.  
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Podélný sklon trativodu bude 3 ‰. Toto řešení by v případě celostátní dráhy 
vyţadovalo souhlas SŢDC, v tomto případě je tento souhlas nahrazen souhlasem 
stavebníka, který zároveň také provozovatelem vlečky. 

Trativod bude osazen celkem 4 ks trativodních plastových šachet DN 300. 
Trativodní šachta ŠT2 bude svedena do revizní šachty ŠK1. Další vedení odvodnění je 
řešeno v jiném stavebním objektu. 

Zemní pláň bude odvodněna do otevřeného příkopu se dnem zpevněným 
pomocí betonových příkopových tvárnic. Tento příkop také převezme přívalové 
povrchové vody z přilehlého terénu (vlečka i zpevněná plochy jsou budovány v 
zářezu). 

Svahy otevřeného příkopu budou provedeny ve sklonu 1:2,5 a budou opatřeny 
vegetační úpravou pro zamezení eroze. 

Podélný sklon dna příkopu bude ve spádu 3 ‰ proti směru kilometráţe. Příkop 
je sveden do km 1,359, kde bude provedeno betonové čelo v místě napojení na novou 
zpevněnou plochu. 

 

Výpočet mnoţství dešťových OV : 

Q dešť = 1.240 m
2 

x 0,015 l/s.m
2
 x 0,5 = 9,3 l/s 

Velikost retence na dvouletý návrhový déšť : 

V = 9,3 l/s x 60´´ x 15´ = 8,4 m
3
 

Roční průměrné sráţky - celkové : 

V rok = 1.240 m
2
 x cca 700 mm/m

2
.rok x 0,5 = 434 m

3
/rok 

 Z upravené plochy, která bude součástí terénních úprav prodlouţení ţelezniční 
vlečky, budou dešťové vody svedeny pomocí trativodu v betonovém loţi pod 
ţelezničním tělesem, pomocí betonových ţlabovek v příkopovém tělesu a ze 
zpevněné manipulační plochy u kolejiště. Tyto vody, které mohou být potencionálně  

znečištěny ropnými látkami, budou svedeny přes osazený odlučovač ropných látek 
do společné retenční nádrţe pro novou skladovací plochu. Odlučovač ropných látek 
(ORL) bude třídy 1, pro maximální výstupní znečištění do 5-ti mgNEL/l, s průtokem do 
10-ti l/sec, bez obtokového potrubí. ORL bude vybaven alarmem pro vizuální a 
akustickou signalizaci s detekcí hladiny RL v odlučovači. 

 

 

B.III.3. ODPADY 

Odpady při provozu   

 V období provozu bude nakládání s odpady zajištěno v souladu s legislativou, 
platnou v době provozu. Veškeré náleţitosti nakládání s odpady budou projednány 
s příslušným správním orgánem před uvedením objektu do provozu. Vnitřně bude 
reţim nakládání s odpady začleněn do interní směrnice pro celý areál KOPOS KOLÍN 
a.s. 

 Pro odpady, které mají nebezpečné vlastnosti budou vyčleněna shromaţdiště a 
shromaţďovací prostředky (kontejnery a speciální nádoby na nebezpečný odpad), 
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které budou vyhovovat poţadavkům platné legislativy (v současné době § 5, vyhlášky 
MŢP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Areál je vybaven 
dostatečným počtem dobře přístupných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu. 
Vznikající odpady budou přednostně vyuţívány. 

 K odvozu a odstranění odpadů budou vyuţívány sluţby oprávněných osob, 
které budou mít příslušné souhlasy správních orgánů k provozování zařízení 
k vyuţívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.  

 Původce odpadů je povinen vést průběţnou evidenci o odpadech a pokud 
produkuje více neţ 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více neţ 50 tun ostatních 
odpadů za kalendářní rok, podávat také pravidelně hlášení o produkci a způsobu 
nakládání s odpady. V případě, ţe bude produkovat více neţ 10 t nebezpečného, 
nebo více neţ 1000 tun ostatního odpadu, musí zpracovat Plán odpadového 
hospodářství původce. K nakládání s nebezpečnými musí být od příslušného úřadu 
obce s rozšířenou působností vydán platný souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady. Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromaţďování, sběr, třídění, přeprava 
či skladování.  

 V období provozu budou vznikat vzhledem k charakteru objektů především 
odpady skupiny 15 – Odpadní obaly a skupiny 20 - Komunální odpady včetně sloţek 
s odděleného sběru. Dále budou vznikat odpady z údrţby areálu (např. Zářivky, 
Vyřazená zařízení elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, 
Baterie a akumulátory).  

 

Odpady vznikající z provozu:  
 

Katalog. číslo    Kategorie Název odpadu 

08 03 17 N 
Odpadní tiskařský toner obsahující 
nebezpečné látky 

15 01 01 O 
Papírové a lepenkové obaly - tříděný 
sběr vyuţitelných sloţek 

15 01 02 O 
Plastové obaly - tříděný sběr 
vyuţitelných sloţek 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

15 01 04 O Kovové obaly 

15 01 06 O Směsné obaly 

15 01 07 O 
Skleněné obaly – tříděný sběr 
vyuţitelných sloţek 

15 01 10 N 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek (z úklidu či 
údrţby – obaly od SAVO, barev 
apod.) 

15 02 02 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

20 01 08 O 
Biologicky rozloţitelný odpad 
z kuchyní a stravoven 

20 01 21 N Zářivky 

20 01 27 N 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující nebezpečné 
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látky 

20 01 33 N 

Baterie a akumulátory, zařazené pod 
čísly 160601, 160602 nebo pod 
číslem 160603 a netříděné baterie a 
akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 35 N 

Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 200121 a 
200123 

20 02 01 O 
Biologicky rozloţitelný odpad (údrţba 
zeleně) 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

20 03 03 O Uliční smetky 

20 03 07 O Objemný odpad  

                                                               

 Některé druhy odpadů mohou vzniknout externí společnosti, která bude pro 
areál provádět sluţby (např. údrţbu zeleně) a původcem odpadů při této činnosti 
vzniklé (20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad) bude právě tato externí společnost.  

 Objemově nejvýznamnějším druhem odpadu vznikajícím při provozu bude 
pravděpodobně Směsný komunální odpad. 

 Z provozu areálu mohou vznikat v souvislosti s údrţbou areálu odpady jako 
např. zářivky, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, 
zbytky barev a ředitel a podobně. Konkrétní druhy a mnoţství těchto odpadů lze 
v současné době obtíţně odhadnout.  

Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly: 

 Odpad bude tříděn minimálně na papír a lepenku, sklo, plasty, biologicky 
rozloţitelný odpad z údrţby zeleně, nebezpečný odpad, objemný odpad a 
směsný odpad, 

 Odpad bude shromaţďován na vymezených sběrných místech ve sběrných 
nádobách,  

 Frekvence, velikost shromaţďovacích nádob a četnost svozu, stejně jako 
způsob vyuţití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn s 
oprávněnými osobami tak, ţe vytříděný vyuţitelný odpad bude nabízen 
k vyuţití, nebezpečné druhy odpadů budou předávány oprávněným osobám 
k odstranění a směs vytříděného komunálního odpadu bude předávána 
k odstranění ve spalovně či na příslušné skládce komunálního odpadu, 

 Odpady z údrţby a oprav budov jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné obaly, 
apod., budou shromaţďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Nebezpečné druhy odpadů budou shromaţďovány v souladu s § 5, vyhlášky 
MŢP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Jednotlivá 
shromaţďovací místa budou řádně označena katalogovým číslem a názvem 
odpadu a opatřena příslušnými Identifikačními listy nebezpečného odpadu, 

 Odpady z údrţby zeleně v areálu budou shromaţďovány odděleně a předávány 
k vyuţití jako biologicky rozloţitelný odpad, 
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 Konkrétní způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů se bude u původce 
(provozovatele objektu) odvíjet podle skutečných vlastností odpadů, včetně 
moţnosti, vyuţít v souladu s § 38, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
v platném znění moţnosti zpětného odběru (odpadní oleje, výbojky a zářivky, 
olověné akumulátory). Tyto zpětně odebírané výrobky mohou být vraceny na 
místa zpětného odběru a mohou být vyloučeny z odpadového toku původce. 

 

Shromaţďovací nádoby na nebezpečné odpady 

 Jako shromaţďovací nádoby na nebezpečný odpad mohou být pouţity např. 
ocelové nebo plastové sudy o objemu přiměřenému mnoţství a velikosti 
shromaţďovaných nebezpečných odpadů. Při shromaţďování nebezpečných odpadů, 
je vhodné podloţit pod shromaţďovací prostředky záchytné vany, aby bylo zabráněno 
případnému neţádoucímu úniku nebezpečných odpadů. V podmínkách původce je 
vhodné třídit minimálně tyto nebezpečné odpady: 

 Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky – shromaţďovat např. 
v umělohmotné krabici, 

 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami – shromaţďovat v umělohmotném nebo v kovovém sudu, 

 Zářivky – shromaţďovat např. v umělohmotné uzavíratelné krabici,  

 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky – 
shromaţďovat na vhodném uzavřeném místě. 

V blízkosti shromaţďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo 
shromaţďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn 
identifikační list shromaţďovaného odpadu. 

Na shromaţďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno 
katalogové číslo a název shromaţďovaného nebezpečného odpadu a jméno a 
příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu shromaţďovacího prostředku. Na 
všechny vznikající (i potencionálně) odpady musí být vydán platný souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady.     

K odvozu a odstranění odpadů budou vyuţívány sluţby oprávněných osob, 
které mají příslušná oprávnění správních orgánů k provozování zařízení k vyuţívání, 
odstraňování nebo výkupu odpadů.  

 

Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly: 

 Odpad bude shromaţďován na vymezených sběrných místech ve sběrných 
nádobách, jejichţ typ a mnoţství bude nutno dohodnut s oprávněnými osobami – 
firmami, které budou zajišťovat odvoz a odstranění či vyuţití jednotlivých druhů 
odpadů.  

 Frekvence, velikost shromaţďovacích nádob a četnost svozu, stejně jako 
způsob vyuţití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn s 
oprávněnými osobami tak, ţe vytříděný vyuţitelný odpad bude nabízen k vyuţití, 
nebezpečné druhy odpadů budou předávány oprávněným osobám k odstranění a 
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směs vytříděného komunálního odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně 
či na příslušné skládce komunálního odpadu, 

 Odpady z údrţby a oprav jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné obaly, apod., 
budou shromaţďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Tyto 
odpady budou odstraňovány prostřednictvím servisních firem, které budou na 
základě smluvního vztahu provádět konkrétní údrţbu. 

 

Odpady z výstavby  

Při výstavbě rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky v závodě KOPOS 
KOLÍN a.s. budou dočasně vznikat odpady z pouţitých stavebních materiálů, z jejich 
obalů, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Seznam odpadů dle jejich 
katalogových čísel, které mohou vznikat během realizace stavby, je uveden 
v následující tabulce.  

Nakládání s odpady ve fázi výstavby se bude řídit platnou legislativou 
v odpadovém hospodářství. tj. zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, 
vyhláškou MŢP č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů, vyhláškou MŢP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, případně vyhláškou MŢP č.376/2001 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady podle 
poţadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich 
minimalizace.  

Podrobná specifikace druhů a mnoţství vznikajících odpadů bude moţná 
během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doloţit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe na plochách pro navrhovaný sportovní areál, 
nebudou prováděny ţádné bourací práce a ţe stavební práce budou pouze 
v omezeném rozsahu, bude mnoţství stavebních odpadů minimální. 
 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:  

 

Kód odpadu Kategorie 

odpadu 

Název druhu odpadu 

15 - ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ 

ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 

OCHRANNÉ ODĚVY JINAK 

NEURČENÉ 

15 01 - Obaly 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 O Plastové obaly 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

15 01 04 O Kovové obaly 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
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Kód odpadu Kategorie 

odpadu 

Název druhu odpadu 

17 02 01 O Dřevo 

17 02 02 O Sklo 

17 01 03 O Plasty 

17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky 

z dehtu 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 O Hliník 

17 04 05 O Ţelezo a ocel 

17 04 07 O Směsné kovy 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 06 - Izolační materiály 

17 06 03 O Izolační materiály neobsahující 
nebezpečné látky 

17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady 
obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

20  KOMUNÁLNÍ ODPADY 

20 03  Ostatní komunální odpady 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a 
jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 
č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno 
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba 
dle zákona č.185/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o odpadech. Povinností 
původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle poţadavků zákona o 
odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  

Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny jiţ v místě jejich vzniku a roztříděné 
ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromaţďovací místa a 
prostředky musejí být označena v souladu s poţadavky vyhlášky.č. 383/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č.41/2005 Sb. Pro shromaţďování uvedených druhů odpadů je nutno 
zajistit dostatečný počet shromaţďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich 
vyhovující shromaţďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.  
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B.III.4.  OSTATNÍ VÝSTUPY 

 

hluk a vibrace 

a) hluk 

 Zdrojem hluku v závodě KOPOS KOLÍN a.s. je zejména provoz výroby 
plastových dílů na vstřikovacích a výtlačných lisech, kde jsou zdrojem hluku především 
technologická zařízení - lisovací stroje, dále některé pomocné provozy – 
kompresorovny a  vzduchotechnická zařízení. Rovněţ kovovýroba a pancéřovna  jsou 
zdrojem hluku. Tyto zdroje hluku jsou umístěny v uzavřených objektech a šíření hluku 
do okolí závodu je účinně tlumeno obvodovým pláštěm budov, v nichţ jsou zařízení 
provozována.  

Hlukově se projevují rovněţ dopravní prostředky - nákladní automobily, 
přiváţející suroviny pro výrobu a zajišťující expedici výrobků.. 

Posuzovaným záměrem je rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky, aniţ 
by při tom došlo k navýšení výroby elektrotechnických materiálů  či prodeje bionafty. 

Při zpracování tohoto oznámení bylo na jednáních s investorem a zpracovateli 
projektové dokumentace opakovaně konstatováno, ţe navrhovaný záměr instalace 
nové skladovací nádrţe na bionaftu včetně nového stáčecího místa, prodlouţení 
koleje ţelezniční vlečky o 100 m a rozšíření skladovacích ploch slouţí ke zkrácení 
doby stáčení bionafty z vagonů a zjednodušení manipulace s ţelezničními cisternami, 
zlepšení obsluţnosti při stáčení bionafty a usnadnění skladování, manipulace a 
expedice výrobků skladovaných na plochách v exteriéru. 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru tedy nedochází ke zvýšení 

počtu jízd obsluţné ţelezniční ani silniční dopravy, a tedy ani k nárůstu hlukové 

expozice obyvatel na příjezdových trasách k areálu závodu KOPOS KOLÍN a.s. 

(Havlíčkova ulice). 

 

b) vibrace 

V závodě KOPOS se nevyskytují a ani po rozšíření nebudou provozovat stroje, 
které by mohly být zdrojem vibrací pronikajících do okolí závodu. 

Nové čerpalo bude usazeno na antivibrační podloţky. 

 

 

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

záření radioaktivní, elektromagnetické 

 

 V závodě KOPOS KOLÍN a.s. v Havlíčkově ulici nebudou v rámci rozšíření 

skladových ploch a ţelezniční vlečky instalována zařízení, která by byla zdroji 

radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 48 

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH  RIZIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé 
zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech 
ţijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi 
druhy a rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě 
blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který jiţ nelze dále sniţovat bez 
ohroţení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, ţe 
vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této sítě je pouze jedním 
z kroků k trvale udrţitelnému vyuţívání krajinného prostoru, protoţe existence 
takovéto struktury v území nemůţe ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o 
sobě a je pouze jednou z nutných podmínek pro zajištění. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní systém 
ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. Vymezení a 
hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné 
ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve 
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a 
státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností 
všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Koncepce ÚSES byla od počátku vytvářena tak, aby vznikl ucelený soubor 
ekologických podkladů o prostorových nárocích bioty v krajině, který by byl vyuţitelný 
v územním plánování při harmonizaci různých poţadavků na vyuţití území. Tvorba 
ÚSES doplňuje územně plánovací dokumentaci o důleţitý ekologický aspekt, jehoţ 
absence značně omezovala naplnění hlavního cíle územního a krajinného plánování – 
prostorovou optimalizaci funkčního vyuţití krajiny.  

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, případně interakční prvky) 
jsou vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich 
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a 
společenských limitů a záměrů.  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tedy chápán jako soustava 
přírodních společenstev, kterou je nutné udrţovat. Je zdrojem pro přirozenou 
reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky.  

Dominantní prvky územního systému ekologické stability se v daném území 
nevyskytují. V bezprostředním okolí posuzovaného areálu nejsou lokalizovány ţádné 
prvky ÚSES (biocentra, biokoridory).  

Základní typologie krajin, pouţitelná pro hodnocení krajinného rázu, vychází z 
definice 3 účelově krajinných typů, a to: 
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 Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně 

antropogenizovaná), s dominantním aţ výlučným výskytem sídelních a 

industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 30 

% území České republiky  

 TYP B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (harmonická), s 
masovým výskytem přírodních a agrárních prvků a s plošně omezeným výskytem 

industriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca  60 % území České republiky  

 Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), s 
dominantním výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 10 % území 
České republiky. 

  

Kaţdá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle kvalitativních 
ukazatelů: 

 +  ...................  zvýšená hodnota 

 0  ...................  základní hodnota 

 -  ....................  sníţená hodnota 

 

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Zájmové území lze 

ve smyslu uvedeného členění zařadit rámcově do typu (A -). 

V bezprostřední blízkosti zájmové lokality se prvky ÚSES nenacházejí, a 
nebudou tedy stavbou narušeny. 
 
 

Zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky a parky 

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve 
smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, 
ţe neleţí na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 
památky ani přechodně chráněné plochy. 

Zájmové území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace 

podzemních a povrchových vod (CHOPAV) ani v ochranném pásmu vodního 

zdroje. 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí ţádná zvláště chráněná 
území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Z maloplošných zvláště chráněných území jsou od zájmového území 
nejblíţe: 

Přírodní památka Kolínské tůně, vzdálená od zájmové plochy asi 1,8 km 
severovýchodním směrem. Přírodní památka Kolínské tůně v k.ú. Kolín byla zřízena 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 50 

vyhláškou Okresního národního výboru Kolín s účinností od 1. 2. 1985 k ochraně 
vzácné květeny a ţivočichů. Přírodní památka Lom u Červených Peček v k.ú. Červené 
Pečky, která se nachází cca 2,9 km jihozápadně od místa záměru byla vyhlášena 
usnesením Rady Středočeského KNV č. 32 ze dne 8. 2. 1977 k ochraně ukázky 
transgrese svrchnokřídového moře. 

Z velkoplošných zvláště chráněných území je nejblíţe CHKO Ţelezné hory, 
jehoţ hranice je ale od zájmového území velmi vzdálena, cca 23,5 km. 

 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k  drţení její stability. Významnými krajinnými prvky „ze 
zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje 
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, 
stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů 
útvarů včetně historických zahrad a parků. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Vyuţívají se pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohroţení nebo oslabení jejich stabilizační 
funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 
Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŢP obecně závazným právním předpisem. 

V zájmovém území výstavby se ţádný registrovaný VKP nenachází. Zřejmě 

nejblíţe se nachází registrovaný VKP Polepský vodopádek v k.ú. Polepy u Kolína ve 
vzdálenosti asi 1,1 km západně od zájmového území, jehoţ registrace byla oznámena 
Městským úřadem Kolín dne 5. 4. 2000 k ochraně malého vodopádku a části přilehlé 
nivy Polepského potoka. 

 

Lesní porosty 

Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují. 

Bezprostřední i širší okolí má velmi nízkou lesnatost, větší lesy jsou pouze 5 km 

jihovýchodně Kaňk (kóta 352 m n.m.) a ve stejné vzdálenosti severovýchodně lesy 
mezi Býchory a Konárovicemi. Ani vzájemný vztah lesů a polních kultur na pozemku 
není moţný ani zjistitelný. 

 

Prvky dřevin rostoucí mimo les 

Na ploše výstavby se ţádné dřeviny nevyskytují. Nejbliţší zeleň roste v okraji 
směrem ke škole a skupina modřínů v průmyslovém a skladovacím areálu, mimo 
zájmovou plochu. 

 

Vodní plochy, mokřady, vodní toky 

Na samotné ploše se nenacházejí ţádné vodní plochy ani vodoteče. Nejbliţším 
vodním tokem je Nebovidský potok 200 m východně od zájmové plochy. 
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Památné stromy 

Na zájmové ploše ani v nejbliţším okolí nerostou ţádné vyhlášené památné 

stromy. Nejbliţším významným stromem je hlošina úzkolistá u Draslovky v 

Kolíně. 

Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm 
ochrany, která umoţňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky 
významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany nebo popřípadě umoţní tento stav obnovit. Na území České republiky je 
Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky 
významnými lokalitami. 

Ptačí oblasti: V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast 
nenachází. Nejbliţší ptačí oblastí je 15 km SSV směrem vzdálená lokalita 
CZ0211011 Ţehuňský rybník – Obora Kněţičky vymezená nařízením vlády č. 
531/2004 Sb. 

Evropsky významné lokality: V zájmovém území se nenalézá ţádná evropsky 
významná lokalita. Nejbliţší lokalita je CZ0213796 „Kolín - letiště“ v k.ú. Pašinka asi 
3,5 km západním směrem, vymezená nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Předmětem 
ochrany evropsky významné lokality je významná populace sysla obecného 
(Spermophilus citellus) vázaná na pravidelně sečený trvalý travní porost letiště. 

Ve vyjádření Odboru ţivotního prostředí a zemědělství krajského úřadu 
Středočeského kraje ze dne 28.6.2011 je uvedeno - citujeme: 

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, 

ţe v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv 

předloţeného záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.  

V místě záměru se nenacházejí ţádné evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Cca 3,5 km od místa záměru se nachází evropsky významná lokalita 
CZ0213796 Kolín - letiště. Předmětem ochrany je zde sysel obecný (Spermophilus 
citellus). Ale vzhledem ke vzdálenosti a charakteru záměru nepředpokládáme dotčení 
této ani jiné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Vyjádření je uvedeno v příloze tohoto oznámení. 

