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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČS čerpací stanice 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MEŘO methylester řepkového oleje 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PHM pohonné hmoty 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
SMN směsná motorová nafta 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Rozšíření čerpací stanice PHM – ESA s.r.o. Kladno - Dubí 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona a je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma ESA s.r.o. Kladno 

Projektantem stavby je firma 3D CHEMOPRAG a.s. 

Zpracování oznámení proběhlo v červenci 2011. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování 
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 

Předmětem tohoto oznámení je rozšíření čerpací stanice PHM spočívající v doplnění dvou skladovacích 
nádrží na pohonné hmoty (MEŘO a směsnou motorovou naftu) a doplnění nového výdejního stojanu pro 
tyto produkty do stávající čerpací stanice PHM v areálu provozovatele.  
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

ESA s.r.o. 

A.2. IČ 

463 51 141 

A.3. Sídlo 
Oldřichova 158 
272 03 Kladno 

  

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Roman Pekrt 

 

Husova 766, 27309 Kladno 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Rozšíření čerpací stanice PHM – ESA s.r.o. Kladno - Dubí 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.4 
název: Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 

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

sloupec: B 

Důvodem tohoto zařazení je klasifikace motorové nafty, ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., zákon o 
chemických látkách a přípravcích, v platném znění zákona, jako přípravku zdraví škodlivého. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je rozšíření čerpací stanice PHM spočívající v doplnění dvou skladovacích nádrží na 
pohonné hmoty (MEŘO a směsnou motorovou naftu) a doplnění nového výdejního stojanu pro tyto 
produkty do stávající čerpací stanice PHM v areálu provozovatele. 

Vedle stávajíc skladovací nádrže na motorovou naftu budou umístěny 2 nové nadzemí dvouplášťové nádrží 
pro skladování směsné motorové nafty a MEŘO (methylester mastných kyselin řepkového oleje). Každá z 
nádrží bude mít objem 32 m3, výdej bude probíhat novým dvojproduktovým stáčecím stojanem ADAST 
8997 s výdejem 85 l/min. 

Celková výtoč PHM na čerpací stanice je odhadována na 100 m3 za měsíc, tedy cca 1 200 m3 za rok. 
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B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Středočeský 
okres:  Kladno 
obec:  město Kladno 
katastrální území: Dubí u Kladna (okres Kladno);665169 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Dubí u Kladna jsou pro účely zpracování tohoto oznámení 
nazývány tzv. dotčeným územím. 

Areál ESA leží v průmyslové zóně na severozápadním okraji Dubí, která západním okrajem přiléhá k 
průmyslové zóně Kladno východ. Východním a jižním okrajem se průmyslová zóna dotýká obecné 
zástavby. 

Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

Obr.: Dispozice záměru (bez měřítka) 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Čerpací stanice PHM v areálu ESA s.r.o. Kladno Dubí je v provozu od roku 2006 (povolení k uvedení do 
trvalého provozu podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší bylo vydáno Krajským úřadem 
Středočeského kraje dne 16.1.2006 pod číslem jednacím 14718-OD-154209/05/OŽP-Ho). 

Stanice slouží především k výdeji PHM vlastním vozidlům provozovatele. Rozšíření nabídky o ekologická 
alternativní paliva nepřinese významnější změnu v počtu vozidel využívající stávajíc čerpací stanici. 
Samotná instalace nových skladovacích nádrží na PHM tedy nebude generovat nárůst automobilové 
dopravy do areálu. 

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

Realizace záměru vyplývá z rozhodnutí provozovatele rozšířit nabídku vydávaných paliv o ekologická 
alternativní paliva. Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení a pozemky investora a není navrženo 
ve více variantách. 

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

V současné době je na stejném místě provozována čerpací stanice, která je v provozu od roku 2006 hlavní 
účel stanice je výdej PHM vozidlům provozovatele. Záměrem investora je rozšíření vydávaného sortimentu 
o ekologická alternativní paliva - směsné nafty – SMN 30 a MEŘO. 

Navrhované technické řešení spočívá v umístění dvou nových dvouplášťových skladovacích nádrží 
umístěných do blízkosti stávajíc nádrže pro skladování motorové nafty. V nádržích bude skladována 
směsná nafta – SMN 30 a MEŘO. Pohonné hmoty budou skladovány ve dvou nedělených nadzemních 
nádržích. o objemu 32 m3 (každá).  

Součástí rozšíření stanice bude také instalace nového samostatného dvojproduktového výdejního stojanu a 
vybudování nové zabezpečené plochy pro stáčení paliva (v prostoru stávajíc zpevněné plochy).  

Výdejní stojan bude umístěn na příjezdovém ostrůvku. Pod výdejním stojanem bude nepropustná záchytná 
vana pro případné úkapy ze stojanu. Před výdejním stojanem bude vybudována izolovaná manipulační 
plocha pro zachycení případných úkapů. Celá manipulační plocha, kde budou vydávány a stáčeny pohonné 
hmoty je provedena na nepropustné izolaci odolné ropným látkám. Veškeré úkapy z této plochy jsou 
svedeny přes sběrný systém a nátokové potrubí do stávající nádrže na úkapy s obsahem 5 m3. Proti 
přeplnění je nádrž chráněna stáčecím ovladačem, optickou a akustickou signalizací. 