 
Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména intenzitou 
zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a komunikací a pod.) a 
přírodními podmínkami tohoto území.  

Území jihovýchodního okraje města Kolína se vyznačuje průmyslovou 
zástavbou rozsáhlými areály významných Areál se nachází v průmyslové zóně, je 
vzdálen od obytné zástavby. V blízkém sousedství přes ulici Havlíčkovu jsou výrobní 
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objekty např. tiskárny COLOGNIA, závod EMERSON – Climate technologies a další, 
vybudované v nedávné době. 

Dle Změny č.1 územního plánu města Kolína je areál akciové společnosti 
KOPOS KOLÍN i jeho blízké okolí součástí plochy OV1 - obsluţná sféra. 

Západním směrem od areálu závodu u obce Hluboký Důl se nacházejí pole, 
která  budou i nadále vyuţívána pro zemědělské účely. 

Ráz krajiny je jednoznačně určen průmyslovou zástavbou.  

V širším měřítku je ekologická zátěţ daného území Kolínska v důsledku 
dlouholeté průmyslové činnosti vysoká a její odstranění je dlouhodobým procesem.  

Významným zásahem do západního okolí závodu KOPOS KOLÍN je výstavba 

obchvatu města Kolína, který odvede z Havlíčkovy ulice a dalších hlavních 
městských komunikací převáţnou část tranzitní dopravy, čímţ se významně sníţí 
mnoţství emisí a hladina hluku v obytných částech města a v jeho centru, přes které je 
dnes většina dopravy (včetně nákladní) vedena. 

 

Území, v němţ má být navrhovaná stavba realizována, je průmyslovou oblastí 
města Kolína. Tím je dána i kvalita přírodních zdrojů. V posledních letech však toto 
území proţívá významné změny související s ukončením řady výrob. V souvislosti 
s tím dochází i ke změnám charakteru průmyslových činností a k významnému sníţení 
emisí a hluku produkovaného těmito průmyslovými podniky. V rámci postupných 
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rekonstrukcí průmyslových areálů dochází, obdobně jako v případě podniku KOPOS 
KOLÍN, k úpravám a rekonstrukcím zdevastovaných objektů a s tím souvisí i ozelenění 
areálů – výsadba nové zeleně a údrţba dosud zanedbávané zeleně stávající. 

Lze tedy říci, ţe schopnost regenerace přírodních zdrojů zůstává zachována a 
podmínky pro postupné zlepšování ţivotního prostředí jsou příznivé. Rovněţ charakter 
území daný územním plánem definuje tuto lokalitu jako zónu pro průmyslovou výrobu, 
přičemţ je zabráněno vstupu výrob s výrazným negativním vlivem na ţivotní prostředí, 
a tedy i přírodní zdroje. 

Vlastní záměr investora provést rozšíření skladových ploch, instalace nové 
nádrţe na bionaftu a prodlouţení vlečky nebude mít na kvalitu a schopnost 
regenerace přírodních zdrojů prakticky ţádný negativní vliv. Záměr nevyţaduje kácení 
zeleně, avšak dojde k záboru části zemědělské půdy v okolí závodu. 

Podle biologického posudku, který je součástí tohoto oznámení, se na 
dotčených plochách nevyskytují chráněné rostliny ani ţivočichové - pozemky jsou 
vyuţívány pro zemědělské účely jako pole. Nedojde tedy k narušení stávajících 
biotopů ani k ohroţení chráněných rostlin a ţivočichů. 

Schopnost regenerace přírodních zdrojů reprezentovaných zelenými plochami a 

pásy bude zachována. 
 

 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Realizací záměru nedojde k narušení území, které by bylo významné 
z historického či kulturního hlediska. Při zásahu do dosud nezastavěných pozemků 
bude proveden záchranný archeologický výzkum, neboť se jedná o území, které bylo 
v velmi významné v době paleolitu a neolitu, coţ dokladují rozsáhlé a velmi cenné 
archeologické nálezy, k nimţ došlo při výstavbě silničního obchvatu.  

Archeologové dokončili dosud nejrozsáhlejší archeologický výzkum v Česku. Při 
stavbě dálničního obchvatu Kolína prozkoumali 40 hektarů pozemků a shromáţdili 

stovky tisíc nálezů. K nejvýznamnějším patří čtyři rondely, z nich dva jsou největší v 

Evropě. Největší z nich měřil přes 230 metrů. Budoucí silnice narušila i několik 
pohřebišť s více neţ 150 hroby.  

Pravěké rondely mají kruhový nebo oválný tvar obvykle o průměru od 50 do 200 
metrů. V neolitu se objevovaly v Podunají a odtud se šířily na Moravu, do Čech, 
Bavorska, Porýní a nakonec aţ do Británie. Vnitřní prostor nebyl obýván. Nacházejí se 
v nich jámy (moţná obětní) a pozůstatky pecí a ohnišť. Na funkci rondelů nemají vědci 
jednotný názor. Někteří si myslí, ţe slouţily ke kultovním účelům, jiní tvrdí, ţe měly 
význam vojenský nebo slouţily jako místa k obchodní výměně nebo ke společným 
pracím. Nejčastější je názor, ţe měly funkcí více. V Evropě je známo přes 100 
rondelů. 

Jiţ první rondel, který archeologové u Kolína prozkoumali v roce 2009 a který 
měl průměr 214 metrů, byl největším v Evropě. Plocha byla hrazená čtyřmi příkopy, z 
nichţ ten největší měl hloubku 4,5 a šířku 14 metrů. Byl skutečně monumentální. 
Největší rondel měl podle archeologů průměr přes 230 metrů. Hrazený byl jen jedním 
příkopem o hloubce kolem dvou metrů. Zbylé dva rondely patří svými průměry 80 a 75 
metrů mezi rondely střední kategorie. 
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Na záchranném  archeologickém výzkum u Kolína v sezoně pracovalo na 80 
lidí. Zkoumána byla sídliště z mladší i pozdní doby kamenné, starší, mladší a pozdní 
doby bronzové, sídliště bylanské kultury, staršího i mladšího laténu, doby římské a 

raného středověku. Nejrozsáhlejší z nalezených pohřebišť s asi 70 hroby patřilo lidu 

únětické kultury ze starší doby bronzové. Vyzvednuty musely být i hroby z několika 
dalších pravěkých období a raného středověku. 

 

rondel 

Území obývali uţ první zemědělci. Území u Kolína i u ohybu Labe k severu je 
archeologicky velice intenzivně vyuţívané v rámci celého pravěku uţ od počátku 
neolitu, od počátků zemědělství na našem území. Toto osídlení tam probíhá 
kontinuálně aţ do raného středověku. Ve vrcholném středověku se osídlení přesunulo 
do vlastního města. I samotné území města Kolína bylo v pravěku vyuţívané, ale 
středověké město relikty zničilo. Vzhledem k tomu, ţe obchvat probíhá těsně při 
hranicích města, podařilo se archeologům prozkoumat to, co je na samotném území 
města, ale i co zůstalo zachováno pod poli a loukami. 

Archeology u Kolína překvapila intenzita osídlení, coţ si vysvětlují tím, v tomto 
prostoru se křiţovaly komunikace důleţitých obchodních stezek uţ od pravěku a 
tradice dopravního uzlu tam zůstala aţ do současnosti. 
 

Území hustě zalidněná 

V případě navrhované změny stavby se jedná o lokalitu umístěnou v 
jihovýchodní části města Kolína, mimo obytnou zástavbu. V okolí předmětného 
pozemku jsou situovány průmyslové podniky, skladové a velkoobchodní areály a 
podniky sluţeb. Na západě jsou dosud zachovány zemědělsky obhospodařované 
pozemky.Jihovýchodně od areálu závodu je objekt střední školy, umístěný v 
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oploceném parkovém areálu. Ze východu je pozemek ohraničen silně frekventovanou 
silnicí č.I/38 Kolín - Kutná Hora - Čáslav a dále pak frekventovanou ţelezniční tratí 
Kolín - Pardubice. 

Území, na kterém se nachází modernizovaný areál závodu, leţí podle 

územního plánu  města Kolína v ploše nazvané OV1 - obsluţná sféra.  

  

Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení  

Lokalita záměru se nalézá v blízkosti silně frekventované městské komunikace 
a automobilovou dopravou s vysokým podílem nákladní automobilové dopravy. 

Oblast je tedy silně ovlivněna stávajícím průmyslem i frekventovanou 
Havlíčkovou třídou, po níţ projede více téměř 17 000 motorových vozidel za 24 hodin. 

Podle výsledků posledního "Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 
2010", získaných na stránkách ŘSD, je intenzita dopravy na Havlíčkově třídě 
(komunikace č. 38, úsek č. 1-0944) následující: 

 

Komunikace č.38, úsek č. 1-0944  ( 0 - 24 hodin) 

 

Typ vozidla Počet  vozidel za 24 hodin 

NA nákladní vozidla 3 754 

M motocykly 95 

OA osobní vozidla 13 066 

Součet všech vozidel 16 915 

Důsledkem současné intenzity dopravy na uvedené komunikacích je vysoké 
zatíţení lokality hlukem z dopravy, zatíţení emisemi ze spalovacích motorů a 
zvýšenou sekundární prašností z dopravy.  

Projevuje se zde rovněţ hluk z frekventované ţelezniční trati Kolín – Pardubice 
- Česká Třebová) s provozem příměstských osobních vlaků, dálkových rychlíků 
(včetně mezinárodních) i nákladních vlaků. 

 

Staré ekologické zátěţe 

Záměr bude realizován částečně na plochách v jihovýchodní části stávajícího 
areálu závodu KOPOS KOLÍN a.s. a částečně na dosud nezastavěných pozemcích 
jiţně od hranice areálu, které jsou vyuţívány jako pole pro zemědělskou činnost. 
Z tohoto důvodu není výskyt starých ekologických zátěţí předpokládán. 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Ţádné  extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  
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C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.II.1 Ovzduší a klima 
 
1) Klima                                                                                             
 Nejvýznamnější klimatické charakteristiky, které je zapotřebí vzít v úvahu, jsou 
teplota vzduchu, sluneční záření, sráţková činnost a vlhkost vzduchu, vítr, jeho směr, 
rychlost a výskyt bezvětří. Průměrné roční hodnoty v dané lokalitě jsou z období 1961-
2000.  

Dané území se nachází v klimatickém regionu T 2.  Severovýchodní část 
okresu Kolín je situována v klimatické oblasti teplé, mírně suché, s mírnou zimou. Ji-
hovýchodní část je v oblasti mírně teplé, mírně suché  a převáţně s mírnou zimou, 
pouze nejjiţnější cíp okolo Stříbrné Skalice má vlhčí podnebí. V říčních údolích  
dochází k inverzím.  

Přiřazení ke klimatickému regionu je pouze orientační, protoţe v místě závodu 
se ještě projevuje ovlivnění klimatu vlastním městem, které klima otepluje. 

Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují v rozmezí 7 aţ 9
o
C., v červenci 

stoupají na 16 aţ 19 
o
C a v lednu klesají na -2 aţ -4 

o
C.   Průměrné roční sráţky mají 

hodnotu od 550 do  650 mm. 

Z meteorologických údajů (viz větrná růţice z ČHMÚ Praha pro lokalitu  Kolín v 
příloze této dokumentace v rozptylové studii) vyplývá celkem zřetelná převaha 
severozápadních, západních a jihozápadních větrů. Poměrně vysoký je podíl bezvětří 
(16,8 %). 

 

Celková růţice 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

  1,7 3.76   2.49   5.45   5.28   5.39   9.67 10.22 11.46  16.79   70.51 

  5,0 1.31   0.51   3.68   1.81   2.21   5.31   6.88   6.68    28.39 

11,0 0.05   0.01   0.59   0.03   0.09   0.09   0.16   0.08     1.10 

suma 5.12   3.01   9.72   7.12   7.69 15.07 17.26 18.22   16.79    100.00 
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2) Kvalita ovzduší 

Z hlediska znečištění ovzduší je zájmové území moţno charakterizovat nejlépe 
výsledky měření monitorovacích stanic AMS umístěné v Kolíně u SAz a na Riegrově 
náměstí, provozované Státním zdravotním ústavem Praha. Pro posouzení imisní 
situace byla vyuţita data z internetových stránek ČHMÚ za rok 2009.  

Stanice je umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 20m od budovy 
Sdruţeného ambulantního zařízení. Jedná se o městskou zástavbu, cca 220m od 
nájezdu na most, tedy rušné komunikace. Od 1.9.2002 je stanice umístěna v rovinném 
mírně vyvýšeném terénu cca 40m o d budovy Sdruţeného ambulantního zařízení, na 
menším parkovišti osobních automobilů. Jedná se o městskou zastavbu cca 100m od 
rušné komunikace. 
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Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší. V následujících tabulkách  jsou uvedeny relevantní 
limity z tohoto nařízení: 

 

A.  Imisní limity vybraných znečišťujících látek 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování 

Hodnota imisního 

limitu/maximální povolený 

počet jejího překročení za 

rok 

Datum, do 

něhoţ musí být 

limit dosaţen 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg/m
3
/24 - 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg/m
3
/3 - 

Suspendované 
částice PM10 

24 hodin 50 µg/m
3
/35 - 

Suspendované 
částice PM10 

1 rok 40 µg/m
3
/35 - 

Oxid uhelnatý 
Maximální denní 8-
hodinový klouzavý 

průměr 
10 mg/m

3
 - 

Olovo 1 rok  0,5 µg/m
3
  

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m
3
/18 1. 1. 2010 

Oxid dusičitý 1 rok 40 µg/m
3
 1. 1. 2010 

Benzen 1 rok 5 µg/m
3
/35 1. 1. 2010 
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C Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu 

Oxid siřičitý Rok a zimní období (1. října - 31. března) 20 µg/m
3
 

Oxidy dusíku 1 rok 30 µg/m
3
 

 

Vyhodnocení stávající situace imisních koncentrací 

Z výsledků automatického imisního monitoringu vyplývá, ţe u měřených 
škodlivin nejsou imisní limity na dané měřící stanici v Kolíně překračovány. 

 

 

C.II.2  Voda 

Převáţná část okresu Kolín spadá do povodí Labe. To je také hlavním a 
největším tokem - protéká okresem  v délce v délce 24 km. Nejvydatnějšími toky 
tohoto povodí jsou u Starého Kolína říčka Klejnarka, dále říčka Výrovka, měnící na 
svém toku třikrát název (Anenský potok, Vavřinec, Výrovka), a říčka Šembera s přítoky 
Jalovým potokem  a Bylankou.  

Severovýchodní část okresu protíná u Ţiţelic řeka Cidlina.   Jihovýchodní část 
okresu spadá do povodí Sázavy  s největšími potoky Jevanským, Nučickým a 
Vlkánčickým.    

Celková délka vodních toků na Kolínsku činí 552  km, z toho je 105 km toků 
hospodářsky významných, 259  km zemědělského charakteru a 188 km v lesních 
komplexech. Převáţná část je regulována, ostatní mají břehové porosty, vesměs 
nesouvislé.    

Na okrese je 1368 ha vodních ploch, z toho 196 rybníků s výměrou nad 5 arů. 
Nejvýznamnějšími rybničními soustavami jsou kaskády rybníků na Jevanském potoce 
a na Bečvárce. Největší rybník - Proudnický,  nacházející se jiţně od Ţiţelic, má 
výměru 45,4 ha. Ekologicky významná jsou téţ stará labská ramena a tůně, které 
vznikly kolem Labe po jeho regulaci. 

Lokalita s areálem firmy KOPOS KOLÍN a.s. se nenachází v bezprostřední 
blízkosti ţádné vodní plochy.  

Zájmové území náleţí do povodí řeky Labe, č.hydrolog. pořadí 1–04–01, do 

dílčího povodí Nebovidského potoka, který protéká jiţně od areálu KOPOS.  

Podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, 
nepatří tento úsek toku mezi významné vodní toky. 

Severně od areálu protéká potok Polepka. 

Město Kolín je zásobováno pitnou vodou z jímacích vrtů, které jsou umístěny 
v jímacích objektech Kolín – Tři dvory, Kolín – Nová vodárna, Kolín – Nová Ves I a 
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Kolín – Štítary. Jímací oblast Kolín – Nová vodárna jímá vodu z cenomanských 
pískovců, ostatní jímací oblasti z kvartérních fluviálních sedimentů Labe. Nejblíţe 
areálu je zdroj Kolín – Štítary. 

Pitná voda je pro potřeby závodu odebírána z veřejného vodovodu. Uţitková 
voda je dále odebírána z vlastních studen situovaných v areálu závodu. Odpadní vody 
jsou odvedeny do veřejné kanalizace, která je zakončena městskou čistírnou 
odpadních vod.  

 

 

C.II.3  Půda 

Plochy, s nimiţ je uvaţováno pro realizaci posuzovaného záměru, jsou 
pozemky v katastrálním území Kolín a jsou ve vlastnictví investora, společnosti 
KOPOS KOLÍN a.s. 

Část těchto ploch se nachází ve stávajícím areálu závodu, další část je 
situována na pozemcích jihovýchodně od hranice areálu KOPOS na dosud 
zemědělsky vyuţívané půdě, která je však podle platného územního plánu funkční 
plochou OV1 - Obsluţná sféra.  

Na tyto pozemky jiţ byla, v souvislosti s původním záměrem výstavby 
obchodního centra (Investor Ing. Vladimír Procházka), vydána ţádost o vynětí ze 
zemědělského půdního fondu (ZPF). Orgán ochrany ZPF Krajského úřadu 
Středočeského kraje Praha dne 16.10.2007 pod č.j. 145694/200KUSK/OŢP-VZ vydal 
souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín stanovil podmínky k odnětí půdy za ZPF v č.j. 
OŢP/5227/07/Ki/Tv dne 26.9.2007. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky dosud 
vedeny jako orná půda. 

Realizace posuzovaného záměru je navrhována na těchto pozemcích: 

 

Pozemky stavby 

Číslo pozemku Vlastník Druh pozemku /        

Způsob vyuţití 

Výměra m
2 

1767/1 KOPOS KOLÍN a.s. orná půda 2 253 

1767/2 KOPOS KOLÍN a.s. orná půda 19 134 

1769/2 KOPOS KOLÍN a.s. orná půda 7 284 

1170/2 KOPOS KOLÍN a.s. ostatní plocha / jiná plocha 2 025 

1770/7 KOPOS KOLÍN a.s. ostatní plocha / 

manipulační plocha 

3 355 

1770/17 KOPOS KOLÍN a.s. ostatní plocha / 

manipulační plocha 

85 

V tabulce je uvedena celková výměra pozemků podle údajů v katastru 
nemovitostí, přičemţ 1767/1, 1767/2 a 1796/2, které leţí mimo sávající areál závodu 
KOPOS, bude pro realizaci záměru vyuţita jen jejich část, jak vyplývá ze situace 
v příloze tohoto oznámení. 
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Plocha pozemků dotčených posuzovaným záměrem leţících mimo stávající 

areál závodu KOPOS KOLÍN a.s. zahrnuje plochy pro rozšíření venkovních 
skladových ploch IO 101 v celkové výměře 7 175 m

2
 a plochy pro prodlouţení 

ţelezniční vlečky v délce 100 m, coţ představuje plochu 1 419 m
2
. 

Celková plocha záměru, o níţ se rozšíří stávající areál závodu, tedy bude 

8 594 m
2
. Tato plocha představuje zábor orné půdy. 

Pozemky p.č. 1767/1, 1767/2 a 1769/2 mají shodně v katastru uvedeno: 

 druh pozemku: orná půda 

 způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

 BPEJ: 20 100 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována 
klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a 
hloubkou půdy, jeţ specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného 
pozemku, přičemţ : 

a) klimatický region zahrnuje území s přibliţně shodnými klimatickými podmínkami 
pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí 
pětimístného číselného kódu

1)
 (dále jen "číselný kód"), 

b) hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných 
vlastností, jeţ jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 
substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou 
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je 

vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, 

c) sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu 
zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, 
která je výsledkem jejich kombinace, 

d) skeletovitost, jíţ se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku 
a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou 
číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. 

Vysvětlivky k BPEJ dle vyhlášky MZe č.327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a postup pro jejich 
vedení a aktualizaci (příloha č.2 – charakteristika hlavních půdních jednotek): 

Popis BPEJ: 1.05.0.1 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 

2 - region T2 -  teplý, mírně suchý, s mírnou zimou - suma teplot nad 10
o
C 2 600 - 

2 800; průměrná roční teplota 8 - 9
o
 C, průměrný roční úhrn sráţek 500 - 600 mm, 

pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30, vláhová jistota 2 - 4. 

 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

01 - Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těţké, s převáţně příznivým 
vodním reţimem 
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4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

 

 svaţitost expozice 

0 0 - 3 , rovina všesměrná 

1 3 - 7 , mírný svah všesměrná 

2 3 - 7 , mírný svah Jih 

3 3 - 7 , mírný svah sever 

4 7 -12 , střední svah jih (JZ-JV) 

5 7 - 12 , střední svah sever (SZ-SV) 

6 12 - 17 , výrazný svah jih (JZ-JV) 

7 12 - 17 , výrazný svah sever (SZ-SV) 

8 17 - 25  příkrý svah aţ sráz jih (JZ-JV) 

9 17 - 25  příkrý svah aţ sráz sever (SZ-SV) 

 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 

 skeletovitost hloubka 
*)
 

0 ţádná hluboká 

1 ţádná aţ slabá hluboká aţ středně hluboká 

2 slabá hluboká 

3 střední hluboká 

4 střední hluboká aţ středně hluboká 

5 slabá mělká 

6 střední mělká 

7 ţádná aţ slabá hluboká aţ středně hluboká 

8 střední aţ silná hluboká aţ mělká 

9 ţádná aţ silná hluboká aţ mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

BPEJ jsou jednotně vedeny) v číselném a mapovém vyjádření v celostátní 
databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě 
půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství 
prostřednictvím odborné organizace, která na vyţádání téţ poskytuje souhrnné 
informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní 
ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, 
vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. 
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V případě záměru vyţadujícího zámor pozemku, který je součástí 
zemědělského půdního fondu a je ţádáno o jeho vynětí ze ZPF je investor povinen 
dodrţet následující postup. S ohledem na výše popsaný stav pozemku, který jiţ 
v minulosti byl dřívějšími vlastníky přeměněn ve zpevněnou plochu, je třeba 
s příslušným úřadem (referát ŢP MÚ Mělník) dohodnout, jakým způsobem bude v 
tomto specifickém případě postupováno. 

Obecně platí tento postup: 

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě. 

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho novelizovaných 
zněních a zaplatit příslušný odvod za odnětí. 

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních 
vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby. 

 S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit vyuţití ornice pro 
zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy 
především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním 
s příslušným orgánem. 

 V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné 
postupovat v souladu s metodickým návodem MZVţ ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který 
pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak 
krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky. 

 Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŢP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96. 

Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti 
v ochraně. 

Třídy ochrany zemědělské půdy a soustava stupňů předností v ochraně byly 
vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských půd a přípravy nového 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako účelové agregace bonitovaných 
půdně-ekologických jednotek pro potřeby dokonalejšího působení zejména zákona na 
ochranu zemědělské půdy. 

 Nové třídy ochrany a stupně přednosti v ochraně vycházejí z produkčních tříd 
hlavních zemědělských plodin, oceněných v cenách, přihlíţejících k úrovni cen 
světového trhu. Metodický postup vytváření nových tříd ochrany vychází z týchţ zásad 
jako dosavadní kategorizace, zaloţených na vyjádření ztráty produkce, která se 
odnětím půdy nenávratně ztrácí. 
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C.II.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Z orografického hlediska patří území k soustavě české Křídové tabule, na 
rozhraní severní části Čáslavské kotliny a Českobrodské tabule.  

Většinu území kolínského okresu tvoří horniny kutnohorského krystalinika, 
sedimenty Blanické brázdy a sedimenty české křídové tabule. Západně od Kostelce  
nad Černými Lesy zasahuje na Kolínsko těleso říčanské  ţuly. 

Kutnohorské krystalinikum sahá z oblasti Ţelezných hor přes Čáslavskou 
kotlinu, Kutnohorsko a jiţní Kolínsko aţ ke kouřimské dislokaci, která je utíná od 
českobrodského permokarbonu Blanické brázdy. Základní horniny kutnohorského 
kristalinika jsou kouřimské ortoruly a magmatity a dvojslídné pararuly. 

Z lokálně geomorfologického hlediska se lokalita nachází na rovinaté plošině 
s mírným úklonem k severovýchodu, v nadmořské výšce cca 200 m n.m.  

Z geologického hlediska jsou na lokalitě zastoupeny recentní antropogenní 
naváţky, kvartérní eolické sedimenty (spraše) a terasivé sedimenty řeky Labe (písčité 
štěrky). Svrchnokřídové pánevní sedimenty představují relikty jiţního okraje české 
křídové pánve. Pánevní dno je tvořeno horninami kutnohorského krystalinika. Bazální 
horniny jsou zastoupeny jemnozrnnými převáţně dvojslídnými svory, které mají na 
kontaktech s tektonickými poruchovými zónami charakter amfibolových rohovců. 
Nadloţní křídové sedimenty cenomanského stáří jsou tvořeny křemitými, aţ jílovitými 
pískovci, místy téţ písčitými slepenci a písčitými jílovci v různém stupni zvětrání. 
Kvartérní sedimenty zastoupené labskými štěrkopísky o mocnosti do 4 metrů jsou 
pokryt nepříliš mocnou vrstvou (cca 1 m) sprašových sedimentů ( spraše, sprašové 
hlíny). Výskyt antropogenních naváţek, jeţ dosahují mocnosti cca 1 m, je 
nepravidelný. 

Z hydrogeologického hlediska jsou nejvýznamnější  křídové sedimenty a 
kontakt těchto hornin s krystalinikem. Zvodnění kvartérních sedimentů, jeţ se 
soustředí při jejich bázi, je nepravidelné a závisí na moţnosti infiltrace atmosférických 
sráţek. Významnější kolektor v horninách skalního podloţí má puklinovou a zčásti téţ 
průlinovou schopnost. 

Další údaje byly převzaty z projektové dokumentace, v níţ byly pouţity údaje 
pořízené pro výstavbu obchodního centra v Havlíčkově ulici, Kolín IV z února 2008, 
kdy společnost Bioprofit s.r.o. provedla inţenýrskogeologický průzkum staveniště. 
Inţenýrsko-geologický průzkum na staveništi provedl Mgr. Jan Čepelík. 

 

Základové poměry v místech výstavby plánovaných objektu lze, na základě 
kritérií ČSN EN 1997-1, klasifikovat jako sloţité. 

Dle výsledků průzkumných prací se hladina podzemní vody v jz. části staveniště 
nachází v nadmořské výšce 204 aţ 205 m.n.m. ve střední části 203 aţ 202 m.n.m. a 
na severozápadě 200 aţ 202 m.n.m. hladina podzemní vody je 2,12 aţ 5,95 metrů 
pod terénem v závislosti na poloze ve svahu (čím výše tím hlouběji). 

Sklon svahů stavebních jam v sprašových hlínách doporučujeme volit do 
hloubky 3 metrů 1:0,5. V štěrkopískových nezvodnělých polohách musí být upraven na 
1 : 1, krátkodobě. V případě výskytu podzemní vody je nutné sklon svahu zvýšit. 
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Zpětné zásypy stavebních objektů doporučujeme hutnit minimálně na hodnotu 95% 
Proctor standard, případně na hodnotu relativní hutnosti ID roven minimálně 0,7 (u 
nesoudrţných zemin). 

 

 

Členitost terénu a seismicita 

Zájmová lokalita je umístěna na relativně plochém terénu, který je 
charakteristický pro celou oblast Kolínska. 

 

Surovinové zdroje 

V místě  navrhované stavby se ţádný přírodní surovinový zdroj nebo jiné 
přírodní bohatství nenachází. 
 
 

 

C.II.5  Flóra řešené lokality 

Pozemky dotčené posuzovaným záměrem se z části nacházejí ve stávajícím 
areálu závodu, část bude na plochách mimo areál, které jsou v současnosti 
zemědělsky vyuţívány. 

a) stávající areál závodu KIOPOS KOLÍN a.s. 

Pozemek areálu závodu KOPOS KOLÍN je z větší části zastavěn budovami 
závodu a zpevněnými plochami včetně vnitrozávodních komunikací. Přesto se v areálu 
vyskytují i kvalitní dřeviny. 

V areálu podniku jsou plochy zeleně v dostatečném mnoţství a jejich kvalita je 
velmi dobrá. Údrţba je pravidelná a odborně prováděná. 

Zeleň je zastoupena stromovým a keřovým patrem a travnatými plochami. 

Stromové patro  - cca 250 ks dřevin 

Druhové zastoupení  je pestré, odpovídá klimatickým podmínkám. 

Listnáče tvoří 70% a jehličiny 30% z celkového počtu stromů. 

Listnaté stromy: 

Největším podílem - 25% je zastoupena lípa srdčitá (Tilia cordata), především 
ve stromořadích, věková kategorie 20 - 40 let. Stromy jsou pravidelně ošetřovány, 
podchozí výšky jsou  dostatečné, stromy jsou perspektivní. 

20% zastoupení má v areálu bříza bělokorá (Betula verrucosa), ve skupinách i 
jednotlivě, ve většině perspektivní. 

Ostatní dřeviny svým zastoupením nepřevyšují 5%, jedná se zejména o javor 
(Acer), jeřáb (Sorbus), topol (Populus), švestka (Prunus), vrba (Salix), jabloň (Malus), 
habr (Carpinus), akát (Robinia), dub (Quercus). 
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Jehličnaté stromy: 

7% borovice černá (Pinus nigra), ve skupinách i jednotlivě, perspektivní 

6% modřín opadavý (Larix decidua), ve skupinách, perspektivní 

5% smrk pichlavý (Picea pungens), ve skupinách i jednotlivě, perspektivní 

Ostatní dřeviny svým zastoupením nepřevyšují 5%, jedná se především o různé 
druhy borovic a smrků: borovice lesní  (Pinus sylvestris), borovice blatka (Pinus 
uncinata), borovice omorica (Picea x omorica), smrk ztepilý (Picea abies), douglaska 
tisolistá (Pseudotsuga). 

Keřové patro 

Starší keřové patro  

Je zastoupeno liniovou výsadbou tavolníku (Spirea x vanhouttei),  starými 
zmlazenými keři lísky (Corylus avellana), velkými skupinami pěnišníků a azalek 
(Rododendron x hybridum, Azalea mollis), skupinami jalovců (Juniperus chinensis), 
tisů (Taxus baccata a Taxus cuspidata) a zakrslých borovic (Pinus mugo), jednotlivými 
keři zlatice (Forsythia), dřišťálu (Berberka), mahonu (Mahonia), kaliny (Viburnum), 
hlošiny (Eleagnus), tamatišku (Tamarix), šeříku (Syringa), hlohyně (Pyracantha) a 
různými druhy zeravů (Thuja). 

Mladší keřové patro 

Tvoří husté výsadby nízkých dřevin s jednotlivými solitéry. 

Druhové zastoupení je pestré, základ tvoří tavolníky (Spirea), skalníky 
(Cotoneaster), břečťan ( Hegera), brslen (Euonymus fortunei Emerald Gold), jalovce 
(Juniperus), borovice kleče (Pinus mugo) a další.  

Ve výsadbách jsou i na údrţbu náročné partie – záhony růţí, vřesy, traviny a 
trvalky. 

Travnaté plochy 

Travnaté plochy jsou pravidelně sečené a ošetřované. Některé travnaté plochy 
jsou špatně udrţovatelné a jsou proto postupně osazovány vhodnými dřevinami nebo 
keři. 

 

b) plochy pro rozšíření stávajícího areálu 

Posouzení flóry a fauny na pozemcích investora mimo stávající areál závodu 
KOPOS KOLÍN a.s., na nichţ má být posuzovaný záměr realizován, bylo provedeno 
v rámci zpracování tohoto oznámení specialisty firmy Ekologické poradenství, 
Dobřichovice - Ing. Pavlerm Kyzlíkem a Ing. Janou Maxovou v 05 aţ 06/2011. Tento 
posudek je v plném rozsahu uveden v příloze tohoto oznámení; zde z něj citujeme 
hlavní údaje a závěry. 

Popis území 

Zájmové území se nachází na jihovýchodním okraji města Kolín v rovinaté aţ 
mírně zvlněné otevřené krajině. Samotná plocha budoucí výstavby je mírně skloněná 
k severovýchodu. Pozemek leţí mezi průmyslovým areálem a školou. U školy zeleň je, 
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v průmyslovém areálu roste skupina modřínů a smrků, které zůstanou v plném 
rozsahu zachovány. 

Na samotné ploše se nenacházejí ţádné vodní plochy ani vodoteče. 

Plocha se nachází vpravo od silnice na Kutnou Horu. Po dokončení obchvatu 
města bude pozemek leţet mezi dvěma frekventovanými komunikacemi, coţ 
znemoţní či alespoň znesnadní migraci většiny ţivočichů. 

 

Flora zájmového území navrhované výstavby 

Území je tvořeno obhospodařovanou ornou půdou - polem, v době 

průzkumu se vzrůstající obilninou.  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zemědělskou půdu, nelze společenstva mimo 
okraje povaţovat za stabilní a trvalá, protoţe pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a 
chemizací dochází k jejich narušení či likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy 
patří mezi jednoleté plevele. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřevin se nacházejí 
pouze v okrajových lemech, podél plotu, případně u cest. Na tyto lokality byl průzkum 
více zaměřen. 

Konkrétní výsledky terénního šetření lze shrnout následovně: 

Průzkumem byly nalezeny tyto byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), 
heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), heřmánkovec přímořský (Matricaria 
maritima), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lebeda 
lesklá (Atriplex sagittata), locika kompasová (Lactuca serriola), mléč zelinný (Sonchus 
oleraceus), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), 
pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), rmen rolní (Anthemis 
arvensis), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis 
glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), svízel přítula (Galium aparine). 

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány ţádné zvláště chráněné 

druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat 

specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich 

výskyty. 

 

C.II.6  Fauna řešené lokality 

 Vzhledem k antropogennímu zatíţení vlivy okolí – zejména silně 
frekventovaných městských komunikací – a stávající okolní zástavbě pozemku je 
prakticky vyloučena trvalá existence významnějších ţivočišných druhů. Vlivem 
nepříznivých stanovištních podmínek je nízká nejen druhová diverzita, ale také 
populační hustota druhů, které zde mohou přeţívat a vţdy se bude jednat o běţné, 
nenáročné synantropní druhy. 

Tato skutečnost byla doloţena průzkume fauny, který dokládá ochuzené 
stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny jen běţné druhy, 
vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Vzhledem 
k době zoologického průzkumu bylo šetření prováděno zaznamenáváním ţivých i 
mrtvých jedinců a zejména jejich pobytových stop. Sledování ţivých jedinců probíhalo 
vizuálně i akusticky. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu 
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zvýrazněny podtrţením a § (§§§ - kriticky ohroţený druh, §§ - silně ohroţený druh, § - 
ohroţený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŢP ČR č. 395/1992 Sb.) 

S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány 
zejména následující druhy: 

 savci – hraboš polní (Microtus arvalis), kuna skalní (Martes foina), zajíc polní 
(Lepus europaeus). 

 ptáci - baţant obecný (Phasianus colchicus), káně lesní (Buteo buteo), kos černý 
(Turdus merula), poštolka obecná (Falco tinnunculus), skřivan polní (Alauda 
arvensis), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), 
vrabec domácí (Passer domesticus) 

 plazi a obojţivelníci – výskyt neprokázán, ale není předpokládán.  

 hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny jen některé 
charakteristické, avšak běţné druhy vybraných skupin, např. 

 brouci – kovařík černý (Athous niger), kovařík narudlý (Athous 
haemorrhoidalis), kozlíček topolový (Saperda carcharias), páteříček sněhový 
(Cantharis fusca), páteříček ţlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné 
(Coccinella septempunctata), střevlíček obecný (Pterostichus mellanarius), 
střevlíček hnědý (Calathus fuscipes). 

 motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), perleťovec nejmenší (Boloria dia). 

 dvoukřídlí – masařka obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Pyrelia 
vivida), muchnice březnová (Bibio marci). 

 blanokřídlí - čmelák zemní (Bombus terrestris) - §, mravenec sp. (Lasius 
sp.), včela medonosná (Apis mellifera), vosa obecná (Paravespula vulgaris).  

 mnohonoţky – svinule šestipásá (Glomeris hexasticha). 

 ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), vroubenka červená 
(Corizus hyoscyami), vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) a jiné 
skupiny. 

 další bezobratlí - Z máloštětinatců ţíţala obecná (Lumbricus terrestris). Z plţů ulity 
i jedinci hlemýţdě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis), 
ulity vlahovky narudlé (Monachoides incarnata). Z pavouků slíďák tlustonohý 
(Alopecosa cuneata) a skákavka pruhovaná (Salticus scenicus). 

 

Závěry zoologického průzkumu 

Do jednoho honu zcelená zemědělská půda byla po desítky let intenzivně 
obhospodařovaná. Přemíra průmyslových hnojiv a balastní látky a rezidua i 
zemědělská chemizace (pesticidy, herbicidy, fungicidy, desikanty aj.) způsobily značně 
sníţený počet edafonu, např. ţíţal. Ţíţala obecná (Lubricus terrestris) z kmenu 
krouţkovců podtřídy Oligochaeta má zcela zásadní význam pro udrţování půdní 
úrodnosti, tvorbu humusu a provětrávání půdy chodbičkami. V sondách na hloubku 
rýče byl zaznamenán výskyt ţíţal nízký. Přispělo k tomu téţ zhutnění podorničních 
vrstev mnohočetnými pojezdy těţké zemědělské techniky a dopravních prostředků. 
Obdobně podle malého výskytu dešťovek v chemicky zdrogované půdě lze usoudit i o 
omezené druhové početnosti a celkového výskytu ostatních ţivých půdních elementů. 
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Omezený výskyt dešťovek zde sniţuje i potravní nabídku zpěvným ptákům, zvláště 
kosům a drozdům, ale i ptákům kurovitým.  

Je předpoklad výskytu chráněných čmeláků na zájmové ploše, stejně jako 

v okolní krajině mimo zájmové území. Zemní hnízda čmeláků při průzkumu 

nalezena nebyla. 

Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit ţádná 

zvláštní opatření k ochraně ţivočichů a jejich společenstev.  

 

Myslivost 

Většinu plochy tvoří obhospodařovaná zemědělská orná půda, která je téţ 
součástí myslivecké honitby. Na ploše není ţádné myslivecké zařízení (posed, zásyp). 
Podle zazvěření však na zájmovou plochu připadá cca 1 zajíc a 0,2 ks srnčí zvěře. Po 
dokončení obchvatu bude pozemek zcela odříznut od volné krajiny, coţ znemoţní 
migraci zvěře. 

 

C.II.7  Krajina 

Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména intenzitou 
zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a komunikací a pod.) a 
přírodními podmínkami tohoto území.  

Zájmové území určené pro realizaci záměru leţí ve Středočeském  kraji, 
bývalém okresním městě Kolíně. Lokalita je dle platné územně plánovací 
dokumentace města Kolín určena  k  výstavbě objektů  průmyslové výroby a je 
součástí průmyslové zóny (Průmyslová zóna Kolín - Východ).   

V nejbliţším okolí - východním směrem za Havlíčkovou ulicí, probíhá další 
výstavba nových průmyslových areálů  Krajinu v uţším okolí lokality je tedy moţno 
charakterizovat jako oblast soustředění komerčních aktivit. Severně od areálu závodu 
KOPOS je zahradnictví v Nebovidské ulici, vedoucí do nejbliţší obce - Hlubokého 
Dolu, dále pak koryto Nebovidského potoka. 

Jiţně na Havlíčkově ulici je čerpací stanice pohonných hmot, oplocený areál 
Střední školy s parkovou úpravou a dále pak městská část Kolína Šťáralka, tvořená 
převáţně zástavbou rodinných domků.. 

Krajina v širším okolí uvaţované výstavby má plochý ráz. Je modelována řekou 
Labe a tvoří ji široký pás plošin a teras. Krajina byla jiţ v pravěku z velké část 
odlesněna a má zemědělský charakter.  

Krajinný ráz je tedy ovlivňován řekou Labe a jejími slepými rameny a zbytky 
meandrů, dále zástavbou tradičního sídelního celku na strmém svahu nad řekou, 
v nivě řeky a na terasách v jejím okolí. Ráz krajiny je do jisté míry formován i místními 
přítoky (hlavně levobřeţními) Labe a jejich abrazívní činností.  

Celkový architektonický výraz areálu závodu včetně pouţitých konstrukcí a 
materiálů je plně poplatný době svého vzniku plně odpovídá charakteru průmyslových 
staveb v daném území. Výrazně se tak liší od nových areálů, které jsou v okolí v 
poslední době budovány na zelené louce. 
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 Architektonické řešení nových objektů svým měřítkem, tvarem i barevností 
navazuje na charakter okolí, tj.není v zásadním kontrastu a nenarušuje jeho ráz. 
Umoţňuje vybudovat novou, moderní architekturu, splňující veškeré poţadavky 
technologie i pracovního prostředí a přitom zachovat celkový architektonický ráz 
areálu. 

 

C.II.8  Ekosystémy 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií 
– tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na 
základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální 
plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního 
stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní 
moţnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je 
územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují v území přírodní rovnováhu. 

ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je 
vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně 
rozhojnění genofondu rostlin a ţivočichů přírodních společenstev a umoţnit jim migraci 
v daném území. 

Biocentrum je částí krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických 
podmínek umoţňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a ţivočichů. 

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umoţňuje organismům 
přechody mezi biocentry. 

Vznik plně funkčního systému ekologické stability je zpravidla dlouhodobý 
proces. Úkolem územního plánování je zachovat ekologicky cenné plochy, 
nezablokovat výstavbou jejich propojení a zajistit tak následně dosaţení plné 
funkčnosti systému. 

Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako 
biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky. 

 Vlastní zájmové lokalita s areálem závodu KOPOS se nedotýká prvků 

ÚSES. Nenachází se v ní ţádné prvky územního systému  ekologické stability 

místní a regionální. Území leţí  v  ochranné zóně nadregionálního biokoridoru 

řeky Labe. 

Lokalita nezasahuje do regionálních systémů ekologické stability. Nejbliţším 

prvkem ÚSES je lokální biokoridor Hořanský potok – Šťáralka. Vzhledem 

k vzdálenosti nebude ovlivněn. Nadregionálním biokoridorem je řeka Labe. 
Vzhledem k dostatečné odstupové vzdálenosti záměru od řeky Labe (více neţ 1 km) a 
vzhledem  ke skutečnosti, ţe  lokalita pro umístění záměru  je  součástí  dnes jiţ  
částečně zastavěného území lze konstatovat,  ţe  umístění a stavba záměru 
významně  negativně neovlivní  nadregionální  ÚSES. 

Nebovidský potok  je trvale zvodněnou vodotečí  charakteru  meliorační 
svodnice  (má téměř pravidelný lichoběţníkový profil).  
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Zájmové území leţí v bioregionu 1.7 – Polabský bioregion, který  se rozkládá 
v nejniţší části České tabule. Typickým rysem bioregionu jsou nivy, nízké a střední 
terasy, biota je celkově dosti diverzifikovaná. Reliéf území má charakter roviny 
s výškovou členitostí do 30 m, typická výška bioregionu je 145 – 200 m.    

Bioregion  leţí v teplé oblasti T 2, je značně teplý a má nejvyšší průměrné 
teploty  v  Čechách  (Kolín 9,0 ºC),  sráţky  činí  560 mm (Kolín),  z  těchto důvodů má 
bioregion ráz xerotermní.   