Výdej PHM bude zajištěn pomocí jednostranného dvouproduktového výdejního stojanu ADAST 8997 s 
výdejem 85 l/min (oba produkty). 

Popis skladovaných a vydávaných produktů: 

SMN 30 

SMN 30 je ekologické alternativní palivo vysoké kvality pro vznětové motory vyráběné smísením standardní 
motorové nafty podle EN 590 a methylesterů mastných kyselin (MEŘO) podle EN 14214. SMN 30 je směs 
standardní motorové nafty dle EN 590 a MEŘO, kde obsah MEŘO dosahuje minimálně 31%. 

MEŘO 

MEŘO je čistá nažloutlá kapalina bez mechanických nečistot a viditelné vody, je neomezeně mísitelná s 
motorovou naftou. Je netoxická, neobsahuje těžké kovy ani žádné škodlivé látky,které by škodily zdraví, je 
agresivní vůči běžným nátěrům a pryžím. 

Složení MEŘO: 
• 98 % methylesteru mastných kyselin řepkového oleje 
• 1 % směsi mono-, di- a triglyceridů 
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• 0,3 % metanolu 
• 0,3 % volných mastných kyselin 
• 0,02 % volného glycerolu 
• Zbytek tvoří nezmýdelnitelné látky 

 

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

Předpokládaný termín zahájení:   v průběhu roku 2011 

Předpokládaný termín dokončení:  v průběhu roku 2012 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Středočeský    Středočeský kraj 
      Zborovská 81/11 
      150 21 Praha 5 
      tel.: 257 280 111 

obec: Kladno    Statutární město Kladno,  
      nám. Starosty Pavla 44 

272 01 Kladno 
      tel.: 312 604 301 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 
 stavební povolení:   Stavební úřad Kladno 
      nám. Starosty Pavla 44 

272 01 Kladno 
 tel.: 312 604 301 

 Souhlas s umístěním a stavbou zdroje znečišťování ovzduší 

      Krajský úřad Středočeského kraje 
      Zborovská 81/11 
      150 21 Praha 5 
      tel.: 257 280 111 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Rozšíření čerpací stanice PHM se dotkne následujících parcel: 
č. parcely druh pozemku BPEJ výměra 

536/6 
zastavěná plocha a 

nádvoří - 399 

536/1 ostatní plocha - 45135 

celkem 45534 
 ZPF:     parcely nejsou součástí ZPF 
 PUPFL:    parcely nejsou součástí PUPFL 
 katastrální území:  Dubí u Kladna 6651 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     provoz čerpací stanice PHM   
      nemá nároky na odběr pitné vody - 

 v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda:       není vyžadována 
Požární voda: zdroj:     stávající vodovodní řad 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie: inst. příkon:    cca 2 kW 
 zdroj:     rozvodná síť 
 v průběhu výstavby:   odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn:       zemní plyn nebude vyžíván  

Teplo z rozvodu CZT:       záměr nemá nároky na odběr tepla 

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

Areál ESA s.r.o. má stávající dopravní napojení z ul. Oldřichovy, s ohledem na navrhovaný záměr - 
rozšíření ČSPHM je napojení dostatečné 

Realizace hodnoceného záměru nevyvolá nové požadavky na infrastrukturu. 
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B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Bodové zdroje 

Zdrojem emise škodlivin bude odvětrání skladovací nádrže a prostor stáčení PHM. Při maximální denní 
výtoči 5 m3 za den očekáváme emisi 0,100 kg VOC za den1. 

Liniové zdroje 

Automobilová doprava PHM bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
prach  

g/km.den 
SO2 

g/km.den 
NOx  

g/km.den 
CO  

g/km.den 
CxHy  

g/km.den 

1.5 0.04 20.3 13.6 5.9 

Automobilová doprava využívající ČS PHM bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
prach  

g/km.den 
SO2 

g/km.den 
NOx  

g/km.den 
CO  

g/km.den 
CxHy  

g/km.den 

18.8 0.4 253.9 170.5 73.5 

Výstavba 

V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých 
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících se po ploše staveniště. Objem 
emisí bude kolísat s ohledem na klimatické podmínky a rozsah prováděných prací, z hlediska doby trvání 
však nebude z hlediska celkového vlivu významný. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody:       nebudou produkovány 

Technologické vody: produkce:    technologické odpadní vody nejsou  
      produkovány (úkapy budou likvidovány  
      jako odpad specializovanou firmou 

Srážkové vody:       nedojde k nárůstu neboť v rámci realizace 
      nedojde ke zvětšení stávajících   
      zpevněných ploch 

 nakládání:    odtok do kanalizace  

Výstavba:       nespecifikováno (množství zanedbatelné) 

B.III.3. Odpady 

Odpady z výstavby 

Budou vznikat běžné odpady z výstavby – skupina 17 – stavební a demoliční odpady a dále skupina 20 – 
odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní budou 

                                                
1 Výpočet vychází z emisního faktoru (20 g VOC/ m3 vydaného paliva dle vyhlášky č. 205/2009 Sb. 
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odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpade dle platných 
předpisů. 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka: 
Kód odpadu kategorie název 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  O Beton 

17 01 02  O Cihly 

17 01 03  O Tašky a keramické výrobky 

17 02   Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  O Dřevo 

17 02 03  O Plasty 

17 03   Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01*  N Asfaltové směsi obsahující dehet 

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

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  O Železo a ocel 

17 05   
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

17 05 04  O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05*  N Stavební materiály obsahující azbest (eternit) 

17 08   Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02  O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08   odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu) 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup 
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní 
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. 

 

Odpady z provozu 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu čerpací stanice PHM je uveden v následující 
tabulce: 

Kód odpadu kategorie název 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta (odpad z nádrže na úkapy)  

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrůjinak blíže 
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neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvyznečištěné nebezpečnými 
látkami 

16 07 08 N Kaly ze dna nádrží na ropné látky (vznik při odkalování nádržena naftu)  

20 01 21 N Zářivky, nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 
20 03 03 O Uliční smetky 

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě 
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou 
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní  

Hluk: vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:   
 Maximální intenzita dovozu PHM bude činit  2 nákladní vozidla za den  
 Průměrná intenzita tankování PHM bude činit  25 nákladní vozidla za den  

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny 
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu. 

v průběhu výstavby:  nespecifikováno  

 

Vibrace:       nejsou produkovány ve významné míře 

Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 

 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

B.III.5. Rizika vzniku havárií  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany a ochrany vod 

- Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu 
 budou nízké  
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Kladno, katastrálním území Dubí. V 
současné době je areál využíván stejným způsobem, stávající čerpací stanice vydává motorovou naftu 
skladovanou v jedné nádrži. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území narušené antropogenními vlivy. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená následující: 
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, 

ani na regionální úrovni. 
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území  Dotčené území neleží v národním 

parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.  

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, pramen či mokřad.  

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Území patří do působnosti stavebního úřadu Kladno, část území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 
11 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2011) zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (OZKO). 

Území je charakterizováno jako ostatní plocha. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

V Kladně žije přibližně 67.620 obyvatel, z toho 1837 v části Dubí (údaje z roku 2001).  

Nejbližší obytná zástavba se nachází při ulici Manž. Maříkových, cca 140 m jižním směrem a Ke Křížku, cca 
120 m východním směrem. Vzhledem ke vzdálenosti a minimální změně vlivů nepředpokládáme, že by 
vlivy hodnoceného záměru významněji zasáhly nejbližší obytnou zástavbu. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území patří do působnosti stavebního úřadu Kladno, část území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 
6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 11 z dubna 2011) zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisního limitu pro maximální denní koncentrace 
PM10 na 38,8% území působnosti tohoto stavebního úřad a cílového imisního limitu pro BaP na 12,2 % 
území působnosti tohoto stavebního úřadu. Dále je na 0,4% území překročen limit pro průměrné roční 
koncentrace PM10 a na 0,4% území překročen cílový imisní limit pro arsen. 

Výsledky imisního monitoringu 

Na území města Kladno je provozováno několik stanic imisního monitoringu. Nejbližší stanice imisního 
monitoringu je stanice ČHMÚ SKLSA (č. 1455 - Kladno-Švermov), vzdálené od hodnocené lokality cca 
2 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2010: 

Oxid dusičitý NO2 

 

Jak je z uvedených hodnot zřejmé, nebyly v roce 2010 na uvedených stanicích imisní limity dosaženy ani 
překročeny. Stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) na stanici Švermov je u průměrných 
ročních koncentrací přibližně na úrovni 59% příslušného limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální naměřená 
maximální hodinová koncentrace zde dosahovala hodnot 53% příslušného limitu (LV1h=200 µg.m-3). 
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Tuhé látky PM10 

 

Stávající úroveň imisní zátěže PM10 na stanici Švermov je přeslimitní - u průměrných ročních koncentrací 
přibližně na úrovni 104% příslušného limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální naměřená maximální 24hodinová 
koncentrace dosahovala hodnoty limitu (LV24h=50 µg.m-3) četností 96 případů za rok, tedy s nadlimitní 
četností. 

VOC 

Koncentrace VOC v ovzduší nejsou citovanými stanicemi standardně vyhodnocovány.  

Výsledky modelování stávající imisní zátěže 

Pro přibližný popis imisní úrovně uvádíme výsledky výpočtu imisní zátěže této škodliviny provedené v 
rozptylové studii Středočeského kraje (Mgr. Bucek). 

Oxid dusičitý NO2 
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Dle výše citované rozptylové studie je dosahují imisní koncentrace NO2 v prostoru posuzovaného záměru 
hodnoty 32 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací (LVr=40 µg.m-3) a 92 µg.m-3 u maximálních 
hodinových koncentrací (LV1h=200 µg.m-3). 

Tuhé látky PM10 

 

 

Dle výše citované rozptylové studie je dosahují imisní koncentrace PM10 v prostoru posuzovaného záměru 
hodnoty 40,3 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací (LVr=40 µg.m-3) a u maximálních denních 
koncentrací je hodnota imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3) dosažena s četností 36,4 případu za rok - tedy 
nadlimitně. 
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VOC 

 

 
Dle výše citované rozptylové studie je dosahují imisní koncentrace VOC v prostoru posuzovaného záměru 
hodnoty 4 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací a 72 µg.m-3 u maximálních hodinových koncentrací. 