Flóra je dosti pestrá, převaţuje soubor nivních druhů  středoevropského typu.  

Krajina bioregionu je vodohospodářskými úpravami a hospodářskou činností 
silně pozměněná s náhradními společenstvy kulturní stepi a mozaikou druhotných 
lesních stanovišť menšího rozsahu. Fauna hercynského typu je silně ochuzená.  

Bioregion zabírá starou sídelní oblast, na vyšších terasách souvisle osídlenou 
jiţ od neolitu. Lesy v současnosti  pokrývají jen nevelkou část plochy, porosty 
s přirozenou skladbou jsou pouze fragmentální. Na odlesněných plochách nyní 
převaţují agrocenózy, louky jsou spíše vzácností. V posledních 200 letech niva díky 
činnosti člověka zcela změnila charakter – řeky byly zregulovány, slatiny odvodněny, 
většina luk rozorána, zanikla řada tůní a mrtvých ramen.    

Posuzovaná lokalita nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 
13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, ţe neleţí na 
území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 
přechodně chráněné plochy. 

V širším okolí se vyskytují tyto přírodní památky: 

 Přírodní památka Lom u Červených Peček – 0,11 ha  - paleontologicky 
významná opuštěná pískovna bez zoologického a botanického významu.  

 Přírodní památka Kolínské tůně – 4,5 ha – ochrana slepého labského ramene 
s přilehlým okolím. Významná hnízdiště ptactva, výskyt zvláště chráněných 
druhů ţivočichů a rostlin. 

Vzdálenost těchto přírodních památek je taková, ţe nemohou být navrhovanou 
modernizací závodu v ţádném případě ovlivněny. 

 

C.II.9  Obyvatelstvo 

 Zájmová lokalita se nachází na jihovýchodním okraji města Kolína. 

Kolín tvoří významnou dominantu co se týče pracovních příleţitostí, do Kolína je 
soustředěna průmyslová výroba, jejíţ nejvýraznějším představitelem jsou strojírenské, 
chemické, potravinářské a v poslední době zejména automobilové závody. 

V blízkosti areálu závodu KOPOS KOLÍN se nenachází obytná zástavba. 

Nejbliţší obytné objekty jsou situovány v městské části Šťáralka, jedná se 
převáţně o rodinné domky se zahradami, vzdálené od areálu KOPOS více neţ 400 m. 
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Hmotný majetek 

Realizací záměru nedojde k demolici ţádných objektů ani k zásahu do jiného 
hmotného majetku. Veškerá investiční aktivita popisovaného záměru se bude 
odehrávat výhradně na pozemcích ve vlastnictví investora a v souladu se schváleným 
územním plánem. 

Investor v posledních letech investoval značné prostředky do modernizace 
stávajících a výstavby nových objektů v rámci areálu závodu a rovněţ do modernizace 
strojních zařízení a celé výrobní technologie. Tyto investice umoţnily přemístit stávající 
výrobní zařízení do nových hal, které jsou všestranně vyhovující z hlediska výroby i 
pracovního prostředí. Značná pozornost byla věnována úpravám okolí jednotlivých 
objektů a sadovým úpravám celého areálu. 

 

Kulturní památky 

V  lokalitě dotčené záměrem nejsou známa ţádná archeologická naleziště ani 
se zde nenacházejí ţádné historické ani kulturní památky. Jedná se o stávající areál 
závodu, jehoţ historie sahá aţ do roku 1845. 

 

C.II.10   Jiné charakteristiky 

Stávající doprava 

Intenzita stávající silniční dopravy na příjezdové komunikaci ze směru Kutná 
Hora, tj. silnice I/38, je 16 915 vozidel za den, z toho 3 754 nákladních vozidel.. 

Na blízké ţelezniční trati Pardubice – Kolín projede cca 240 vlaků za den.  

Silniční doprava na Havlíčkově ulici se významně sníţí po zprovoznění 
silničního obchvatu kolem Kolína, s jehoţ otevřením se počítá v roce 2012. 
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO 

ZATÍŢENÍ 

 

Realizace investičního záměru je situována do zóny s funkčním vyuţitím OV1 - 
obsluţná sféra.města Kolína, a to částečně do stávajícího areálu závodu a částečně 
na dosud volné pozemky ve vlastnictví investora. 

Areál KOPOS KOLÍN je umístěn v těsné návaznosti na frekventovanou 
komunikaci – ulici Havlíčkovu. Ta představuje silně frekventovanou městskou 
komunikaci s intenzívní automobilovou dopravou. 

Z tohoto důvodu a rovněţ v důsledku blízké ţelezniční tratě je dané území 
vystaveno zvýšené hladině hluku, vyšším imisním koncentracím škodlivin a zvýšené 
prašnosti v porovnání s pozemky vzdálenějšími od frekventovaných komunikací. 

Z hlediska stavu jednotlivých sloţek ţivotního prostředí lze povaţovat dané 
území za únosně zatíţené s tím, ţe vybudování obchvatu na jedné straně sníţí 
dopravní intenzity na městských komunikacích, na druhé straně se plochy mezi 
městem a obchvatem uzavřou mezi městskou zástavbu a páteřní komunikaci, čímţ se 
hluková a emisní zátěţ přenese do dalšího území a současně se zhorší migrace 
zvířat. 

Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky firmy KOPOS KOLÍN a.s. 
nezvýší dopravní zátěţ ani mnoţství produkovaných emisí, a nepovede tedy k nárůstu 
hladin hluku ani imisních koncentrací. 

Záměr ovlivní dané území jen minimálními vstupy, a to záborem části dosud 
nezastavěných pozemků 
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ČÁST D.    KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI 

DI.    CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

OBYVATELSTVO A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ 

JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY: 

 

Kapitola  Předmět hodnocení Kategorie 

významnosti 

I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo   x 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima   x 

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci   x 

D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody   x 

D.I.5. Vliv na půdu  x  

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 

D.I.7. Vliv na floru a faunu    x 

D.I.7. Vliv na ekosystémy    x 

D.I.8. Vliv na krajinu   x 

D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 

Vysvětlivky:  

I. - sloţka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

  II. - sloţka běţného významu, aplikace standardních postupů 

III.- sloţka v daném případě méně důleţitá, stačí rámcové  hodnocení 

 Sloţky ţivotního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru 
záměru, lokality, do níţ má být záměr umístěn, a podle stavu ţivotního prostředí v 
okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po podrobném studiu dané 
problematiky. 

Vliv na půdu je zařazen do II. kategorie významnosti, protoţe realizací stavby 
dojde k částečnému záboru zemědělské půdy, dosud vyuţívané jako pole. 

Ostatní vlivy záměru budou pouze malé, protoţe výstavba nezvyšuje dopravní 
zátěţ ani mnoţství emisí produkovaných nově instalovanými zařízeními. Celkový roční 
obrat prodeje bionafty zůstane na stávající úrovni, zvýší se pouze kapacita skladování, 
zlepší se obsluţnost při stáčení do autocisteren, zkrátí se doba stáčení vlaku a 
celkově se zlepší logistika provozu i bezpečnost na vnitrozávodních komunikacích. 
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D.I.1.   VLIVY NA OBYVATELSTVO 

 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Zdravotní rizika pro obyvatele města Kolína i okolních obcí dostatečně 
vzdálených od areálu závodu KOPOS KOLÍN a.s., způsobená realizací posuzovaného 
záměru, jsou prakticky nulová. 

Záměr nepředstavuje navýšení dopravy ani emisí do ovzduší, nezpůsobí tedy 
zvýšení hladin hluku ani imisních koncentrací u obytné zástavby. 

Sociálně ekonomické důsledky rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky 
jsou pozitivní, protoţe dojde ke zvýšení bezpečnosti práce, zlepšení pracovních 
podmínek pracovníků stáčení bionafty a řidičů autocisteren. Zlepší se vlastní pracovní 
podmínky i mikroklimatické podmínky pracoviště, větrání, vytápění, odvod 
nadměrného tepla v letním období, osvětlení pracoviště i kvalita sociálních zařízení.  

Ze sociálně ekonomického hlediska je významná i skutečnost, ţe podnik 
KOPOS KOLÍN a.s. je dlouhodobě perspektivním a stabilním zaměstnavatelem, 
vytvářejícím optimální pracovní i sociální podmínky pro své zaměstnance. Tato 
skutečnost je významná zejména v období poměrně vysoké nezaměstnanosti. 

Kvalita ţivotního prostředí v Kolíně ani v nejbliţších okolních obcích se v 

důsledku realizace investičního záměru v závodu KOPOS KOLÍN a.s. nezmění.  

Faktory pohody obyvatel Kolína ani okolních obcí nebudou dostavbou 

závodu a rozšířením výroby nikterak ovlivněny.  

Kvantifikace rizika poškození zdraví obyvatelstva chemickými látkami je v tomto 
případě bezpředmětná, neboť nedochází k navýšení stávajících mnoţství látek 
nebezpečných zdraví 

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Nejbliţšími obytnými objekty v okolí závodu KOPOS KOLÍN jsou  rodinné 
domky v městské části Šťáralka, které jsou od areálu závodu vzdáleny více neţ 400 m 
jihovýchodním směrem. Dále se v blízkosti areálu nachází oplocený areál střední školy 
s parkovou úpravou. 

Obyvatelé v okolí ani ţáci střední školy nebudou realizací záměru prakticky 
vůbec ovlivněni, s výjimkou krátkého období výstavby, kdy se zde můţe v malé míře 
projevit hluk ze stavebních mechanizmů. Vzhledem ke stávajícímu hluku z dopravy 
však bude toto ovlivnění téměř nepostiţitelné. 

 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

 Posuzovaný záměr představuje rozšíření skladových prostor pro výrobky firmy a 
výstavbu nádrţe a stáčecího místa pro bionaftu, dále pak rozšíření (prodlouţení o 100 
m) ţelezniční vlečky. 

Realizací záměru nedojde k navýšení počtu jízd vlaků ani autocisteren, a tedy 
ani k nárůstu dopravního zatíţení příjezdových komunikací. 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 76 

V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo. 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Ekologické vlivy přímé, trvalé Zábor části zemědělsky 
vyuţívaných ploch 

Sociální a ekonomické 

vlivy 

přímé, trvalé Příznivý vliv na zaměstnanost, 
zlepšení pracovního prostředí 

Emise z vytápěcích zdrojů 

plynofikovaných objektů 

ţádné Nejsou - vytápění provozní 
kanceláře a sociálního zařízení 
bude elektrické 

Emise z technologie - 

stáčení bionafty 

zůstávají stávající Nemění se mnoţství stáčené nafty 

Hluk z dopravy zůstává stávající Nepříznivý vliv na faktory pohody, 
dostupná opatření na jeho 
minimalizaci. Zvýšení dopravy je 
pouze minimální 

Hluk z výstavby krátkodobý, přímý Nepříznivý vliv na faktory pohody, 
dostupná opatření na jeho 
minimalizaci - vhodný způsob 
realizace stavby 

 

 

D.I.2.   VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

 

Záměr popisovaný v tomto oznámení nepředstavuje zvýšení mnoţství bionafty, 
která je v závodě KOPOS KOLÍN a.s. stáčena ze ţelezničních cisteren a čerpána do 
autocisteren, kterými je odváţena k odběratelům 

Rovněţ nedochází k navýšení obsluţné dopravy. 

Z těchto skutečností vyplývá jednoznačný závěr, ţe realizace záměru nebude 
mít ţádný vliv na kvalitu ovzduší a klima, mnoţství emisí z technologie a dopravy 
zůstává stávající. 
 
Význačný zápach 

Bionafta, případně směsná motorová nafta s přídavkem řepkového oleje má 
charakteristický ropný zápach s nádechem zápachu řepkového oleje. Nafta je výrazně 
méně těkavá oproti benzínu, takţe pachové emise ze stáčení se projevují pouze 
v bezprostředním okolí stáčecího místa. 

Závod tedy nebude ani po rozšíření zdrojem pachových látek postiţitelných 
v okolí. K navýšení mnoţství stáčené bionafty nedojde. 

Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek ze závodu jsou velmi nízké, 
a proto lze předpokládat, ţe se popisovaný záměr nebude projevovat zvýšeným 
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výskytem pachových látek ve svém okolí. Současný provoz pachové účinky 
nevykazuje. 
 
Jiné vlivy 
 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 
 
 

D.I.3.  VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A 

BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Hluk, vibrace 

 Zdrojem hluku v závodě KOPOS KOLÍN a.s. je zejména provoz výroby 
plastových dílů na vstřikovacích a výtlačných lisech, kde jsou zdrojem hluku především 
technologická zařízení - lisovací stroje, dále některé pomocné provozy – 
kompresorovny a  vzduchotechnická zařízení. Rovněţ kovovýroba a pancéřovna  jsou 
zdrojem hluku. Tyto zdroje hluku jsou umístěny v uzavřených objektech a šíření hluku 
do okolí závodu je účinně tlumeno obvodovým pláštěm budov, v nichţ jsou zařízení 
provozována.  

Hlukově se projevují rovněţ dopravní prostředky - nákladní automobily, 
přiváţející suroviny pro výrobu a zajišťující expedici výrobků.. 

Posuzovaným záměrem je rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky, aniţ 
by při tom došlo k navýšení výroby elektrotechnických materiálů  či prodeje bionafty. 

Při zpracování tohoto oznámení bylo na jednáních s investorem a zpracovateli 
projektové dokumentace opakovaně konstatováno, ţe navrhovaný záměr instalace 
nové skladovací nádrţe na bionaftu včetně nového stáčecího místa, prodlouţení 
koleje ţelezniční vlečky o 100 m a rozšíření skladovacích ploch slouţí ke zkrácení 
doby stáčení bionafty z vagonů a zjednodušení manipulace s ţelezničními cisternami, 
zlepšení obsluţnosti při stáčení bionafty a usnadnění skladování, manipulace a 
expedice výrobků skladovaných na plochách v exteriéru. 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru tedy nedochází ke zvýšení 

počtu jízd obsluţné ţelezniční ani silniční dopravy, a tedy ani k nárůstu hlukové 

expozice obyvatel na příjezdových trasách k areálu závodu KOPOS KOLÍN a.s. 

(Havlíčkova ulice). 

Realizací záměru dostavby a modernizace závodu KOPOS KOLÍN a.s. tedy  
nedojde k nárůstu stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v zájmovém území, 
které jiţ v současné době vykazuje vysoké zatíţení hlukem z dopravy po veřejných 
komunikacích a ţelezniční trati.  

V době vlastní výstavby, která však bude časově omezena, dojde v okolí 
závodu k nárůstu hladiny hluku (akustického tlaku) způsobené nákladními automobily 
staveništní dopravy i provozem stavebních mechanizmů. Vzhledem k dostatečné 
vzdálenosti areálu závodu od obytné zástavby lze opět konstatovat, ţe hygienické 
limity pro období výstavby budou splněny. 
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Další biologické a fyzikální charakteristiky 

V areálu KOPOS KOLÍN a.s. nebude ani po rozšíření umístěn ţádný zdroj 
radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné 
ekologické vlivy stavby, kromě jiţ popsaných,  nejsou známy. 

 Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v 
následující tabulce. Součástí výstavby bude pouze  

 

Ostatní vlivy stavby 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Hluk při výstavbě přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná, limity nejsou překročeny 

Hluk při provozu přímé, trvalé, 
zůstane na úrovni 
stávajícího stavu 

minimální nepříznivý vliv, u nejbliţší 
obytné zástavby se neprojeví 

 
 
 
 

D.I.4  VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Dešťové vody ze střech jednotlivých objektů a z komunikací a zpevněných 
ploch v celém areálu jsou v současné době podle smlouvy se správcem kanalizace 
odváděny společně se splaškovými vodami do jednotné vnitroareálové kanalizace a 
následně městskou kanalizací vedeny do čistírny odpadních vod. Veškeré parametry 
kanalizačního řádu jsou s rezervou splněny. 

Tento stav zůstane zachován i po dokončení realizace posuzovaného záměru 
rozšíření areálu závodu, dojde pouze k malým změnám rozsahu ploch zeleně ve 
vlastním areálu. Na plochách zeleně dochází ke vsakování dešťových sráţek. Tyto 
malé změny však nebudou mít ţádný vliv na odvodnění dané oblasti. 

Zábor části zemědělské půdy v okolí areálu závodu ovlivní způsob odvodnění 
pouze lokálně. Řešení odvodu dešťových vod bylo popsáno v kapitole B.III.2 

Dešťové odpadní vody 

V tomto textu je popsán způsob nakládání s dešťovými vodami na nově 
vzniklých plochách v rámci realizace posuzovaného záměru.  

1. Odvod dešťových vod  z nové skladovací plochy : 

Výpočet mnoţství dešťových OV : 

Q dešť = 7.175 m
2
 x 0,015 l/s.m

2
 x 0,8 = 86,1 l/s 

Velikost retence na dvouletý návrhový déšť : 

V = 86,1 l/s x 60´´ x 15´ = 77,5 m
3
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Roční průměrné sráţky - celkové : 

V rok = 7.175 m2 x cca 700 mm/m2.rok x 0,8 = 4.020 m
3
/rok 

Při této alternativě řešení bude odtok z celé řešené plochy do jedné, nově 

navrţené, retenční – akumulační – otevřené nádrţe o půdorysu cca 15 x 8 m. 
Hloubka. nádrţe bude cca 2,5 m, uţitná hloubka vrstvy vody cca 1,0 m, návrhový 
objem cca 120 m

3
 (cca 77,5 + 8,4 m

3
).  

Na přítoku do této retenční nádrţe bude osazena separační jímka 

s česlicovým košem, která bude separovat splachované uvolněné částečky ze 
skladovaných hotových výrobků. Jedná se o malé plastové částečky velikosti cca 5 aţ 
10 mm. Jedná se o podobné řešení, které je jiţ provozováno u I.etapy výstavby 
skladovací plochy hotových výrobků.  

Vyprazdňování retence bude gravitačně s řízeným odtokem cca 2 aţ 5 l/s do 
stávající kanalizace areálu KOPOS u SO 43 (sklad). Doba odtoku cca 10,5 aţ 4,5 hod.  

 

2. Odvod dešťových vod  z prodlouţené ţelezniční vlečky : 

Technické řešení prodlouţení ţelezniční vlečky bylo popsáno v kapitole B.I.6, 
zde rekapitulujeme pouze část týkající se odvodnění. 

Pláň tělesa ţelezničního spodku je navrţena ve vodorovné, odvodnění bude 
provedeno skloněnou zemní plání (jednostranný sklon 5 %) do podélného trativodu 
šířky 300 mm. 

Odvodnění tělesa ţelezničního spodku je tvořeno podélnými trativody š. 
0,4 m a hloubky minimálně 300 mm (měřeno od hrany odvodňované pláně) s 
perforovanou trativodní trubkou z plastů DN 100. Trativod bude vyloţen filtrační 
geotextilií.  

Podélný sklon trativodu bude 3 ‰. Toto řešení by v případě celostátní dráhy 
vyţadovalo souhlas SŢDC, v tomto případě je tento souhlas nahrazen souhlasem 
stavebníka, který zároveň také provozovatelem vlečky. 

Trativod bude osazen celkem 4 ks trativodních plastových šachet DN 300. 
Trativodní šachta ŠT2 bude svedena do revizní šachty ŠK1. Další vedení odvodnění je 
řešeno v jiném stavebním objektu. 

Zemní pláň bude odvodněna do otevřeného příkopu se dnem zpevněným 
pomocí betonových příkopových tvárnic. Tento příkop také převezme přívalové 
povrchové vody z přilehlého terénu (vlečka i zpevněná plochy jsou budovány v 
zářezu). 

Svahy otevřeného příkopu budou provedeny ve sklonu 1:2,5 a budou opatřeny 
vegetační úpravou pro zamezení eroze. 

Podélný sklon dna příkopu bude ve spádu 3 ‰ proti směru kilometráţe. Příkop 
je sveden do km 1,359, kde bude provedeno betonové čelo v místě napojení na novou 
zpevněnou plochu. 

Výpočet mnoţství dešťových OV : 

Q dešť = 1.240 m
2 

x 0,015 l/s.m
2
 x 0,5 = 9,3 l/s 
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Velikost retence na dvouletý návrhový déšť : 

V = 9,3 l/s x 60´´ x 15´ = 8,4 m
3
 

Roční průměrné sráţky - celkové : 

V rok = 1.240 m
2
 x cca 700 mm/m

2
.rok x 0,5 = 434 m

3
/rok 

 Z upravené plochy, která bude součástí terénních úprav prodlouţení ţelezniční 
vlečky, budou dešťové vody svedeny pomocí trativodu v betonovém loţi pod 
ţelezničním tělesem, pomocí betonových ţlabovek v příkopovém tělesu a ze 
zpevněné manipulační plochy u kolejiště. Tyto vody, které mohou být potencionálně  

znečištěny ropnými látkami, budou svedeny přes osazený odlučovač ropných látek 
do společné retenční nádrţe pro novou skladovací plochu. Odlučovač ropných látek 
(ORL) bude třídy 1, pro maximální výstupní znečištění do 5-ti mgNEL/l, s průtokem do 
10-ti l/sec, bez obtokového potrubí. ORL bude vybaven alarmem pro vizuální a 
akustickou signalizaci s detekcí hladiny RL v odlučovači. 

Protoţe projektovaná stavba bude realizována na urbanizovaném území, 
z něhoţ jsou značné plochy rovněţ odvodněny do kanalizace, můţeme předpokládat, 
ţe k prakticky významnému ovlivnění hladiny podzemních vod na lokalitě navrhované 
stavby a v jejím okolí nedojde. Plocha staveniště je ve srovnání s celkovou plochou 
daného území minimální a vliv na podzemní vody bude zanedbatelný. 
 
 

Vliv na změny hydrologických charakteristik 

Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů.   
 

 

Vliv na jakost vody 

Záměr lze rozdělit na dvě části: 

První spočívá v rozšíření skladových ploch pro plastové výrobky, které 
nepředstavují ţádné ohroţení ţivotního prostředí ani jakosti vody. 