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v míně teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, 
mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 
Číslo oblasti T 2 
Počet letních dnů 50 až 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 160 až 170 

Počet mrazových dnů 100 až 110 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 18 až 19 

Průměrná teplota v dubnu 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90 až 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

Záměr se nachází mimo obytnou zástavbu. Záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru staveb 
je cca 120 m (dům č.p. 205). Další rodinné domy jsou umístěny cca 140 m od záměru, při ulici Manž. 
Maříkových. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména provozem areálu a silniční a železniční 
dopravy, částečně může být ovlivněna i blízkou průmyslovou zónou.  

Realizací záměru nedojde k významnému navýšení dopravy, které by způsobovalo vznik nadlimitních stavů 
v řešeném území. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Hydrograficky přísluší zájmové území k povodí Labe a jeho dílčímu povodí číslo 1-12-02 Vltava od Rokytky 
po ústí. Území se dále nachází v hydrologickém povodí Dřetovického potoka číslo 1-12-02-031. Dřetovický 
potok je přítokem Zákolanského potoka, jež se v Kralupech nad Vltavou vlévá do Vltavy. Plocha povodí 
Dřetovického potoka k vyústění do Zákolanského potoka je 30,137 km2, délka toku činí 10,408 km a délka 
údolnice zhruba 13,7 km. Vlastní hodnocené území pro realizaci záměru je suché, neprotéká jím žádný 
trvalý ani občasný povrchový tok. 

V blízkosti záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. Prostor navrhované 
stavby neleží v záplavovém území. 

Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Podzemní voda 

Hydrogeologické poměry na území řešeného záměru jsou determinovány petrografickou skladbou hornin a 
morfologií území. V dané geologické stavbě území se zvodeň vytváří až na bázi slínovců, které nasedají na 
nepropustný izolant "semických slínů" nebo algonkia. Předpokládá se, že zde se bude jednat o hloubku 
kolem 10 m. Zvodeň je dotována povrchovými, srážkovými vodami z poměrně rozsáhlého povodí.Vody z 
povrchu prosakují po puklinách slínovců k jejích bázi (difúzní vodní režim). Výšková úroveň ustálené 
hladiny podzemní vody bude tedy mírně kolísat, a to v závislosti na velikosti atmosférických srážek a 
intenzitě odvodňování. 

C.II.5. Půda 

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělsko půdního fondu (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).  

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území následujícím morfologickým 
jednotkám: provincie: Česká vysočina, subprovincie: Poberounská soustava, oblast: Brdská oblast, celek: 
Pražská plošina, podcelek: Kladenská tabule, okrsek: Hostivická tabule. 
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Geologické poměry 

Podloží zájmového území je tvořeno algonkickými převážně filitickými břidlicemi, které mají generelní úklon 
od JV k SZ. Břidlice obsahují aplitové a křemenné žíly. Břidlice bývají při povrchu (cca 1-2 m) eluviální silně 
zvětralé. Eluviální zvětraliny mají zachovanou vrstevnatou strukturu břidlice, ale při vytěžení je lze v ruce 
drobit. Tyto eluviální zvětraliny v zájmovém území plynule přechází v zelený deluviálně - eluviální jíl. Jíl 
většinou obsahuje nerozvětralé úlomky břidlic a občas valouny křemene a písek. Vrstva zelených jílů je 
mocná 0,5 – 2 m. Na zelené jíly nasedají v celém zkoumaném území sprašové hlíny oranžové, žluté a 
hnědé barvy. Hlíny obsahují různé podíly jemnozrnných písků, úlomků opuk a cicvárů. Hlína postrádá 
strukturu spraší. Vrstva prašových hlín má proměnlivou mocnost od 30 cm do 1,8 m. 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými 
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu 
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle 
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém 
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.  

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Fauna a flora 

Dotčené pozemky se nacházejí v prostoru stávajícího průmyslového areálu. Dotčené území nezasahuje do 
žádného přirozeného vegetačního porostu. Na nezpevněných plochách budou dotčeny prakticky pouze 
travní porosty.  

Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním jednotlivých 
ploch. Na dotčených plochách lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci 
hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva, kteří lokalitu záměru navštěvují, ale 
pravděpodobně zde trvale nežijí. 

Územní systém ekologické stability 

Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické stability.  

Na území záměru se nenachází významný krajinný prvek chráněný ze zákona. Rovněž zde nejsou 
vymezeny žádné registrované VKP.  

Zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP) v zájmovém území nejsou vymezena. Na území záměru 
nezasahuje žádná ptačí oblast, která by byla součástí soustavy Natura 2000. V zájmovém území záměru 
není vymezena žádná evropsky významná lokalita. 

S ohledem na velmi nízký rozsah potenciáních vlivů záměru není popis širšího okolí nutný. 