Druhá část představuje instalaci dvouplášťové nádrţe na bionaftu (případně 
směsnou naftu s podílem sloţek MEŘO) o objemu 1 500 m

3
 a nového plně 

zabezpečeného stáčecího místa s havarijní jímkou. Nádrţ i stáčecí místo jsou 
vybaveny všemi bezpečnostními prvky v souladu s poţadavky předpisů na ochranu 
ţivotního prostředí a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování 
a manipulaci. a ČSN 65 0202 Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice. 

V areálu KOPOS KOLÍN je obchod s bionaftou jiţ provozován, nejedná se tedy 
o nově zaváděnou technologii, s níţ by investor neměl ţádné zkušenosti. Za dobu 
tohoto provozu nedošlo k ţádné ekologické havárii ani úniku látek nebezpečných 
vodě.  

Jedním z hlavních cílů realizace posuzovaného záměru je zefektivnění provozu 
stáčení bionafty z vagonů, jejího skladování a plnění do autocisteren. Mnoţství 
bionafty, které závod dováţí v ţelezničních cisternách a expeduje autocisternami, se 
oproti současnému stavu nezvýší, zvýší se však bezpečnost celého provozu, sníţí se 
riziko kolize a tím i riziko kontaminace půdy a vody ropnými látkami. 
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Vlastní stavba rovněţ neovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod 
(mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným pH, apod.).  

Je třeba, aby stavební mechanizmy byly v dobrém technickém stavu a byly 
pravidelně kontrolovány . V případě havarijního úniku menšího mnoţství ropných látek 
bude vhodné pouţití sorpčního materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního 
mnoţství ropných látek, které by nebylo moţné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, 
se  nepředpokládá. 
 

 

D.I.5  VLIV NA PŮDU 
 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Plochy, s nimiţ je uvaţováno pro realizaci posuzovaného záměru, jsou 
pozemky v katastrálním území Kolín a jsou ve vlastnictví investora, společnosti 
KOPOS KOLÍN a.s. 

Část těchto ploch se nachází ve stávajícím areálu závodu, další část je 
situována na pozemcích jihovýchodně od hranice areálu KOPOS na dosud 
zemědělsky vyuţívané půdě, která je však podle platného územního plánu funkční 
plochou OV1 - Obsluţná sféra.  

Na tyto pozemky jiţ byla, v souvislosti s původním záměrem výstavby 
obchodního centra (Investor Ing. Vladimír Procházka), vydána ţádost o vynětí ze 

zemědělského půdního fondu (ZPF). Orgán ochrany ZPF Krajského úřadu 

Středočeského kraje Praha dne 16.10.2007 pod č.j. 145694/200KUSK/OŢP-VZ 

vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín stanovil podmínky k odnětí půdy za ZPF v č.j. 
OŢP/5227/07/Ki/Tv dne 26.9.2007. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky dosud 
vedeny jako orná půda. 

 Plocha pozemků dotčených posuzovaným záměrem leţících mimo stávající 

areál závodu KOPOS KOLÍN a.s. zahrnuje plochy pro rozšíření venkovních 
skladových ploch IO 101 v celkové výměře 7 175 m

2
 a plochy pro prodlouţení 

ţelezniční vlečky v délce 100 m, coţ představuje plochu 1 419 m
2
. 

Celková plocha záměru, o níţ se rozšíří stávající areál závodu, tedy bude 

8 594 m
2
. Tato plocha představuje zábor orné půdy. 

Skrývka ornice a podorničí a jejich vyuţití bude provedena v souladu 

s poţadavky orgánu ochrany ZPF MÚ Kolín. 

 

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 

Záměr nebude mít ţádný vliv na staré ekologické zátěţe, jejich výskyt se 
v místě stavby nepředpokládá. Staré ekologické zátěţe vzniklé v dřívější době, byly jiţ 
v průběhu dřívějších etap modernizace a rekonstrukce závodu odstraněny. 
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Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu závodu 

K potencionálnímu znečistění půdy během stavebních prací a při následném 
provozu můţe dojít následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel 
na parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu 
přispěje to, ţe povrch těchto ploch bude nepropustný a ţe bude dešťová voda z těchto 
ploch  odváděna dostatečně dimenzovanou  kanalizací vybavenou lapoly.. 

  

Vliv na změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících 
ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemoţněna. Obdobná situace 
je v areálu závodu i v současnosti, avšak realizace navrhovaných úprav areálu včetně 
odborných zásahů do některých zelených ploch vliv na stabilitu půdy ještě zlepší. 

 
 

D.I.6 VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE 
 

Podle současných znalostí nemůţe stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. 
Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroţeny 
nebo ovlivněny. 
 

Změny hydrogeologických charakteristik 

Není předpoklad, ţe by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických 
charakteristik dané lokality.  

 

Vliv na chráněné části přírody 

Stavba není v přímém kontaktu s ţádnou chráněnou částí přírody a vzhledem 
ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území výrazný negativní 
vliv.  

 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému mnoţství a předpokladu 
jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů. Tento 
předpoklad je podpořen informacemi o tom, jak je s odpady nakládáno v současnosti. 
 
 

 

D.I.7  VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 
 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Stavba nebude mít významný vliv na floru ani faunu v daném území v okolí 
závodu. Zábor je omezen na intenzívně vyuţívanou zemědělskou půdu, na níţ se 
podle provedeného biologického posudku trvale nevyskytují chráněné ţivočišné ani 
rostlinné druhy. 
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Vliv na floru 

Území je tvořeno obhospodařovanou ornou půdou - polem, v době 

průzkumu se vzrůstající obilninou.  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zemědělskou půdu, nelze společenstva mimo 
okraje povaţovat za stabilní a trvalá, protoţe pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a 
chemizací dochází k jejich narušení či likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy 
patří mezi jednoleté plevele. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřevin se nacházejí 
pouze v okrajových lemech, podél plotu, případně u cest. Na tyto lokality byl průzkum 
více zaměřen. 

Konkrétní výsledky terénního šetření lze shrnout následovně: 

Průzkumem byly nalezeny tyto byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), 
heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), heřmánkovec přímořský (Matricaria 
maritima), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lebeda 
lesklá (Atriplex sagittata), locika kompasová (Lactuca serriola), mléč zelinný (Sonchus 
oleraceus), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), 
pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), rmen rolní (Anthemis 
arvensis), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis 
glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), svízel přítula (Galium aparine). 

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány ţádné zvláště chráněné 

druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat 

specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich 

výskyty. 

 

Vliv na faunu 

 Vzhledem k antropogennímu zatíţení vlivy okolí – zejména silně 
frekventovaných městských komunikací – a stávající okolní zástavbě pozemku je 
prakticky vyloučena trvalá existence významnějších ţivočišných druhů. Vlivem 
nepříznivých stanovištních podmínek je nízká nejen druhová diverzita, ale také 
populační hustota druhů, které zde mohou přeţívat a vţdy se bude jednat o běţné, 
nenáročné synantropní druhy. 

Tato skutečnost byla doloţena průzkume fauny, který dokládá ochuzené 
stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny jen běţné druhy, 
vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Vzhledem 
k době zoologického průzkumu bylo šetření prováděno zaznamenáváním ţivých i 
mrtvých jedinců a zejména jejich pobytových stop. Sledování ţivých jedinců probíhalo 
vizuálně i akusticky. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu 
zvýrazněny podtrţením a § (§§§ - kriticky ohroţený druh, §§ - silně ohroţený druh, § - 
ohroţený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŢP ČR č. 395/1992 Sb.) 

Závěry zoologického průzkumu 

Do jednoho honu zcelená zemědělská půda byla po desítky let intenzivně 
obhospodařovaná. Přemíra průmyslových hnojiv a balastní látky a rezidua i 
zemědělská chemizace (pesticidy, herbicidy, fungicidy, desikanty aj.) způsobily značně 
sníţený počet edafonu, např. ţíţal. Ţíţala obecná (Lubricus terrestris) z kmenu 
krouţkovců podtřídy Oligochaeta má zcela zásadní význam pro udrţování půdní 
úrodnosti, tvorbu humusu a provětrávání půdy chodbičkami. V sondách na hloubku 
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rýče byl zaznamenán výskyt ţíţal nízký. Přispělo k tomu téţ zhutnění podorničních 
vrstev mnohočetnými pojezdy těţké zemědělské techniky a dopravních prostředků. 
Obdobně podle malého výskytu dešťovek v chemicky zdrogované půdě lze usoudit i o 
omezené druhové početnosti a celkového výskytu ostatních ţivých půdních elementů. 
Omezený výskyt dešťovek zde sniţuje i potravní nabídku zpěvným ptákům, zvláště 
kosům a drozdům, ale i ptákům kurovitým.  

Je předpoklad výskytu chráněných čmeláků na zájmové ploše, stejně jako 

v okolní krajině mimo zájmové území. Zemní hnízda čmeláků při průzkumu 

nalezena nebyla. 

Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit ţádná 

zvláštní opatření k ochraně ţivočichů a jejich společenstev.  

 
 
Poškození ekosystémů 

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jejím okolí. 
Výstavbou nebude zasaţen ţádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska 
ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.  

Při provozu závodu  bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj. pohyb 
zaměstnanců), tak práce spojené s údrţbou areálu (úklidové práce a péče o zelené 
plochy a pod.). V současném ekosystému se téměř nevyskytují ţádní savci (moţný je 
výskyt hlodavců, zcela výjimečně jeţka) a chudá je rovněţ avifauna. V nově 
upravených plochách zeleně je pravděpodobné usídlení některých běţných pěvců a 
drobných savců (plch, veverka), vázaných na porosty dřevin a parkové plochy. Tyto 
druhy jsou na člověka zvyklé a pohyb lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet. 

 Celkově lze konstatovat, ţe z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a 

celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný negativní vliv na 

své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce. 
 

Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich sloţky a funkce. 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy 
při výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná 

Emise  z dopravy 
v době provozu 

přímé, 
dlouhodobé 

Nedochází k navýšení oproti stávajícímu stavu 

Emise z vytápění 
a technologie 

Přímé, 
dlouhodobé 

Emise z vytápění ţádné, U technologických emisí 
nedochází k navýšení oproti stávajícímu stavu 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

nevýznamný Skladovací nádrţ i stáčecí místo zabezpečeny 
proti úkapům 

Zábor půdy přímé, trvalý skrývka ornice bude provedena v souladu 
s poţadavky RŢP 

Vliv na flóru a přímé nebudou poškozeny chráněné druhy, není kácena 
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faunu v době 
výstavby 

zeleň  

Vliv na flóru a 
faunu v době 
provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv imisí v okolí, zůstávají na 
stávající úrovni  

 

 

D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 
 
Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: „Krajinný ráz, 

kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, je ochráněn před činností sniţující 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.“ 

Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a 
ekosystémových reţimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny 
přírodní) aţ vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a ţivotem lidí 
v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách. 

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených 
znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky 
krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny. 

 

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  

V současné době je předmětná lokalita – areál závodu KOPOS – z větší části 
zastavěna  stávajícími objekty. Okolí jiţním směrem je dosud nezastavěno, jedná se o 
pole, za nímţ je oplocený objekt střední školy s parkovou úpravou a vzrostlými stromy.  

Pro posouzení vlivu navrhovaného rozšíření areálu na krajinný ráz a estetické 
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících 
faktorů krajinného rázu území. 

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je moţné provést z několika pohledů  

1.Vznik nové charakteristiky území  - realizací záměru nedojde k vytvoření nové 
charakteristiky území, protoţe jde o stavbu na místě jiţ z větší části zastavěném a 
navíc pohledově relativně málo exponovaném. Lze konstatovat, ţe celkový 
architektonický výraz nových objektů včetně pouţitých konstrukcí a materiálů odpovídá 
charakteru stavby a navazuje na dispozici objektů stávajících. Budou odstraněny 
některé stávající objekty, které jsou ve špatném technickém stavu a rovněţ jejich 
estetická kvality není vysoká. Vliv na charakteristiku území lze hodnotit jako méně 
významný a pozitivní. 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných sloţek – rozšíření areálu KOPOS 
KOLÍN a.s. v zóně „Obsluţná sféra“ na okraji města Kolína svým rozsahem nenaruší 
poměr krajinných sloţek. Vliv je moţno pokládat za nevýznamný. 

3. Dálkové pohledy – vzhledem k umístění stavby v rovinatém terénu mezi 
ostatní průmyslové areály a objekty se nejedná o plochu exponovanou dálkovým 
pohledům. 
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Vlivy na estetické kvality území je moţno v souhrnu pokládat za příznivé, a 
tedy za akceptovatelné, které lze vhodnými sadovými úpravami v okolí objektů ještě 
vylepšit.  

 

Vlivy na rekreační využití krajiny 

Areál závodu KOPOS KOLÍN a.s. ani jeho okolí nejsou vyuţívány k rekreačním 
účelům a nepředpokládá se ţádný vliv na rekreační vyuţití krajiny. 

 

 

D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 

Rozšířením závodu KOPOS KOLÍN a.s. nebudou nepříznivě ovlivněny ţádné 
další budovy ani architektonické památky nebo jiné  lidské výtvory nacházející se 
mimo vlastní areál závodu. 

Realizací záměru nedojde k narušení území, které by bylo významné 
z historického či kulturního hlediska. Při zásahu do dosud nezastavěných pozemků 
bude proveden záchranný archeologický výzkum, neboť se jedná o území, které bylo 
v velmi významné v době paleolitu a neolitu, coţ dokladují rozsáhlé a velmi cenné 
archeologické nálezy, k nimţ došlo při výstavbě silničního obchvatu.  

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu s 

§ 22 (o náleţitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona 

č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči,  ve znění  pozdějších změn obsaţených v zákonech č. 

242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a  č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., 

č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 

3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona 

č. 189/2008 Sb., podle právního stavu s účinností ke dni 1. července 2008). 

 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A 

VÝZNAMNOSTI A MOŢNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 Vliv na dopravu 

Rozšíření závodu KOPOS KOLÍN a.s. spočívá především ve výstavbě nových 
skladových ploch, nádrţe na skladování bionafty a rozšíření ţelezniční vlečky. 

Kapacita výroby ani prodeje bionafty se v důsledku tohoto záměru nezvyšuje. 

Záměr tedy nezpůsobí navýšení stávající ţelezniční ani silniční dopravy, 

počet jízd bude zachován na současné úrovni, tj. 1 cisternový vlak za týden a 

maximálně 10 autocisteren za den.  
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Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Vlastní realizace záměru nevyţaduje aţ na drobné stavby (část oplocení a pod.) 
demolici ţádných objektů. Stavba nevyţaduje ţádné další související investice 

Po skončení stavebních prací budou provedeny sadové úpravy celé dotčené 
části areálu závodu, coţ bude mít příznivý vliv na estetický vzhled celého areálu i na 
ţivotní prostředí v jeho okolí.  

 

Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Rozšířením závodu KOPOS KOLÍN a.s. nebude rozvoj navazující infrastruktury 
nikterak ovlivněn. V současné době se dokončuje výstavba silničního obchvatu Kolína, 
tato akce však nemá s rozšířením závodu KOPOS ţádnou souvislost. Část pozemků 
dotčených rozšířením se nachází v ochranném pásmu této stavby. 

 

Vliv na estetické kvality území 

Stavba  je navrţena tak, aby co nejlépe odpovídala poţadavkům na špičkovou 
technologii skladování bionafty. Jedná se o průmyslový objekt, který se při pohledu na 
závod od jihovýchodu poledově uplatní. Skladová plocha a ţelezniční vlečka jsou 
objekty prakticky v úrovni terénu a jsou jen minimálně viditelné. 

Z hlediska posouzení vlivu dostavby na estetické kvality území lze konstatovat 
následující: 

a) Vybraná lokalita pro výstavbu a její okolí patří k územím s průměrnou 
hodnotou krajinného rázu a nevyţaduje tudíţ zvláštní přístupy k ochraně krajinného 
rázu nad rámec běţných zvyklostí - lokalita je proto pro plánovanou stavbu vhodná. 

b) Navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na evropské 
úrovni pro objekty tohoto typu. 

c) Zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě. Negativně není narušen ani 
krajinný ráz širšího území. 

 

Vliv na rekreační vyuţití krajiny 

Plocha stavby není vyuţívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se ţádný 
vliv na rekreační vyuţití krajiny. 

 

Biologické vlivy 

Stavba nebude mít ţádné vedlejší biologické vlivy na prostředí. 

 

Moţnost přeshraničních vlivů 

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vlivy 
z hlediska dopadu na stav ţivotního prostředí nenastanou. 

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční vyuţití 

území je uvedeno v následující tabulce. 
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Vlivy stavby na strukturu a funkční vyuţití území: 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivů 

Pojezdy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Doprava při 
provozu 

přímé  minimální nepříznivý vliv 

Vliv na 
estetické 
kvality území 

dlouhodobý minimální negativní vliv 

 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 

MOŢNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 

Moţnosti vzniku havárií 

Obecně nelze moţnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů nikdy zcela 
vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad těchto havárií 
minimalizovat. Pro případ těchto událostí je vypracován havarijní plán, jehoţ dodrţení 
zajistí rychlou evakuaci osob a bude minimalizovat následky na zdraví i škody na 
majetku a ţivotním prostředí. 

Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: poţár, poruchy 
vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní havárie, úniky ropných 
látek, teroristický útok, loupeţný útok, vloupání, vytopení vodou, zásah blesku, únik 
zemního plynu, porucha vzduchotechniky a další. 

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet. 

Bionafta, případně směsná motorová nafta s podílem MEŘO (metylesterů 
řepkového oleje) je hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti, která je ropnou látkou 
nebezpečnou vodě. 

Její vlastnosti jsou podrobně popsány v bezpečnostním listě v příloze tohoto 
oznámení. 

Nádrţ i stáčecí místo jsou vybaveny všemi bezpečnostními prvky 

v souladu s poţadavky předpisů na ochranu ţivotního prostředí a ČSN 65 0201 

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. a ČSN 65 0202 

Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice. 

V areálu KOPOS KOLÍN je obchod s bionaftou jiţ provozován, nejedná se tedy 
o nově zaváděnou technologii, s níţ by investor neměl ţádné zkušenosti. Za dobu 
tohoto provozu nedošlo k ţádné ekologické havárii ani úniku látek nebezpečných 
vodě.  

Jedním z hlavních cílů realizace posuzovaného záměru je zefektivnění provozu 
stáčení bionafty z vagonů, jejího skladování a plnění do autocisteren. Mnoţství 
bionafty, které závod dováţí v ţelezničních cisternách a expeduje autocisternami, se 
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oproti současnému stavu nezvýší, zvýší se však bezpečnost celého provozu, sníţí se 
riziko kolize a tím i riziko kontaminace půdy a vody ropnými látkami. 

 

Dopady na okolí 

 Při dodrţení běţných bezpečnostních opatření podle platných norem a 
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká. 

Bionafta, případně směsná nafta, pokud je s ní zacházeno v souladu 
s bezpečnostními předpisy a je skladována v tomu určených zásobnících a stáčena na 
zabezpečených stáčených místech, nepředstavuje riziko pro okolí. 
 
 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 

SNÍŢENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Územně plánovací opatření 

 Dle stanoviska Městského úřadu v Kolíně, odboru výstavby - stavebního 

úřadu ze dne 7.6.2011, zn. SU 3339/11-33800/11sie se navrhovaná stavba 

„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s.“ 
nachází v území, které je územním plánem města Kolína, změnou č.1 
územního plánu Kolín po úpravě, vydané dne 23.3.2010 zastupitelstvem města 

Kolína usnesením č.415 (nabytí účinnosti 14.4.2010) určeno jako plocha OV 1 - 

obsluţná sféra. Dle předloţeného situačního výkresu jsou jednotlivé 

stavební objekty rozmístěny v území v souladu s územním plánem města 

Kolín. 

 územního plánu města Kolína v průmyslové zóně. 

 Při zpracování přípravné dokumentace záměru je nutné postupovat v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Kolína, o obecných technických 
poţadavcích na výstavbu (která stanovuje základní poţadavky na územně 
technické řešení staveb) a dalším souvisejícími předpisy.  

 

Technická opatření 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, 
v předkládaném oznámení EIA jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou 
rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu a kolaudace. 
 
 

Technická opatření pro ochranu vod: 

 Nádrţ na skladování nafty i stáčecí místo musí být vybaveny všemi 

bezpečnostními a ochrannými prvky v souladu s poţadavky předpisů na 

ochranu ţivotního prostředí a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro 

výrobu, skladování a manipulaci. a ČSN 65 0202 Plnění a stáčení. Výdejní 

čerpací stanice. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 90 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 
v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především 
z hlediska moţných úkapů ropných látek.                        

 Nakládání s dešťovými vodami potenciálně znečištěnými ropnými látkami bude 
prováděno způsobem uvedeným v projektové dokumentaci a popsaným 
v kapitolách B.II.2 a D.I.4 tohoto oznámení. 

 

Technická opatření pro ochranu půdy: 

 Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a 
provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy 
odstavovat na nepropustné ploše. 

 Při zemních pracích na pozemcích, které jsou součástí ZPF, postupovat 
v souladu s podmínkami, které stanovil Orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín stanovil  
ve svém stanovisku č.j. OŢP/5227/07/Ki/Tv ze dne 26.9.2007.  

 

Technická opatření pro ochranu ovzduší: 

 Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou 
technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. 

 Sníţit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v 
nejbliţším okolí. 

 

Technická opatření na ochranu před hlukem: 

 Během výstavby pouţívat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat 
poţadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném novelizovaném znění 

 

Ostatní opatření: 

 Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval 
moţnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu. 

 Ke kolaudaci předloţit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou 
osobou. 

 Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy 
zasaţené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kompenzační opatření 

 Imise hluku a škodlivých látek kompenzovat vhodnými opatřeními - především 
sadovými úpravami tak, aby tato zeleň plnila nejen estetickou, ale i  protiimisní 
funkci. 
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Preventivní opatření 

 Elektroinstalace bude navrţena dle platných norem, hlavní vypínače 
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami . 

 Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena 
uzemněním a hromosvodem. 

 Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a 
vyhláškami. 

 Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, provádět 
pravidelná školení pracovníků. 

 Provádět pravidelné kontroly vodovodu,  kanalizace a jiných zařízení. 

 K objektům bude umoţněn příjezd poţárních vozidel, instalace automatického 
systému signalizace a samočinného hašení poţáru, součástí projektové 
dokumentace  bude i technická zpráva poţární ochrany. 

 Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením. 

 Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem. 

 

Následná opatření 

 Následná opatření při případné havárii budou specifikována v příslušných 
havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito řády budou 
seznámeni všichni zaměstnanci závodu. 
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŢITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ  A 

VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

 

Při hodnocení vlivu záměru „Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky 

KOPOS KOLÍN a.s.“ byly pouţity podklady vyjmenované v seznamu pouţitých 
podkladů tohoto Oznámení.  

Vzhledem k tomu, ţe záměr nepředstavuje navýšení výroby v závodě ani 
prodeje bionafty ve srovnání se stávajícím stavem, nedochází k navýšení obsluţné 
dopravy. To znamená, ţe mnoţství emisí z technologie i dopravy zůstává stávající a 
rovněţ hladiny hluku se nemění. Z tohoto důvodu byl pouze proveden výpočet emisí 
z technologie stáčení nafty a z dopravy, ale nebyla zpracovávána samostatná 
akustická ani rozptylová studie. 

Při hodnocení bylo pouţito standardních metod a dostupných vstupních 
informací. Pouţitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u 
obsáhlejších zpráv v přílohách. 

Jednotlivé vlivy na ţivotní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými 
limity, které jsou obsaţeny v právních předpisech pro sloţky ţivotního prostředí. 
V oborech, u nichţ normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad 
verbálně zhodnocen. 

Základním podkladem byla rozpracovaná projektová dokumentace k územnímu 
řízení firmy SATER - PROJEKT  s. r.o. na uvedenou stavbu. Dále byly vyuţity 
podklady získané od investora o technologii, pouţívaných surovinách a jejich 
bezpečnostní listy. 

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace se zástupci 
projektové organizace SATER - PROJEKT s. r.o, investora a veřejnoprávních orgánů 
(Městského úřadu Kolín, Krajského úřadu Středočeského kraje). 

Dalšími podkladem byl detailní průzkum navrhovaného pozemku, a rešerše 
jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. 

 

Právní normy: 

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění zákona 
č.93/2004 Sb., 163/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.216/2007 Sb., č.128/2008 Sb., 
č.223/2009 Sb., č.227/2009 a č.436/2010 Sb.(úplné znění  pod č.49/2010 Sb.)     

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č. 92/2004 Sb. a č. 186/2004 
Sb., č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005 Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění 
vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.), v aktuálním znění. 

Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování 
mnoţství emisí skleníkových plynů a formuláře ţádosti o vydání povolení k emisím 
skleníkových plynů 

Vyhláška č.13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje 
z hlediska ochrany ovzduší 
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Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé 
látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních 
projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění nařízení 
vlády č.476/2009 Sb. 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení 
vlády č.475/2009 Sb.  

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 

spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. 

Vyhláška č.12/2008 Sb. o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování 
mnoţství emisí skleníkových plynů a formuláře ţádosti o vydání povolení k emisím 
skleníkových plynů 

Vyhláška č.13/2008 Sb. o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje 
z hlediska ochrany ovzduší 

Vyhláška č.205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ovzduší 

Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 
spalování odpadu, (mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb.) 

Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé 
organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. 

Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 
přípustné limity ohroţování zápachem a způsob jejího zjišťování 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví 
hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob 
jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady 
pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a 
rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění 

vyhlášek č.42/2005 Sb. a 373/2009 Sb. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb. , č. 
76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 
274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č. 326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., 
č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005 Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění 
vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) ve znění zákonů č. 59/2006 Sb., č.74/2006 Sb., 
č.186/2006 Sb., č.189/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., 
č.110/2007 Sb., č.296/2007 Sb.., č.124/2008 Sb., č.130/2008 Sb., č.274/2008 Sb., 
č.41/2009 Sb., č.227/2009 Sb., č.281/2009 Sb. a č.301/2009 Sb. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  

Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků 
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Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou se stanoví 
seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, 
jejichţ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichţ uvádění na trh, do oběhu nebo 
pouţívání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU 
v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a č.345/2005 Sb. (úplné 
znění vyhlášeno zákonem č.440/2008 Sb.) ve znění zákona č.227/2009 Sb.,  
č.281/2009 Sb. a zákona č. 371/2009 Sb.  

Vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů týkajících 
se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků ve znění pozdějších předpisů vyhláška č.28/2007 Sb., č.389/2008 Sb. 

Vyhláška č.234/2004 Sb., o moţném pouţití alternativního  nebo jiného odlišného 
názvu chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování 
výjimek na balení a označování  nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků   

Vyhláška č.28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích 
a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky 
č. 369/2005 Sb. 

Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků 

Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky 
č.279/2005 Sb. 

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 
náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Vyhláška č.139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona 
č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů souvisejících s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o prevenci závaţných havárií) ve znění pozdějších předpisů 
č.362/2007 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č.488/2009 Sb.  

Zákon č.488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 
Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závaţných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 
Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 Sb.), č. 167/2004 Sb., 
č.188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem 
č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 
314/2006 Sb. a 154/2010 Sb. 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) ve znění vyhlášky pozdějších předpisů č. 503/2004 Sb.,č.168/2007 Sb., a  
č.374/2008 Sb. 

Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje 
postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.  

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a  změně některých zákonů (zákon o integrované inspekci), ve 
znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., č.695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 
222/2006 Sb., úplné znění vyhlášeno pod č. 435/2006 Sb.  

Vyhláška č. 432/2003 Sb.,  kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu při provádění biologických expozičních  testů a náleţitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení č. 198/2006 
Sb. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 
Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 Sb.), č. 167/2004 Sb., 
č.188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem 
č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 
314/2006 Sb. a 154/2010 Sb. 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) ve znění vyhlášky pozdějších předpisů č. 503/2004 Sb.,č.168/2007 Sb., a  
č.374/2008 Sb. 

Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje 
postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.  

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č.383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady ve znění vyhlášek č.41/2005 Sb., č.297/2005 Sb., č.353/2005 Sb. 
a č.61/2010 Sb.  
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Vyhláška č.168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb.  

Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje 
postup podle § 55 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření 
předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu 
č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 
132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č. 254/2001 Sb.,  č. 76/2002 Sb.,  č. 
320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb.,  č. 168/2004 Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění 
vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb.) ve znění zákonů č.287/2005 Sb., č.444/2005 Sb., 
č.186/2006 Sb. a č.222/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007 Sb. a č. 349/2009 Sb. 

Vyhláška č.141/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 
České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
vyhlášek č. 105/1997 Sb., č.200/1999 Sb.,  č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 Sb., 
č.116/2004 Sb., č.381/2004 Sb., č.573/2004 Sb., č.574/2004 Sb., č.452/2005 Sb., 
č.175/2006 Sb., č.425/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007 Sb., a č. 267/2007 Sb. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákonů č. 
10/1993 Sb. a č.98/1999 Sb. (úplné znění zákon č. 231/1999 Sb.) , ve znění zákonů č. 
76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb.,č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb.  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.274/2003 Sb., č.20/2004 Sb., 
č.413/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č. 342/2006 Sb. 

Zákon č.150/2010  Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náleţitosti povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 
2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008), ve znění 
nařízení vlády č.229/2007 Sb. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu, ve 
znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb  

Vyhláška č.195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů 
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chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 

Vyhláška č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území  

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření 

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.  

ČSN 65 0202 Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice. 

 

 

Pouţitá literatura: 

Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2008, ČHMÚ 
Praha 2009 

Územní plán města Kolína 

Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů" 
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŢP č.36 – Emisní faktory pro motorová vozidla 

Webové stránky města Kolína,  ČHMÚ, MŢP a další 

Farkač J., Král D., Škorpík M. (2005): Černý a červený seznam ohroţených druhů 
České republiky: Bezobratlí. AOPK ČR. Praha 

Hudec, K., Šťastný, K. a kol. (2005): Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I, 2/II, Academia, 
Praha. 

Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001):Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR. 
Praha. 

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. eds. (2002): 
Klíč ke květeně ČR. Academia. Praha 

Procházka F. a kol. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České 
republiky (stav v roce 2000). Praha. 

Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006):Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 
2001-03. Aventinum Praha. 

 
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní pouţité metody a 

základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů. 
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Metody pouţité při hodnocení vlivů stavby: 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní pouţité metody a 
základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů. 

 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 

Emise z technologie Výpočet Emisní faktory, roční obrat nafty  

Emise zatíţení z 
dopravy 

Výpočet Emisní faktory MEFA, dopravní 
zátěţ 

Hluk z provozu a 
dopravy 

Odborné posouzení Podklady od projektanta a 
investora 

Vliv na jakost vod Bilanční výpočet 
splaškových 
odpadních vod 

Mnoţství vypouštěných vod, 
znečištění odpadních vod, 
navrţená opatření  

Vliv na floru a 
faunu 

Místní průzkum a 
odborný posudek 

Podklady od projektanta a 
investora 

Vliv na půdu Bilance, průzkumy Podklady od projektanta a 
investora 

 

 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi 
přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí 
vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby. 

Zvýšení stupně objektivity je moţné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby 
a provozu obdobných závodů. V daném případě bylo moţno vyuţít údaje ze 
stávajícího provozu a technologie, protoţe tato technologie bude i nadále pouţívána.. 

 Podklady pro zpracování Oznámení záměru odpovídají stádiu projektových 
příprav, v němţ se Oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů proběhne v rámci 
dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě. 

Lze však jednoznačně konstatovat, ţe průběhu zpracování Oznámení se 

nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by významně 

sniţovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na ţivotní prostředí. 
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Popis navrţených variant řešení 

Varianta navrţená investorem je jako jediná slučitelná s jeho podnikatelským 
záměrem. Jedná se o rozšíření stávajícího závodu, proto nemá smysl uvaţovat o 
jiných lokalitách.  

Další srovnávací varianty řešení jsou v tomto případě do značné míry formální.  

Uvaţované varianty jsou: 

1.  Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu (nulová 
varianta, varianta bez činnosti) 

2.  Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s územním 
plánem a pouţitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na jednotlivé 
sloţky ţivotního prostředí (aktivní, ekologicky optimální varianta) 

 

1. Varianta A  - bez činnosti (nulová varianta) 

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu bez rozšíření 
skladových ploch a ţelezniční vlečky a bez instalace nové skladovací nádrţe na 
bionaftu a zřízení nového stáčecího místa. 

Tato varianta je dlouhodobě nevyhovující, protoţe současný stav neumoţňuje 
stočení celého vlaku najednou - kapacita stávajících nádrţí je nedostatečná, rovněţ 
manipulace s ţelezničními cisternami je bez prodlouţení vlečkové koleje 
komplikovaná. 

 

2. Varianta B – realizace stavby  

Pro realizaci stavby lze pouţít následující argumenty: 

 Zkrácení doby stáčení bionafty z vagónů (celého vlaku), tím zvýšení 

bezpečnosti na závodních komunikacích 

 Zlepšení obsluţnosti při stáčení bionafty 

 Zvýšení kapacity výrobků fi. KOPOS 

 Zajištění dostatečných prostor pro evidenci a kancelářské práce 

 Sociální zázemí zvlášť pro zaměstnance a pro řidiče 

 Zřízení samostatné místnosti pro řidiče 

 Prodlouţením vlečky vznikne lepší prostor pro manipulaci vagónů 

 

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané lokalitě 

jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.  
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ČÁST F.  ZÁVĚR 

 

Záměrem investora, který popisuje toto Oznámení, je rozšíření stávajícího 
závodu na výrobu elektroinstalačního materiálu KOPOS KOLÍN a.s. v zóně SV 1 - 
Obsluţná sféra Kolín na jihovýchodním okraji města Kolína při Havlíčkově ulici. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí               

„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s.“ slouţí pro 
zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb.  

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 
prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr rozšíření skladových 

ploch pro skladování bionafty zařazen do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací 

řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.4. Skladování vybraných nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 

škodlivých, ţíravých, dráţdivých, senzibilizujících, karcinogenních, 

mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro ţivotní prostředí ) a 

pesticidů v mnoţství nad 1 t, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev 

a laků v mnoţství nad 100 t. 

V daném případě se jedná o výstavbu dvouplášťové nádrţe na skladování 

bionafty o objemu 1 500 m
3
. Roční objem stáčené bionafty je předpokládán 

72 000 m
3
/rok. 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
ţivotní prostředí a změně některých souvisejících zákonů je určeno pro účely 
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. 

Pro stavby kategorie II je vyţadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje. 

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území Kolín a správně 

spadá pod město Kolín.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Při zpracování Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly konkretizovány 
všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na ţivotní prostředí poţadované v 
 příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předloţené oznámení je zpracováno na úrovni 
stávajících podkladů, zejména projektové dokumentace záměru, legislativních 
předpisů, rešerše základních sloţek ţivotního prostředí a evidence jiných zájmů na 
vyuţívání území. Ve značné míře byly rovněţ vyuţity údaje ze stávajícího provozu. 

Na základě výše zpracovaného Oznámení je patrné, ţe záměr bude mít určitý 
minimální nepříznivý vliv především záboru zemědělské půdy.  

Nárůst hluku z dopravy a technologie stejně jako nárůst emisí z dopravy a 
technologie je prakticky nulový, protoţe nedochází k navýšení prodeje bionafty, a tedy 
ani ke zvýšení obsluţné ţelezniční a silniční dopravy.. 
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Záměr nevyţaduje kácení dřevin. Po skončení výstavby budou v rámci areálu 
provedeny sadové úpravy, které zlepší okolní ţivotní prostředí..Jejich součástí bude i 
výsadba vhodných druhů dřevin. 

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace území a při 
rozvoji městských částí je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je pouţít 
všech dostupných prostředků pro sníţení těchto vlivů a jiţ v projektové dokumentaci je 
moţné počítat s pouţitím kompenzačních a eliminačních opatření pro zmírnění 
negativního dopadu záměru na okolí. 

Na druhé straně realizace záměru povede ke zvýšení bezpečnosti provozu 
stáčení bionafty i dopravy v areálu závodu. Zlepší se i pracovní prostředí a sociální 
zázemí pro zaměstnance provozu stáčení bionafty i řidiče autocisteren. 
 

Zpracovatel Oznámení záměru „Rozšíření skladových ploch a ţelezniční 

vlečky KOPOS KOLÍN a.s.“ při svém hodnocení dospěl k závěru, ţe realizací této 

stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z 

ekologického hlediska přijatelná.  
 

Realizaci rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky v závodě KOPOS 

KOLÍN a.s. lze tedy doporučit k realizaci. 

 

 

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení: 

 

 

 

............................................................ 

      Ing. Jiří Blaţek, CSc. 
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí               

„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s.“ slouţí pro 
zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb.  

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 
prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr rozšíření skladových 

ploch pro skladování bionafty zařazen do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací 

řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.4. Skladování vybraných nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 

škodlivých, ţíravých, dráţdivých, senzibilizujících, karcinogenních, 

mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro ţivotní prostředí ) a 

pesticidů v mnoţství nad 1 t, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev 

a laků v mnoţství nad 100 t. 

V daném případě se jedná o výstavbu dvouplášťové nádrţe na skladování 

bionafty o objemu 1 500 m
3
. Roční objem stáčené bionafty je předpokládán 

72 000 m
3
/rok. 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
ţivotní prostředí a změně některých souvisejících zákonů je určeno pro účely 
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. 

Pro stavby kategorie II je vyţadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

Základní údaje o investorovi a oznamovateli 

       

Obchodní firma – investor: 

 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 94  Kolín IV 

IČO: 616 72 971      DIČ: CZ 61672971  

Statutární zástupce: Ing. Josef Vavrouch,  

předseda představenstva a.s. 

Technický zástupce investora: 

Ing. Jaroslav Topol, technický ředitel 

telefon:  321 730 111 

e-mail: jaroslav.topol@kopos.cz 
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Jméno, sídlo a telefon oprávněného oznamovatele: 

SATER - PROJEKT s.r.o. 

Plynárenská 671, 280 00 Kolín IV. 

IČO : 496 15 882,     DIČ : CZ49615882 

Statutární zástupce: 

Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel společnosti, projektant   

telefon: 321 717 203 

e-mail: zdenek.dobias@sater-projekt.cz 

 

Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 

LI-VI Praha, spol. s r.o., 

Jana Ţelivského 8, 130 00  Praha 3 

IČO: 41 189 027 

DIČ: CZ41189027 

Jana Ţelivského 8, 130 00  Praha 3 

Ing. Jiří Blaţek, CSc. – autoriz. osoba podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Telefon: 222 580 933 / 603 251 904 

e-mail: blazek@livi.cz 

 

Základní údaje o záměru a jeho vlivu na ţivotní prostředí a zdraví obyvatelstva 

Investor – akciová společnost KOPOS KOLÍN a.s.  - plánuje rozšíření 
skladových ploch a ţelezniční vlečky ve svém závodě s zóně definované územním 
plánem města Kolína jako plocha OV 1 - Obsluţná sféra. podle vyjádření stavebního 
úřadu Městského úřadu Kolin je tento záměr plně v souladu s platným územním 
plánem. 

V současné době se ve firmě KOPOS vyrábí převáţně elektroinstalační 

materiál. Základní rozdělení portfolia je následující: 

 elektroinstalační krabice a příslušenství 

 elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství 

 elektroinstalační trubky a příslušenství 

 upevňovací materiál 

 kabelové chráničky 

 pomocné nářadí, samolepicí pásky 

 kabelové nosné systémy 

Společně s tímto výrobním programem provozuje závod KOPOS rovněţ obchod 
s bionaftou. Ta je v současnosti přiváţena do závodu v ţelezničních cisternách, 
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stáčena do stávajících skladových nádrţí a následně přečerpávána do autocisteren, 
které ji distribuují k odběratelů. 

Nevýhodou stávajícího provozu je skutečnost, ţe kapacita skladovacích nádrţí 
pro bionaftu je nedostatečná a není moţno současně stočit celý obsah jednoho 
cisternového vlaku. 

Cílem záměru je tyto nedostatky odstranit, přičemţ se neuvaţuje 

s navýšením ročního obratu prodeje bionafty. To znamená, ţe realizace záměru 

nepovede ke zvýšení mnoţství ţelezniční ani silniční dopravy, a nezpůsobí tedy 

nárůst emisí z této dopravy ani zhoršení imisní situace u obytné zástavby města 

Kolína. Rovněţ emise z technologie stáčení zůstanou na stávající úrovni. 

Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající strojovny a provozní budovy, 
rozšíření stávajících skladových prostor, prodlouţení ţelezniční vlečky, výstavba nové 
dvouplášťové nádrţe a rozšíření stáčecího a výdejního místa v areálu KOPOS 
KOLÍN a.s. 

Konkrétně se jedná o tyto stavby a technologie: 

 Instalace nové dvouplášťové nadzemní nádrţe typu NR5 o objemu 1 500 m
3
 na 

skladování bionafty; 

 Zřízení nového zastřešeného stáčecího místa bionafty ze ţelezničních cisteren 
do nově instalované nádrţe a nového plnícího místa pro autocisterny; 

 Instalace nového dopravního čerpadla typu P01.C do stávajícího objektu 
čerpadlovny; 

 Výstavba nové venkovní skladové plochy pro výrobky firmy KOPOS KOLÍN a.s. 
(chráničky, ţlaby apod.) o ploše 7175 m

2
; 

 Rozšíření strojovny a provozní budovy – přístavba o ploše cca 56 m
2
 včetně 

nové provozní kanceláře o ploše cca 35 m
2
; 

 Prodlouţení stávající ţelezniční vlečky o cca 100 m; 

 Výstavba nového oplocení kolem rozšířených ploch areálu závodu. 

 

Výhody nového stavu lze shrnout do následujících bodů: 

 Zkrácení doby stáčení bionafty z vagónů (celého vlaku), tím zvýšení 

bezpečnosti na závodních komunikacích 

 Zlepšení obsluţnosti při stáčení bionafty 

 Zvýšení kapacity výrobků fi. KOPOS 

 Zajištění dostatečných prostor pro evidenci a kancelářské práce 

 Sociální zázemí zvlášť pro zaměstnance a pro řidiče 

 Zřízení samostatné místnosti pro řidiče 

 Prodlouţením vlečky vznikne lepší prostor pro manipulaci vagónů 
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 Pro posouzení vlivů závodu na ţivotní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
rozhodující vlastní umístění závodu vzhledem k obytné zástavbě a chráněným prvkům 
přírody. V nemenší míře je důleţité popsat všechny výstupy daného provozu do okolí. 

Posouzení vlivu stavby na okolí byla věnována velká pozornost a byla navrţena 
taková opatření, aby byl tento vliv co nejmenší.  

 Výstavba závodu nezpůsobí ţádné nenapravitelné škody okolní přírodě, 
nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohroţení chráněných druhu rostlin a 
ţivočichů. 

 Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je moţno zjistit všechny 
předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich, ţe závod KOPOS 
KOLÍN a.s. po svém rozšíření neovlivní ţivotní prostředí ve svém okolí nad míru 
povolenou platnými zákony a předpisy a ţe nedojde k ohroţení zdraví obyvatelstva. 

 Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci firmy KOPOS 
KOLÍN, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí a projektanti v 
jednání s veřejnoprávními orgány, zejména Městským úřadem Kolín, Krajským 
úřadem Středočeského kraje. Poţadavky těchto orgánů byly v oznámení zohledněny a 
v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení budou zapracovány do projektů 
řešících stavební úpravy a technologické vybavení areálu. 

 Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se záměrem 
firmy KOPOS KOLÍN a mohou zodpovědně prohlásit, ţe dostavba tohoto závodu 
s dlouholetou tradicí se v daném území projeví  pouze minimálně, a to prakticky pouze 
záborem části zemědělské půdy, na jejíţ vynětí ze ZPF jiţ bylo vydáno povolení. 