C.II.8. Krajina 

Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do prostoru 
stávajícího areálu, z časti bude realizován na zpevněných plochách. Rozsah stavebních úprav je z hlediska 
možného vlivu na krajinný ráz nevýznamný. 



Rozšíření čerpací stanice PHM – ESA s.r.o. Kladno - Dubí 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 22 z 33   
 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Výstavba záměru je situována do stávajícího průmyslového areálu. Na ploše vlastní stavby se nachází 
čerpací stanice PHM, která bude i nadále využívána stejným způsobem, pouze dojde k rozšíření sortimentu 
vydávaných PHM. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka. 

Architektonické a historické památky 
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka. 

Archeologická naleziště 

S ohledem na malý rozsah zásahů do terénu a místní podmínky možnost archeologického nálezu 
nepředpokládáme. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 

Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí 
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.  

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Dopravně je areál ve kterém se rozšiřovaná čerpací stanice PHM nachází obsluhován samostatným 
vjezdem z ulice Oldřichovy. Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.  

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

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

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

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

Zdravotní vlivy a rizika 

Posuzovaný záměr může teoreticky působit na okolní obyvatelstvo vyvolanou automobilovou dopravou a 
případně také emisemi ze skladování PHM. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování 
ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné. 

znečišťování ovzduší 

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise spalovacích motorů a ze skladování PHM. Z jejich 
referenčních škodlivin jsou rozptylovou studií vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), tuhých 
znečišťujících látek (PM10) a těkavých organických látek (VOC). 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu v prostoru vybraných obytných budov v blízkosti 
záměru (μg.m-3): 

 NO2 PM10 VOC 

 roční průměr 
hodinové 
maximum roční průměr denní maximum roční průměr 

hodinové 
maximum 

dům č.p. 205 0.080 0.6 0.038 0.3 0.086 6.6 

dům č.p. 980 0.053 0.4 0.024 0.2 0.043 3.8 

dům č.p. 758 0.100 0.7 0.049 0.4 0.057 5.2 

dům č.p. 717 0.076 0.8 0.037 0.4 0.024 3.1 

imisní limit 40.000 200.0 40.000 50.0 - - 

Akutní působení NO2  

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu záměru může v nejbližší obytné zástavbě 
dosahovat 0,8 μg.m-3. Pozaďové 1-hodinové koncentrace NO2 dle rozptylové studie Středočeského kraje 
zde mohou dosahovat maximálně 92 μg.m-3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální 
přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná 
koncentrace pod přípustným limitem (200 μg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po 
uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr má na imisní situaci jen nepatrný vliv.  

Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 μg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO 
(Světová zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká 
legislativa uvádí imisní limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 μg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany 
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životního prostředí) uvádí akutní RBC (koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 
470 μg.m-3.  

Chronické působení NO2  

Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 z provozu záměru bude v nejvíce dotčeném 
obydleném okolí dosahovat dle RS hodnot do cca 0,1 μg.m-3. Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2 
dle rozptylové studie Středočeského kraje může dosahovat maximálně 32 μg.m-3. Pokud v rámci 
konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou 
hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná koncentrace pod přípustným limitem (40 μg.m-3). Ze 
zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, 
záměr bude mít na imisní situaci jen nepatrný vliv.  

Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 μg.m-3. Česká legislativa 
stanovila průměrný roční limit 40 μg.m-3. 

Působení PM10  

Obdobně minimálně na své okolí bude působit záměr i emitováním PM10. Maximální přírůstek krátkodobé 
koncentrace PM10 z provozu záměru bude u nejbližší obytné zástavby v okolí záměru dosahovat hodnot do 
0,4 μg.m-3 (imisní limit 50 μg.m-3), příspěvek průměrné roční koncentrace bude dosahovat hodnot do 
0,049 μg.m-3 (imisní limit 40 μg.m-3). Jedná se o hodnoty velmi nízké. Stávající zátěž území PM10 v okolí 
záměru se dle rozptylové studie Středočeského kraje u průměrných denních koncentrací pohybuje nad 
hranici limitu. Průměrné roční koncentrace dosahují hodnot do 40,3 μg.m-3, tedy mírně nad hodnotou 
imisního limitu (40 μg.m-3). Výše citované vypočtené příspěvky tuto situaci podstatným způsobem 
nezmění. 

Působení VOC  

Očekávaný příspěvek záměru k imisnímu zatížení těkavými organickými látkami v prostoru nejbližší obytné 
zástavby bude dosahovat u hodinových maxim hodnot do 6,6 μg.m-3, u ročních průměrů 0,086 μg.m-3. 
Stávající imisní zátěž VOC v prostoru záměru dle rozptylové studie Středočeského kraje dosahuje u 
hodinových maxim hodnot do 72 μg.m-3, u ročních průměrů 4 μg.m-3. 

V případě obou ukazatelů se v součtu jedná o hodnoty výrazně nižší než jsou limitní hodnoty pro 
chronickou či akutní zátěž (např. PEL24 cca 67 mg.m-3, tedy 67 000 µg.m-3). 

Pokud pro vyhodnocení pachové imisní zátěže porovnáme vypočtená hodinová maxima s hodnotou 
čichového prahu, který pro motorovou naftu dle literatury činí cca 5 000 µg.m-3, tak můžeme konstatovat, 
že obtěžování obyvatelstva zápachem je vyloučeno. 