Podle vyjádření Městského úřadu v Kolíně, odboru výstavby - stavebního úřadu, 
je navrhovaná výstavba plně v souladu se schváleným územním plánem města Kolína 
a navrhované vyuţití je plně v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

Závěrem tohoto netechnického shrnutí je moţno konstatovat, ţe 

zpracovatelé Oznámení záměru „Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky 

KOPOS KOLÍN a.s.““ při svém hodnocení dospěli k závěru, ţe realizací této 

stavby nebude přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně 

ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná a odstranění starých 

ekologických zátěţí bude významným přínosem pro ţivotní prostředí. 

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci. 
 
 
 
 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 106 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

H.I. Situace širších vztahů  

H.II. Celková situace – koordinační výkres stavby   

H.III. Biologické posouzení 

H.IV. Fotografická příloha 

H.V. Bezpečnostní listy 

H.VI. Vyjádření odboru ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Středočeského kraje k NATURA 2000 

H.VII. Vyjádření Městského úřadu v Kolíně – Odboru výstavby - Stavebního 

úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace 

H.VIII. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 107 

H.I. Situace širších vztahů  

 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 108 

H.II. Celková situace – Koordinační výkres stavby 

 

 

 

 





Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 109 

H.III. Biologické posouzení 

 

 



1 

 

 

 

 

KOPOS KOLÍN 
 

 

 

 

Posouzení flory a fauny 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zpracovali:  Ing. Pavel Kyzlík – ekologické poradenství 

                              Ing. Jana Maxová – ekologické poradenství 

                               

                                                                                                květen 2011     
 



2 

 

 

Popis území 

Zájmové území se nachází na jihovýchodním okraji města Kolín v rovinaté až mírně zvlněné 

otevřené krajině. Samotná plocha budoucí výstavby je mírně skloněná k severovýchodu. 

Pozemek leží mezi průmyslovým areálem a školou. U školy zeleň je, v průmyslovém areálu 

roste skupina modřínů a smrků, které zůstanou v plném rozsahu zachovány. 

Na samotné ploše se nenacházejí žádné vodní plochy ani vodoteče. 

Plocha se nachází vpravo od silnice na Kutnou Horu. Po dokončení obchvatu města bude 

pozemek ležet mezi dvěma frekventovanými komunikacemi, což znemožní či alespoň 

znesnadní migraci většiny živočichů. 

 

Flora zájmového území navrhované výstavby 

Území je tvořeno obhospodařovanou ornou půdou, v době průzkumu se vzrůstající obilninou. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou půdu, nelze společenstva mimo okraje 

považovat za stabilní a trvalá, protože pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a chemizací 

dochází k jejich narušení či likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy patří mezi 

jednoleté plevele. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřevin se nacházejí pouze v okrajových 

lemech, podél plotu, případně u cest. Na tyto lokality byl průzkum více zaměřen. 

 

Konkrétní výsledky terénního šetření lze shrnout následovně: 

 

Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), 

heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík 

městský (Geum urbanum), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), locika kompasová (Lactuca 

serriola), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč 

obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), 

rmen rolní (Anthemis arvensis), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka 

(Dactylis glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), svízel přítula (Galium aparine). 

 

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle 

názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně 

takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty. 

 

Průzkum byl uskutečněn ve dvou osobách 19.května 2011, teplota 24°C, jasno, slunečno.  

 

Fauna zájmového území 

Průzkum fauny dokládá ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly 

zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. 

Vzhledem k době zoologického průzkumu bylo šetření prováděno zaznamenáváním živých i 

mrtvých jedinců a zejména jejich pobytových stop. Sledování živých jedinců probíhalo 

vizuálně i akusticky. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu 

zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh, §§ - silně ohrožený druh, § - 

ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) 

S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména 

následující druhy: 

 

 savci – hraboš polní (Microtus arvalis), kuna skalní (Martes foina), zajíc polní (Lepus 

europaeus). 

 ptáci - bažant obecný (Phasianus colchicus), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus 

merula), poštolka obecná (Falco tinnunculus), skřivan polní (Alauda arvensis), sýkora 
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koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), vrabec domácí (Passer 

domesticus) 

 plazi a obojživelníci – výskyt neprokázán, ale není předpokládán.  

 hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny jen některé charakteristické, 

avšak běžné druhy vybraných skupin, např. 

 brouci – kovařík černý (Athous niger), kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis), 

kozlíček topolový (Saperda carcharias), páteříček sněhový (Cantharis fusca), 

páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné (Coccinella 

septempunctata), střevlíček obecný (Pterostichus mellanarius), střevlíček hnědý 

(Calathus fuscipes). 

 motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), perleťovec nejmenší (Boloria dia). 

 dvoukřídlí – masařka obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Pyrelia vivida), 

muchnice březnová (Bibio marci). 

 blanokřídlí - čmelák zemní (Bombus terrestris) - §, mravenec sp. (Lasius sp.), 

včela medonosná (Apis mellifera), vosa obecná (Paravespula vulgaris).  

 mnohonožky – svinule šestipásá (Glomeris hexasticha). 

 ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), vroubenka červená (Corizus 

hyoscyami), vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) a jiné skupiny. 

 další bezobratlí - Z máloštětinatců žížala obecná (Lumbricus terrestris). Z plžů ulity i 

jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis), ulity 

vlahovky narudlé (Monachoides incarnata). Z pavouků slíďák tlustonohý (Alopecosa 

cuneata) a skákavka pruhovaná (Salticus scenicus). 

 

Do jednoho honu zcelená zemědělská půda byla po desítky let intenzivně obhospodařovaná. 

Přemíra průmyslových hnojiv a balastní látky a rezidua i zemědělská chemizace (pesticidy, 

herbicidy, fungicidy, desikanty aj.) způsobily značně snížený počet edafonu, např. žížal. 

Žížala obecná (Lubricus terrestris) z kmenu kroužkovců podtřídy Oligochaeta má zcela 

zásadní význam pro udržování půdní úrodnosti, tvorbu humusu a provětrávání půdy 

chodbičkami. V sondách na hloubku rýče byl zaznamenán výskyt žížal nízký. Přispělo k tomu 

též zhutnění podorničních vrstev mnohočetnými pojezdy těžké zemědělské techniky a 

dopravních prostředků. Obdobně podle malého výskytu dešťovek v chemicky zdrogované 

půdě lze usoudit i o omezené druhové početnosti a celkového výskytu ostatních živých 

půdních elementů. Omezený výskyt dešťovek zde snižuje i potravní nabídku zpěvným 

ptákům, zvláště kosům a drozdům, ale i ptákům kurovitým.  

 

Je předpoklad výskytu chráněných čmeláků na zájmové ploše, stejně jako v okolní krajině 

mimo zájmové území. Zemní hnízda čmeláků při průzkumu nalezena nebyla. 

 

Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně 

živočichů a jejich společenstev.  

 

Průzkum byl uskutečněn opakovanými šetřeními ve dvou osobách v průběhu měsíců květen a 

červěn 2011. 

 

Pohledový horizont 

Pohledový horizont změněn nebude, okolí je rovinaté a neskýtá žádné výhledy. 

 

Rekreační potenciál 

Zájmové území nemá prakticky žádný rekreační potenciál. Souběžně se silnicí č.38 (tj. za 

benzinovou pumpou) prochází žlutě značená turistická trasa od nádraží Kolín do Starého 
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Kolína, ale ta v daném místě má funkci pouze spojovací. Turisticky je významný Kolín jako 

památková rezervace městského typu s řadou staveb církevní architektury a několika muzei. 

Jižně od uvažované stavby jsou zajímavé a cenné obce Nebovidy (2 km) a Červené Pečky (4 

km). Ty ale budou dobudovávaným obchvatem Kolína od plochy zcela izolovány. 

Pro krátkodobý oddechový pobyt pro studenty sousední školy slouží zeleň v areálu školy, což 

nebude stavbou narušeno. 

Jako zajímavost lze považovat, že 1,5 km západně od zájmové plochy je obce Polepy – 

rodiště slavného rybníkáře Jakuba Krčína. 

 

Myslivost 

Většinu plochy tvoří obhospodařovaná zemědělská orná půda, která je též součástí 

myslivecké honitby. Na ploše není žádné myslivecké zařízení (posed, zásyp). Podle zazvěření 

však na zájmovou plochu připadá cca 1 zajíc a 0,2 ks srnčí zvěře. Po dokončení obchvatu 

bude pozemek zcela odříznut od volné krajiny, což znemožní migraci zvěře. 

 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 
Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve 

smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

 

Z maloplošných zvláště chráněných území jsou od zájmového území nejblíže: 

Přírodní památka Kolínské tůně, vzdálená od zájmové plochy asi 1,8 km severovýchodním 

směrem. Přírodní památka Kolínské tůně v k.ú. Kolín byla zřízena vyhláškou Okresního 

národního výboru Kolín s účinností od 1. 2. 1985 k ochraně vzácné květeny a živočichů. 

Přírodní památka Lom u Červených Peček v k.ú. Červené Pečky, která se nachází cca 2,9 km 

jihozápadně od místa záměru byla vyhlášena usnesením Rady Středočeského KNV č. 32 ze 

dne 8. 2. 1977 k ochraně ukázky transgrese svrchnokřídového moře. 

 

Z velkoplošných zvláště chráněných území je nejblíže CHKO Železné hory, jehož hranice je 

ale od zájmového území velmi vzdálena, cca 23,5 km. 

 

Významné krajinné prvky (VKP) 
Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, 

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

přispívá k  držení její stability. Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ 

zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 

jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 

významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou 

jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla 

narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 

K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany 

VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem. 

 

V zájmovém území výstavby se žádný registrovaný VKP nenachází. Zřejmě nejblíže se 

nachází registrovaný VKP Polepský vodopádek v k.ú. Polepy u Kolína ve vzdálenosti asi 1,1 

km západně od zájmového území, jehož registrace byla oznámena Městským úřadem Kolín 

dne 5. 4. 2000 k ochraně malého vodopádku a části přilehlé nivy Polepského potoka. 
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Lesní porosty 
Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují. Bezprostřední 

i širší okolí má velmi nízkou lesnatost, větší lesy jsou pouze 5 km jihovýchodně Kaňk (kóta 

352 m n.m.) a ve stejné vzdálenosti severovýchodně lesy mezi Býchory a Konárovicemi. Ani 

vzájemný vztah lesů a polních kultur na pozemku není možný ani zjistitelný. 

 

Prvky dřevin rostoucí mimo les 

Na ploše výstavby se žádné dřeviny nevyskytují. Nejbližší zeleň roste v okraji směrem ke 

škole a skupina modřínů v průmyslovém a skladovacím areálu, mimo zájmovou plochu. 

 

Vodní plochy, mokřady, vodní toky 

Na samotné ploše se nenacházejí žádné vodní plochy ani vodoteče. Nejbližším vodním tokem 

je Nebovidský potok 200 m východně od zájmové plochy. 

 

Památné stromy 
Na zájmové ploše ani v nejbližším okolí nerostou žádné vyhlášené památné stromy. 

Nejbližším významným stromem je hlošina úzkolistá u Draslovky v Kolíně. 

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES)  

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších 

částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle 

rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich 

prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, 

maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a 

společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování 

uceleného systému (Míchal I., 1994). 

 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém 

ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní rovnováhu. 

ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně 

propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění 

genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území. 

Biocentrum je částí krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje 

existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. 

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi 

biocentry. 

Vznik plně funkčního systému ekologické stability je zpravidla dlouhodobý proces. Úkolem 

územního plánování je zachovat ekologicky cenné plochy, nezablokovat výstavbou jejich 

propojení a zajistit tak následně dosažení plné funkčnosti systému. 

Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako biocentra nebo 

jako biokoridory, případně jako interakční prvky. 

 

Na zájmové ploše se žádné prvky ÚSES nenacházejí.  

 

Nejbližšími prvky jsou lokální biokoridory sledující Nebovidský potok ve vzdálenosti cca 300 

m jihovýchodním směrem a Polepku, vzdálenost asi 600 m severozápadně. Dále se ve 

vzdálenosti asi 1 km severovýchodně nalézá nadregionální biokoridor K – 72 kopírující řeku 

Labe. 
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Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 

umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů 

v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě 

umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými 

ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. 

 

Ptačí oblasti: V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. Nejbližší 

ptačí oblastí je 15 km SSV směrem vzdálená lokalita CZ0211011 Žehuňský rybník – Obora 

Kněžičky vymezená nařízením vlády č. 531/2004 Sb. 

Evropsky významné lokality: V zájmovém území se nenalézá žádná evropsky významná 

lokalita. Nejbližší lokalita je CZ0213796 „Kolín - letiště“ v k.ú. Pašinka asi 3,5 km západním 

směrem, vymezená nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Předmětem ochrany evropsky významné 

lokality je významná populace sysla obecného (Spermophilus citellus) vázaná na pravidelně 

sečený trvalý travní porost letiště. 

 

Vliv na floru 
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva 

budou nahrazena trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění 

vegetačního pokryvu na části zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude 

odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a 

ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za 

přijatelný. 

 

Vliv na faunu 

Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo 

unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž 

nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu 

(zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za přijatelný. 

Zpracovatel dokumentace nepředpokládá v rámci zájmového území výstavby podmínky pro 

rozvoj populací některého ze zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. 

ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.  

Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně 

živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavebních prací mimo 

vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří. 

 

Vliv na krajinný ráz 

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou 

v návaznosti na stávající zástavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je 

v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo 

areálů. Dojde i k logickému uzavření lokality dle ÚPD. Při vhodném a kvalitně provedeném 

ozelenění areálu je stavba pro krajinu přijatelná a povede k významnému zlepšení zájmové 

plochy chudé na vysokou zeleň. 

 

Vliv na pohledový horizont 

Omezený rozhled ze zájmové plochy zůstává. Pokud výškově bude projektovaná zástavba 

navazovat na sousedící areál a bude alespoň částečně kryta sadovými úpravami – vysokou 

zelení, nebude pohledový dopad výrazný. 
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Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce nenastane, 

protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území.  

 

Vliv na významné krajinné prvky (VKP) 

Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebude výstavbou přímo 

dotčen. Při vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a posílení funkce zeleně v krajině, 

což je možno hodnotit jako vliv trvalý a přijatelný. 

 

Vliv na lesní porosty 

Lesní porosty v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a 

nebudou nijak dotčeny.  

 

Vliv na dřeviny rostoucí mimo les 

V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Po 

dokončení kvalitních sadových úprav dojde k úpravě podílu zeleně a jejího zkulturnění, vliv 

bude příznivý, trvalý a patrný.  

 

Vliv na vodní plochy, mokřady, vodní toky 

Tyto prvky v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou 

nijak dotčeny. Odvod či akumulace vod z přívalových dešťů ze zpevněných ploch a střech 

bude v projektu řešena samostatně. 

 

Vliv na památné stromy 

Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a 

nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem. 

 

Vliv na prvky ÚSES 

Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude 

poškozena jeho struktura nebo funkce. Kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a 

vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy odpovídajícími stanovišti dojde k posílení 

ekologické funkce zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability. 

 

Vlivy na oblasti Natura 2000 

Vliv nově budované stavby na lokality soustavy NATURA 2000 bude prakticky nulový, 

neboť tyto jsou dostatečně vzdáleny od zájmové plochy. 

 

Vlivy na další ekosystémy 

Záměr se přímo nedotýká žádných biologicky cenných ploch. Dojde však ke změně prostředí 

tím, že se mírně zvýší podíl zastavěné a zpevněné plochy. Je nezbytné zachovat potřebnou 

územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na 

jiné ekosystémy je možno hodnotit jako velmi nízké či nulové. 

 

 

Zpracovali:    Ing. Pavel Kyzlík – ekologické poradenství 

                               Ing. Jana Maxová – ekologické poradenství 

                                

                                                                                               červenec 2011     
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Fotografická příloha: 
 

 
Pohled od benzínové pumpy k obchvatu Kolína… 

 

 
…a zpětný pohled. 
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Malebná skupina jehličnanů ve stávajícím areálu zůstane zachována. 

 

 
Půdní sonda prokázala ochuzený půdní edafon. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 110 

H.IV. Fotografická příloha 

 

Stávající stáčení bionafty v areálu KOPOS KOLÍN a.s. 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 111 

 

Stávající ukončení vlečkové koleje, která bude prodlouţena 

 

Čerpání bionafty do autocisteren 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 112 

H.V. Bezpečnostní listy 

 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) 

Datum vydání: 16. 9. 2009 

Datum revize: 

Název výrobku: MOTOROVÁ NAFTA S BIOSLOŢKOU do 7% 

Strana: 1 / 7 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikace směsi 

Název: Další názvy: 

Registrační číslo: 

1.2 Pouţití směsi 

Popis funkce: 

Určené nebo doporučené použití: 

MOTOROVÁ NAFTA s BIOSLOŢKOU do 7 %. 

Nejsou uvedeny 

Není aplikováno pro směs 

 

Více složková bionafta - palivo pro vznětové motory. 

směs je určena pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové 

použití. 

1.3 Identifikace společnosti / podniku 

Jméno nebo obchodní jméno výrobce: 

Místo podnikání nebo sídlo: 

Identifikační číslo: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby 

odpovědné za vypracování bezpečnostního listu: 

Místo podnikání nebo sídlo: 

Telefon/fax: 

Email: 

 

KOPOS-OIL, s.r.o. 

Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV 

25147714 

+420 321 730 168 

+420 321 730 168 

kopos@kopos.cz 

A.P.E. s.r.o. 

 
Kolbenova 616, 190 00 Praha 9 

+420 545 218 716, 545 218 707 

info@ape.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetrţitá sluţba) 

Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Celková klasifikace 

 

Karc. kat. 3; R 40       Xn; R 65 Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 a zákona 

č. 356/2003 Sb., v platném znění 

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na ţivotní prostředí 

Podezření na karcinogenní účinky. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Páry 

působí narkoticky, příznakem jsou bolesti hlavy, v krajním případě bezvědomí. 

2.3 Další moţná rizika 

Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti III. dle ČSN 65 0201. Při úniku do volného prostoru se odpařuje, páry jsou těžší než 

vzduch a mohou se šířit nad terénem. Se vzduchem může tvořit výbušnou směs. Na životní prostředí může působit sekundárně v 

případě požáru zplodinami hoření. Zasaženi půdy, povrchových nebo podzemních vod vede k jejich kontaminaci ropnými 

látkami. 

Možné nesprávné použití směsi: Použití jako čisticího nebo odmašťovacího prostředku (např. mytí motorů) může způsobit 

kontaminaci složek životního prostředí. 

2.4 Informace uvedené na etiketě - viz. bod 15 

3. SLOŢENÍ / INFORMACE O SLOŢKÁCH 

3.1 Obecný popis 

Kapalná směs. 

3.2 Obsah nebezpečných sloţek 
 

Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace 

Mastné kyseliny, řepkový olej, 

methylestery 

6 – 7 % 85586-25-0 287-828-8 Xi; R 36/38 

Paliva, nafta motorová 93 – 94 %  68334-30-5 269-822-7 Karc. kat. 3; R 40 Xn; R 

65 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) 
Pozn.:   Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16.  

Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1  

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Všeobecné pokyny 

Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat 

nic ústy osobě v bezvědomí. Osobu v bezvědomí uložit do stabilizované polohy a přivolat lékaře. 

4.2 Při nadýchání 

Přenést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu, nenechat chodit. Při nepravidelném dýchání aplikovat kyslíkovou 

masku (jen školené osoby). Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání a vyhledat lékaře. 

4.3 Při styku s kůţí 

Nehrozí vážné nebezpečí, sundat znečištěný oděv a zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. 

4.4 Při zasaţení očí 

Vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody nejméně po dobu 15 minut, poté vyhledat lékaře. 

4.5 Při poţití 

Vypláchnout ústa vodou, NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ ! Okamžitě vyhledat lékaře. Je-li postižený při vědomí, podávat k pití 

vodu. 

4.6 Další údaje 

Data nejsou uvedena. 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

5.1 Vhodná hasiva 

Vodní postřik, vodní mlha, hasící prášek, střední nebo těžká pěna. Pro chlazení zásobníků použít vodní postřik. . 

5.2 Nevhodná hasiva 

Přímý proud vody. 

5.3 Zvláštní nebezpečí 

Se vzduchem mohou páry tvořit výbušnou směs. Při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý a siřičitý. 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče 

Mimo nebezpečnou zónu požární ochranný oblek, oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek (EN 469). V 

nebezpečné zóně izolovaný dýchací přístroj (EN 137). 

5.5 Další údaje 

Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních zdrojů. 6. 

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 

Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Zákaz kouření a manipulace s 

otevřeným ohněm, odstranit všechny možné zdroje zapálení. Používat osobní ochranné pomůcky viz kap. 8. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu ţivotního prostředí 

Zabránit rozšíření ohraničením zasaženého prostoru. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů. Při průniku do zdrojů pitné 

vody informovat její odběratele a zastavit její používání. Při úniku větších množství vždy informovat příslušné úřady. 

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění 

Rozlitou směs přehradit hradbou z písku a jiných materiálů, podle možností odčerpat a zbytky pohlcovat nehořlavým inertním 

materiálem (písek, zemina, křemelina, sorbenty) a znečištěný materiál uložit do nádob pro sběr odpadu (odstranění odpadu viz 

kap. 13). 
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7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Zacházení 

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ustanovení českých norem ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060. Dbát všech protipožárních 

opatření. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Nevdechovat výpary a zamezit kontaktu s kůží a očima. Odmaštěnou kůži 

ošetřit regeneračním krémem typu INDULONA. Používat osobní ochranné pomůcky viz kap. 8. 