 

hluk 

Podrobnější vyhodnocení hlukové zátěže je s ohledem na polohu záměru vzhledem k nejbližším obytným 
budovám zbytečné. Automobilová doprava využívající areál se podstatněji nezmění ani co do skladby (dle 
tonáže), ani co se týče dopravních intenzit. Nově instalované technologické zařízení neprodukuje 
významnější hlukovou emisi.  

Sociální a ekonomické důsledky 

Přímé sociální nebo ekonomické dopady záměru na obyvatelstvo se nepředpokládají. V souvislosti s 
provozem záměru se nepředpokládá navýšení počtu zaměstnanců. 

Počet dotčených obyvatel 

S ohledem na polohu záměru nepředpokládáme významnější vlivy na obyvatelstvo.  
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Hodnocený záměr předpokládá změnu stávajícího zdroje znečiťování ovzduší – provoz čerpací stanice pro 
výdej motorové nafty bude rozšířen o výdej SMN 30 a MEŘO.  

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného rozšíření čerpací stanice byl, v rámci zpracování tohoto 
oznámení, zpracován výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, VOC a PM10 v 
okolí záměru.  

Imisně byl vyhodnocen provoz celé čerpací stanice, tedy stáčení a výdej PHM, dovoz PHM a pohyb vozidel 
v areálu při příjezdu a čerpání PHM. 

Oxid dusičitý (NO2) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 1,2 µg.m-3, 
tedy 0,6% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,4 µg.m-3, tedy 1% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o poměrně nízký nárůst který nevyvolá podstatnější 
změnu  stávající imisní zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 
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Tuhé látky (PM10) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních denních koncentrací do 0,6 µg.m-3, tedy 
1,2% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní hodnoty 
v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází příspěvek 
v areálu do 0,2 µg.m-3 tedy 0,5 % imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v 
jehož důsledku nedojde k podstatnější změně imisní zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru komunikací. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Těkavé organické látky (VOC)  

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek těkavých organických látek u maximálních hodinových 
koncentrací do 20 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací do 0,6 µg.m-3. S ohledem na hodnoty, které 
jsou pro výpary motorové nafty uváděny jako zdravotně významné se jedná o velmi nízké koncentrace.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru čerpací stanice. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 
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S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu. 

Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v 
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval 
místní klimatické charakteristiky. 

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

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými emisemi zemních a stavebních 
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Obecně lze říci, že hlukové 
zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací (základy pro nádrže) a zásahů do 
stávajících zpevněných ploch. S ohledem na poměrně malý rozsah stavebních úprav spojených s realizací 
záměru očekáváme velmi krátké trvání této etapy (cca několik dnů). 

Čerpací stanici PHM budou i nadále využívat především vozidla provozovatele, která již v současnosti do 
areálu zajíždějí a stávající čerpací stanici využívají. Realizací záměru tedy nedojde k významnému navýšení 
dopravy, které by způsobovalo vznik nadlimitních stavů v řešeném území.  

Vzhledem k dostatečné vzdálenosti nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb (vzdálenost hranice 
záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru staveb je více než 100 m) je možné předpokládat 
splnění hygienických limitů platných po zprovoznění záměru. 

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

Vlivy na odvodnění území 

Realizací záměru nedojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území a nedojde tedy k nárůstu 
produkce srážkových vod.  

Tankování paliva probíhá na vyhrazených plochách, které jsou vybavené systémem zachycování 
znečištěných vod, stejné technické řešení bude použito i v případě nového výdejního místa.  

V rámci provozu nebudou produkovány žádné technologické odpadní vody. Úkapy zachycené a 
shromažďované v nádrži na úkapy budou likvidovány jako odpad specializovanou firmou. 

Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Vody ze zpevněných ploch 
budou (tak jako nyní) předčištěny v odlučovači ropných látek a následně vypouštěny do kanalizace. Pro 
skladování PHM budou použity dvouplášťové skladovací nádrže zabezpečené proti případným únikům PHM.  

Stávající množství splaškových vod ani způsob nakládání s nimi se oproti stávajícímu stavu nemění.  

Realizace záměru nebude mít významný vliv na povrchové vody. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Prostory pro stáčení a výdej PHM budou vodohospodářsky zabezpečeny, podlaha bude nepropustná pro 
ropné látky. Případné úkapy budou svedeny do stávající záchytné jímky. 
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Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé 
výpusti do horninového prostředí. 

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem 
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ 
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr je navržen z části také na pozemcích které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). K 
záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 

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

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen. 
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny 
geologické ani paleontologické památky 

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

Záměr je umisťován na z části již dříve zastavěném pozemku.  

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky 
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana 
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek. 

Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha tohoto oznámení). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna průmyslem a městskou zástavbou. Realizace záměru 
- tedy umístění dvou skladovacích nádrží a jednoho výdejního stojanu do prostoru stávající čerpací stanice 
charakter krajiny nijak nezmění. 

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

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence 
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na relativně malý rozsah zásahů do terénu nepředpokládáme 
možnost archeologického nálezu. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí, 
záměr bude využívat již vybudovanou infrastrukturu stávajícího areálu. 
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

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

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze 
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy (příjezd cca 1 vozidla za den). 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz záměru včetně 
související dopravy značně omezen prakticky pouze na dopravní obsluhu (např. ostraha apod.). 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován není mimořádně citlivé na 
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí 
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení, stávající 
vybudované ČS PHM a potřeb uživatele areálu. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž 
je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Předmětem záměru je rozšíření stávající čerpací stanice pro výdej motorové nafty v areálu ESA Kladno o 2 
nové skladovací nádrže a jeden dvouproduktový výdejní stojan.  

Toto řešení bude umožňovat skladovat a vydávat ekologická paliva tj. směsnou naftu – SMN 30 a MEŘO 
(tzv. bionaftu). 

Realizace záměru si vyžádá relativně omezené stavební práce (vybudování základů pod nádrže, instalace 
rozvodů, výdejního stojanu a úprava stávající zpevněné plochy v místě kde se bude palivo vydávat). 

Navržené řešení odpovídá běžným standardům a normám ochrany životního prostředí a protipožární 
ochrany. 

Předmětná čerpací stanice PHM bude zajišťovat dodávku paliva především pro vlastní vozidla tak jak tomu 
je již nyní, pouze dojde k rozšíření nabídky o 2 nové produkty jejichž využívání je pro provozovatele 
ekonomicky výhodné. Samotné rozšíření čerpací stanice PHM nebude generovat nárůst automobilové 
dopravy na okolní silniční síti. Návoz nových pohonných hmot (SMN 30 a MEŘO) reálně dopravu nenavýší, 
neboť přechodem na ekologická paliva poklesne výdej běžné motorové nafty. 

V rámci předchozích kapitol byl vyhodnocen celkový vliv předmětné čerpací stanice PHM na veřejné zdraví 
a životní prostředí v jejím okolí. Podrobněji byl vyhodnocen vliv na kvalitu ovzduší výpočtem rozptylové 
studie (viz příloha č. 2), která vyhodnotila vliv emisí ze skladování a výdeje PHM a emise z návozu PHM a 
pojezdů tankujících vozidel v areálu včetně dopadu na nejbližší obytnou zástavbu.  

Z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví je rozšíření stávající čerpací stanice málo významné. 
Stávající ovlivnění kvality ovzduší a hluková zátěž se podstatněji nezmění.  

Pro skladování PHM budou použity dvouplášťové skladovací nádrže zajištěné proti úniku PHM a splňující 
příslušné předpisy protipožární ochrany. Záměr nebude produkovat odpadní vody ani významné množství 
odpadů. 

Celkový vliv na životní prostředí a veřejné zdraví byl vyhodnocen jako nízký a přijatelný.  
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Celková situace areálu 
Příloha 2 Rozptylová studie 
Příloha 3 Doklady: 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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1. Úvod 
Tato rozptylová studie byla zpracována, jako příloha oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. na 
záměr „Rozšíření čerpací stanice PHM – ESA s.r.o. Kladno - Dubí“.  

Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem čerpací stanice pohonných hmot po 
jejím rozšíření. Výsledkem výpočtu je tedy příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. 
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla 
hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), těkavými organickými látkami (VOC) a tuhými 
látkami (PM10).  

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 

2. Popis metodiky 
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků 
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika 
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou 
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Metodika SYMOS 97 umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik 
znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů  
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů  
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí  
• vypočítat spad prachu  
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmíněné metodiky SYMOS'97. 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované 
oblasti o libovolné velikosti buňky. 



Rozšíření čerpací stanice PHM – ESA s.r.o. Kladno - Dubí 
Rozptylová studie 

text-RS_ESA.doc  5(23) 

Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné 
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové 
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v 
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního 
výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová 
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na 
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  
• Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.  

Kategorie znečišťujících látek 

Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. 
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce 
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. 

• Kat. I - 20 hodin  
• Kat. II - 6 dní  
• Kat. III - 2 roky  

Výpočet průměrných ročních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a 
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních 
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost větru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
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• silný vítr 11 m/s  
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
pět tříd stability ovzduší: 

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu  
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se 

vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění 
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých 
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 
Výpočet byl proveden pro následující bodové zdroje: 

• provoz podnikové čerpací stanice PHM pro výdej motorové nafty 

• automobilová doprava vyvolaná záměrem 

Uvažované zdroje znečišťování ovzduší 

Čerpací stanice PHM 

 Stanice pro výdej motorové nafty s distribucí 5 m3 za den. 

Automobilová doprava vozidla tankující PHM o maximální intenzitě příjezdů: 
 25 těžkých nákladních vozidel za den a 1 vozidlo pro dovoz PHM. 

Použité emisní faktory 

Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory dle vyhlášky 205/2009 a emisní faktory MEFA 02 včetně 
zohlednění různého stáří vozidel v dopravním proudu. 