7.2 Skladování 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) 
V souladu s ČSN 65 0201 skladovat v dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů vznícení. Zákaz kouření a manipulace s 

otevřeným ohněm. Elektrická zařízení v uzavřených skladech musí být v nevýbušném provedení. S bionaftou je třeba pracovat 

jako s látkou, která může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Zacházení s ní není upraveno zvláštním předpisem 

(není závadnou látkou ve smyslu Vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977 Sb.) tudíž se na nakládání s ni vztahuje obecná povinnost 

činit taková opatření, aby nevnikla do povrchových nebo podzemních vod a neohrozila jejich jakost. Při manipulaci a 

skladování je třeba zajistit zejména: 

- nepropustné manipulační plochy včetně zabezpečení proti úniku do kanalizace 

- záchytné jímky na úkapy u přečerpávacích zařízení 

- záchytný prostor havarijních jímek skladovacích nádrží o objemu alespoň 1/3 kapacity největší nádrže 

- nadzemní rozvodná potrubí 

- signalizace maximální hladiny v nádržích 

- signalizace úniku nebo stálý přímý dozor obsluhy 

- zpracování havarijních plánů pro skladovací kapacity nad 50 m3 

- všechny nadzemní nádrže, kontejnery a přepravní obaly, ve kterých se bionafta přepravuje musí být označeny upozorněním na 

jejich obsah a varovným nápisem "Nebezpečí ohně. Hořlavina III. třídy nebezpečnosti." 

Provozovny a sklady musí být označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami podle české technické normy ČSN 01 8013 z 

materiálů odolávajících ohni. Skladovací nádrže s bionaftou musí být chráněny před sálavým teplem. Uzávěry a armatury nádrží 

a technologických jednotek musí zaručovat při běžném provozu a přepravě těsnost. Skladovací prostory musí mít trvale funkční 

větrání. Na pracovištích se nesmí jist, pít a kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a žhavými nebo jiskřícími předměty. 

7.3 Specifické pouţití finálních výrobků 

Palivo pro vznětové motory. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice 

Kontrolní parametry složek směsi nejsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Hygienický limit pro bionaftu není stanoven. Příbuznými látkami jsou solventní nafta nebo technické benzíny. 
 

Látka CAS PEL/NPK-P 

(mg/m3) 

Poznámky Faktor přepočtu na ppm 

Nafta solventní - 200 / 1000 - - 

Benzíny - 400 / 1000 - - 

 

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES - nejsou uvedeny 

 
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb. 

8.2 Omezování expozice 

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný 

pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a 

mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Na pracovišti zajistit zařízení pro výplach očí (oční sprcha). 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být 

v souladu s tímto nařízením. 

 

Ochrana dýchacích cest:  Obličejová polomaska pro filtraci plynu (EN 405) - filtr A2P2. 
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Ochrana očí: Ochranné brýle (EN 166). 

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné ropným látkám dle normy EN 374 - PVC, pryžové. 

Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv z bavlněného kepru (EN 340). 

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný 

za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a 

kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací. 

8.2.2 Omezování expozice ţivotního prostředí 

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 

Skupenství (při °C): Barva: 

Zápach (vůně): 

 

Kapalné Čirá, 

žlutá 
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Charakteristický ropný s nádechem zápachu řepkového oleje 

9.2 Informace důleţité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a ţivotního prostředí 

Hodnota pH (při °C): 

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 

Bod vzplanutí (°C): 

Hořlavost: 

Výbušné vlastnosti: 

Oxidační vlastnosti: 

Tenze par (při °C): 

Relativní hustota (při 15 °C): 

Rozpustnost (při °C): 

Rozpustnost ve vodě (při °C): 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 

Viskozita: 

Hustota par: 

Rychlost odpařování: 

9.3 Další informace 

Cetanový index: 

Data nejsou uvedena 170 

- 370 

73,5 (ČSN EN ISO 2719) 

Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti III. dle ČSN 65 0201 

Data nejsou uvedena 

Není oxidující 

Data nejsou uvedena 

851,4 kg/m3 (ČSN EN ISO 12185) 

Data nejsou uvedena 

Nerozpustný 

Data nejsou uvedena 

3,264 mm2/s při 40 °C (ČSN EN ISO 3104) 

Data nejsou uvedena Data nejsou uvedena 

 

52,9 - 56 (ČSN EN ISO 4264) 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní. 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Vytvoření koncentrace hořlavých, přítomnost zdrojů zapálení, vysoké teploty. 

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 

Nejsou známy. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 

Při hoření oxid uhelnatý a siřičitý. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Popis příznaků expozice 

Vdechováním 

Páry působí narkoticky, příznakem jsou bolesti hlavy, v krajním případě bezvědomí. Stykem s 

kůží Může dráždit kůži. Stykem s očima Může dráždit oči. 
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Požitím 

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

11.2 Nebezpečné účinky pro zdraví 

Akutní toxicita 

- LD50 orálně, potkan (mg.kg-1): 

- LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): 

- LC50> inhalačně, potkan (mg.l-1): 

Subchronická - chronická toxicita 

Data nejsou uvedena. 

Senzibilizace 

Data nejsou uvedena. 

Karcinogenita 

Karcinogen 3. kategorie - Podezření na karcinogenní účinky. 

Mutagenita 

Data nejsou uvedena. 

Toxicita pro reprodukci 

Data nejsou uvedena. 

Data nejsou uvedena 

Data nejsou uvedena 

Data nejsou uvedena 
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Ekotoxicita 

- LC50> 96 hod., ryby (mg.l-1): Data nejsou uvedena 

- EC50 48 hod., dafnie (mg.l-1): Data nejsou uvedena 

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Data nejsou uvedena 

12.2 Mobilita 

Data nejsou uvedena. 

12.3 Perzistence a rozloţitelnost 

Biologicky rozložitelný. Methylestery řepkového oleje rozložitelné z 90 % za 21 dní. 

12.4 Bioakumulační potenciál 

Data nejsou uvedena. 

12.5 Výsledky posouzení PBT 

Data nejsou uvedena. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Neobsahuje PCB ani látky poškozující ozónovou vrstvu. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů. 13. POKYNY 

PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Moţná nebezpečí při odstraňování 

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. Kód odpadu:      

13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí) 

Obaly:     15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami kontaminované Sorbenty: 15 

02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

13.2 Vhodné metody odstraňování 

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: 

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění 

oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Doporučený způsob 

odstranění: spalování. 

Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se 

zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu ! 
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13.3 Právní předpisy o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento produkt a jeho obal stanou odpadem, musí konečný 

uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v 

platném znění. 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1 Pozemní přeprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), 

vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

ADR/RID: 

Třída: 

Klasifikační kód: Obalová skupina: 

Bezpečnostní značka : Identifikační 

číslo nebezpečnosti Číslo UN, 

pojmenování: Poznámka: 

3 

F1 

III 3 

30 

UN 1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY 

Podmínky přepravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) pro konkrétní UN číslo 

14.2 Námořní přeprava 

IMDG: 

Třída: 

Číslo UN: 

Typ obalu: 

Látky 

znečišťující 

moře: 
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Technický název:  

 

3 

UN 1202 III 

 
DIESEL FUEL 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 232/2004 

Sb., v platném znění) 
 

Směsná motorová nafta SMN 30 

Obsahuje: nafta motorová 

 R 40 Podezření na karcinogenní účinky 

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima 

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy S 62 Při 

požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

Id 
Zdraví škodlivý 

KOPOS-OIL, s.r.o., Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Tel: +420 321 730 168 15.2 Speciální 

ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR 

Obaly určené k prodeji spotřebiteli musí mít hmatatelnou výstrahu pro nevidomé podle zákona č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích, § 19 odst. 2. 

Obaly určené k prodeji spotřebiteli musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi podle zákona č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích, § 19 odst. 2. 

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU 

Nejsou požadovány. 

16. DALŠÍ INFORMACE 

16.1 Seznam R-vět pouţitých v bezpečnostním listu 

R 36/38 Dráždí oči a kůži 

R 40 Podezření na karcinogenní účinky 

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
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16.2 Pokyny pro školení 

Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění 

16.3 Doporučená omezení pouţití 

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se 

nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a 

nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické 

informace o výrobku. 

16.4 Další informace 

Další informace poskytne: viz kap. 1.3 

Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou A.P.E. s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních 

předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány. 

16.5 Zdroje nejdůleţitějších údajů 

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona 

č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 - REACH a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Bezpečnostní list byl dále 

zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem. 

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu 

První vydání dle REACH: 16. 9. 2009 

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 31. 7. 2001 
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2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Celková klasifikace přípravku 

 

Xi; R 36/38 Karc. kat. 3; R 40       Xn; R 65  

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění  

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na ţivotní prostředí 

Dráždí oči a kůži. Podezření na karcinogenní účinky. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Páry působí narkoticky, 

příznakem jsou bolesti hlavy, v krajním případě bezvědomí. 

2.3 Další moţná rizika 

Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti III. dle ČSN 65 0201. Při úniku do volného prostoru se odpařuje, páry jsou těžší než vzduch a mohou 

se šířit nad terénem. Se vzduchem může tvořit výbušnou směs. 

Na životní prostředí může působit sekundárně v případě požáru zplodinami hoření. Zasaženi půdy, povrchových nebo podzemních vod vede 

k jejich kontaminaci ropnými látkami. 

Možné nesprávné použití přípravku: Použití jako čisticího nebo odmašťovacího prostředku (např. mytí motorů) může způsobit kontaminaci 

složek životního prostředí. 

2.4 Informace uvedené na etiketě - viz. bod 15 

3. SLOŢENÍ / INFORMACE O SLOŢKÁCH 

3.1 Obecný popis 

Kapalná směs. 

3.2 Obsah nebezpečných sloţek 
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 
1.1 Identifikace přípravku   
Název: Směsná motorová nafta SMN 30 ( B, D, F ) 
Další názvy: Nejsou uvedeny  
Registrační číslo: Není aplikováno pro přípravek 

1.2 Pouţití přípravku   
Popis funkce: Motorové  palivo pro vznětové motory. 

Určené nebo doporučené použití: Přípravek je určen pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové 

 použití.  
1.3 Identifikace společnosti / podniku  
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:  KOPOS-OIL, s.r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo:  Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV 

Identifikační číslo:  25147714 

Telefon:  +420 321 730 168 

Fax:  +420 321 730 868 

Email:  kopos@kopos.cz 

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby  A.P.E. s.r.o. 
odpovědné za vypracování bezpečnostního listu:  
Místo podnikání nebo sídlo:  Kolbenova 616, 190 00 Praha 9 

Telefon/fax:  +420 283891057, 283891062 

Email:  info@ape.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetrţitá sluţba) 

Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko. Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

Název látky  Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace 

Mastné kyseliny, řepkový olej, methylestery > 31  85586-25-0 287-828-8 Xi; R 36/38 

Paliva, nafta motorová < 69  269-822-7 Karc. kat. 3; R40 Xn; R 65 

Pozn.:   Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. 

mailto:kopos@kopos.cz
mailto:info@ape.cz
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Všeobecné pokyny 

Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat nic ústy osobě 

v bezvědomí. Osobu v bezvědomí uložit do stabilizované polohy a přivolat lékaře. 

4.2 Při nadýchání 

Přenést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu, nenechat chodit. Při nepravidelném dýchání aplikovat kyslíkovou masku (jen 

školené osoby). Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání a vyhledat lékaře. 

4.3 Při styku s kůţí 

Nehrozí vážné nebezpečí, sundat znečištěný oděv a zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. 

4.4 Při zasaţení očí 

Vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody nejméně po dobu 15 minut, poté vyhledat lékaře. 

4.5 Pří poţití 

Vypláchnout ústa vodou, NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ ! Okamžitě vyhledat lékaře. Je-li postižený při vědomí, podávat k pití vodu. 

4.6 Další údaje 

Data nejsou uvedena. 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

5.1 Vhodná hasiva 

Vodní postřik, vodní mlha, hasící prášek, střední nebo těžká pěna. Pro chlazení zásobníků použít vodní postřik. . 

5.2 Nevhodná hasiva 

Přímý proud vody. 

5.3 Zvláštní nebezpečí 

Se vzduchem mohou páry tvořit výbušnou směs. Při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý a siřičitý. 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče 

Mimo nebezpečnou zónu požární ochranný oblek, oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek (EN 469). V nebezpečné zóně 

izolovaný dýchací přístroj (EN 137). 

5.5 Další údaje 

Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních zdrojů. 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 

Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm, odstranit všechny možné zdroje zapálení. Používat osobní ochranné pomůcky viz kap. 8. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu ţivotního prostředí 

Zabránit rozšíření ohraničením zasaženého prostoru. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů. Při průniku do zdrojů pitné vody 

informovat její odběratele a zastavit její používání. Při úniku větších množství vždy informovat příslušné úřady. 

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění 

Rozlitý přípravek přehradit hradbou z písku a jiných materiálů, podle možností odčerpat a zbytky pohlcovat nehořlavým inertním 

materiálem (písek, zemina, křemelina, sorbenty) a znečištěný materiál uložit do nádob pro sběr odpadu (odstranění odpadu viz kap. 13). 
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Název výrobku: Směsná motorová nafta SMN 30 ( B, D, F )  

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Zacházení 

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ustanovení českých norem ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060. Dbát všech protipožárních opatření. 

Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Nevdechovat výpary a zamezit kontaktu s kůží a očima. Odmaštěnou kůži ošetřit regeneračním 

krémem typu INDULONA. Používat osobní ochranné pomůcky viz kap. 8. 

7.2 Skladování 

Datum vydání: 16. 9. 2009  Strana: 
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Datum revize:   
Název výrobku: Směsná motorová nafta SMN 30 ( B, D, F )  

Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1 
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V souladu s ČSN 65 0201 skladovat v dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů vznícení. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm. Elektrická zařízení v uzavřených skladech musí být v nevýbušném provedení. S bionaftou je třeba pracovat jako s látkou, která 

může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Zacházení s ní není upraveno zvláštním předpisem (není závadnou látkou ve 

smyslu Vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977 Sb.) tudíž se na nakládání s ni vztahuje obecná povinnost činit taková opatření, aby nevnikla do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozila jejich jakost. Při manipulaci a skladování je třeba zajistit zejména: 

- nepropustné manipulační plochy včetně zabezpečení proti úniku do kanalizace 

- záchytné jímky na úkapy u přečerpávacích zařízení 

- záchytný prostor havarijních jímek skladovacích nádrží o objemu alespoň 1/3 kapacity nej větší nádrže 

- nadzemní rozvodná potrubí 

- signalizace maximální hladiny v nádržích 

- signalizace úniku nebo stálý přímý dozor obsluhy 

- zpracování havarijních plánů pro skladovací kapacity nad 50 m 

- všechny nadzemní nádrže, kontejnery a přepravní obaly, ve kterých se bionafta přepravuje musí být označen) upozorněním na jejich 

obsah a varovným nápisem "Nebezpečí ohně. Hořlavina III. třídy nebezpečnosti." 

Provozovny a sklady musí být označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami podle české technické normy ČSN 01 8013 z materiálů 

odolávajících ohni. Skladovací nádrže s bionaftou musí být chráněny před sálavým teplem. Uzávěry a armatury nádrží a technologických 

jednotek musí zaručovat při běžném provozu a přepravě těsnost. Skladovací prostory musí mít trvale funkční větrání. Na pracovištích se 

nesmí jist, pít a kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a žhavými nebo jiskřícími předměty. 

7.3 Specifické pouţití finálních výrobků 

Palivo pro vznětové motory. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice 

Kontrolní parametry složek přípravku nejsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Hygienický limit pro bionaftunení stanoven. Příbuznými látkami jsou solventní nafta nebo technické benzíny. 

Látka CAS PEL/NPK-P 

(mg/m3) 

Poznámky  Faktor přepočtu na 

ppni 

Nafta solventní - 200/1000 - - 
Benzíny - 400/ 1000 - - 

 

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES - nejsou uvedeny 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.  

8.2 Omezování expozice 

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv 

může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, 

nekouřit. Na pracovišti zajistit zařízení pro výplach očí (oční sprcha). 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné 

pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením. _______________________________________________________________________  

Ochrana dýchacích cest: | Obličejová polomaska pro filtraci plynu (EN 405) - filtr A2P2. 
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Ochrana očí: Ochranné brýle (EN 166). 

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné ropným látkám dle normy EN 374 - PVC, pryžové. 

Ochrana kůže:  Ochranný pracovní oděv z bavlněného kepru (EN 340). 

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za 

bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající maji povinnost měřením zjišťoval a kontrolovat 

hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací. 

8.2.2 Omezování expozice ţivotního prostředí 

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 

Skupenství (při °C): Kapalné 

Barva: Čirá, žlutá 

Zápach (vůně): Charakteristický ropný s nádechem zápachu řepkového oleje 
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9.2 Informace důleţité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a ţivotního prostředí 

Hodnota pH (při °C): Data nejsou uvedena 

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 170 - 370 

Bod vzplanutí (°C): 73,5 (ČSN EN ISO 2719) 

Hořlavost: Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti III. dle ČSN 65 0201 

Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena 

Oxidační vlastnosti: Není oxidující 

Tenze par (při °C): Data nejsou uvedena 

Relativní hustota (při 15 °C): 851,4 kg/m3 (ČSN EN ISO 12185) 

Rozpustnost (při °C): Data nejsou uvedena 

Rozpustnost ve vodě (při °C): Nerozpustný 

Rozdělovači koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena - 

Viskozita: 3,264 mm2/s při 40 °C (ČSN EN ISO 3104) 

Hustota par: Data nejsou uvedena 

Rychlost odpařování: Data nejsou uvedena 

9.3 Další informace 
Cetanový index: 52,9 - 56 (ČSN EN ISO 4264) 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní. 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Vytvoření koncentrace hořlavých, přítomnost zdrojů zapálení, vysoké teploty. 

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 

Nejsou známy. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 

Při hoření oxid uhelnatý a siřičitý. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Popis příznaků expozice 

Vdechováním 

Páry působí narkoticky, příznakem jsou bolesti hlavy, v krajním případě bezvědomí. Stykem s kůží 

Dráždí kůži. Stykem s očima Dráždí oči 

 

11.2 Nebezpečné účinky pro zdraví 

Akutní toxicita  

- LD50 orálně, potkan (mg.kg"'): 

- LD50. dermálně, potkan nebo králík (mg.kg"1): 

- LC50. inhalačně, potkan (mg.I"1): 

Subehronická - chronická toxicita  

Data nejsou uvedena. 
■ 

Senzibilizace 

Data nejsou uvedena. 

Karcinogenita 

Karcinogen 3. kategorie - Podezření na karcinogenní účinky. 

Mutagenita 

Data nejsou uvedena. 

Toxicita pro reprodukci 

Data nejsou uvedena. 

 

 

Data nejsou uvedena 

Data nejsou uvedena 

Data nejsou uvedena 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Ekotoxicita 
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Požitím 

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození piic. 
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- LC50.96 hod., ryby (mg.l"'): Data nejsou uvedena 

- ECJO. 48 hod., dafnie (mg.l"'): Data nejsou uvedena 

- IC50 7 2 hod., řasy (mg.l"'): Data nejsou uvedena 

12.2 Mobilita 

Data nejsou uvedena. 

12.3 Perzistence a rozloţitelnost 

Biologicky rozložitelný. Methylestery řepkového oleje rozložitelné z 90 % za 21 dní. 

12.4 Bioakumulační potenciál 

Data nejsou uvedena. 

12.5 Výsledky posouzení PBT 

Data nejsou uvedena. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Neobsahuje PCB ani látky poškozující ozónovou vrstvu. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů. 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Moţná nebezpečí při odstraňování přípravku 

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. Kód odpadu:      13 07 03* Jiná 

paliva (včetně směsí) 

Je-li přípravek smíchaný s jiným odpadem, uvedený kód pro něj nebude platit. 

Obaly:     15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami kontaminované Sorbenty: 15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

13.2 Vhodné metody pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu 

Doporučený způsob odstranění přípravku pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: 

Nepoužitý přípravek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě 

k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Doporučený způsob odstranění: spalování. 

Doporučený způsob odstranění přípravku pro spotřebitele: Nevylévat do kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky 

přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu ! 

13.3 Právní předpisy o odpadech 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit 

odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1 Pozemní přeprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 

64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ADR/RID: 

3 

Fl   . III 

3 

30 

UN 1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY 

Podmínky přepravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR) pro konkrétní UN číslo 

14.2 Námořní přeprava 

IMDG: Třída: 

Číslo UN: Typ 

obalu: 

Látky znečišťující moře: 

Technický název: 

 

 

UN 1202 III 

 
DIESEL FUEL 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 232/2004 Sb., v 

platném znění) 
 

Směsná motorová nafta SMN 30 ( B, D, F ) 

Třída: 

Klasifikační kód: Obalová skupina: 

Bezpečnostní značka : Identifikační 

číslo nebezpečnosti Číslo UN, 

pojmenování: Poznámka: 
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Obsahuje: mastné kyseliny, řepkový olej, methylestery, nafta motorová 

 R 36/38 Dráždí oči a kůži 

R 40 Podezření na karcinogenní účinky 

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima 

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy S 62 Při požití 

nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

 
Zdraví škodlivý 

KOPOS-OIL, s.r.o., Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Tel: +420 321 730 168 

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR 

Obaly určené k prodeji spotřebiteli musí mít hmatatelnou výstrahu pro nevidomé podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

a chemických přípravcích, § 19 odst. 2. 

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU 

Nejsou požadovány. 

16. DALŠÍ INFORMACE 

16.1 Seznam R-vět pouţitých v bezpečnostním listu 

R 36/38 Dráždí oči a kůži 

R 40 Podezření na karcinogenní účinky 

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
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16.2 Pokyny pro školení 
Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., 

v platném znění  

16.3 Doporučená omezení pouţití 

Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí 

mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní 

informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 

16.4 Další informace 

Další informace poskytne: viz kap. 1.3 

Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou A.P.E. s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoliv 

úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány. 

16.5 Zdroje nejdůleţitějších údajů 

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. 

prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH. Bezpečnostní list byl dále zpracován na 

podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem. 

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu 

První vydání dle REACH: 16. 9. 2009 

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 31.7. 2001 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 113 

H.VI. Vyjádření odboru ţivotního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Středočeského kraje k NATURA 2000 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 114 

H.VII.  Vyjádření Městského úřadu v Kolíně – Odboru výstavby - 

Stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 115 

H.VIII. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 

 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.  
„Rozšíření skladových ploch a ţelezniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s“ 

LI-VI Praha spol. s r.o. 116 

 

 