3.2. Meteorologické podklady 
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité 
větrné růžice je uveden v následující tabulce: 

N NE E SE S SW W NW calm 
10.02 4.62 5.59 9.28 9.28 17.85 18.56 16.15 8.65 

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů 
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m 
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Dále byl výpočet proveden pro 4 
výpočtové body situované v prostoru nejbližší obytné zástavby. Jde o následující objekty: 

RB 1 dům č.p. 205 
RB 2 dům č.p. 980 
RB 3 dům č.p. 758 
RB 4 dům č.p. 717 

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. 

Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis. 

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek 
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: 

 
Pro škodlivinu VOC ani pro páry motorové nafty (či MEŘO) není stanoven zákonný imisní limit. Proto 
při stanovení limitní hodnoty pro vyhodnocení chronické zátěže vycházíme z přílohy č. 2 (Přípustné 
expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší 
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pracovišť) k nařízení vlády č 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci.  

Při přepočtu PEL pro solventní naftu (200 mg.m-3) na 24 hodinovou expozici (PEL24= 8*PEL/24) 
vychází PEL24 cca 67 mg.m-3, tedy 67 000 µg.m-3.  

Pro vyhodnocení pachové imisní zátěže hodnoceného území byla použita hodnota čichového prahu. 
Pro motorovou naftu dle literatury čichový práh činí cca 5 000 µg.m-3.  

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hodnota čichového prahu leží výrazně níže než hodnota 
přípustného expozičního limitu. V rámci vyhodnocení akutní imisní zátěže vyvolané posuzovaným 
záměrem tedy budeme vycházet z hodnoty prahu čichové rozpoznatelnosti. 
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4. Výsledky výpočtu 

4.1. Příspěvek k celkové imisní zátěži NO2 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 v zájmovém území, vyvolaný provozem na záměr 
vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 0,4 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do 
prostoru ČS PHM ve vlastní areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty 
do 1% limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže ještě 
nižší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem z výpočtu vycházejí ve výši do 1,2 µg.m-

3, tedy do 0,6 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru ČS PHM, 
parkoviště nákladních vozidel a příjezdové komunikace. V ostatních částech hodnoceného území je 
příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2. Příspěvek k celkové imisní zátěži PM10 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci PM10 v zájmovém území, vyvolaný provozem nových 
tepelných zdrojů a na záměr vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. Toto 
výpočtové maximum vychází do prostoru ČS PHM ve vlastní areálu. V porovnání s hodnotou imisního 
limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,5 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území 
je příspěvek imisní zátěže ještě nižší.  

Maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolané provozem nových zdrojů z výpočtu vycházejí ve 
výši do 0,6 µg.m-3, tedy do 1,2 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do 
prostoru ČS PHM, parkoviště nákladních vozidel a příjezdové komunikace. V ostatních částech 
hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.3. Příspěvek k celkové imisní zátěži VOC 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci VOC v zájmovém území, vyvolaný provozem čerpací 
stanice PHM, dosahuje nejvýše 0,6 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru čerpací 
stanice ve vlastní areálu. V porovnání s hodnotou limitu PEL24 (67 000 µg.m-3) se jedná o velmi nízkou 
hodnotu. V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže ještě nižší.  

Maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolané provozem čerpací stanice PHM z výpočtu 
vycházejí ve výši do 20 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru čerpací stanice ve 
vlastní areálu. V porovnání s hodnotou čichového prahu (5 000 µg.m-3) se jedná o zanedbatelnou 
hodnotu. V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě 
nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace VOC maximální hodinové koncentrace VOC 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 

 

4.4. Imisní příspěvky  v prostoru nejbližší obytné zástavby 
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce (µg.m-3): 

 NO2 PM10 VOC 

 roční průměr 
hodinové 
maximum roční průměr denní maximum roční průměr 

hodinové 
maximum 

dům č.p. 205 0.080 0.6 0.038 0.3 0.086 6.6 
dům č.p. 980 0.053 0.4 0.024 0.2 0.043 3.8 
dům č.p. 758 0.100 0.7 0.049 0.4 0.057 5.2 
dům č.p. 717 0.076 0.8 0.037 0.4 0.024 3.1 

imisní limit 40.000 200.0 40.000 50.0 - - 
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území 
Na území města Kladno je provozováno několik stanic imisního monitoringu. Nejbližší stanice imisního 
monitoringu je stanice ČHMÚ SKLSA (č. 1455 - Kladno-Švermov), vzdálené od hodnocené lokality cca 
2 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2010: 

Oxid dusičitý NO2 

 
Jak je z uvedených hodnot zřejmé, nebyly v roce 2010 na uvedených stanicích imisní limity dosaženy 
ani překročeny. Stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) na stanici Švermov je u 
průměrných ročních koncentrací přibližně na úrovni 59% příslušného limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální 
naměřená maximální hodinová koncentrace zde dosahovala hodnot 53% příslušného limitu (LV1h=200 
µg.m-3). 

Tuhé látky PM10 

 
Stávající úroveň imisní zátěže PM10 na stanici Švermov je přeslimitní - u průměrných ročních 
koncentrací přibližně na úrovni 104% příslušného limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální naměřená 
maximální 24hodinová koncentrace dosahovala hodnoty limitu (LV24h=50 µg.m-3) četností 96 případů 
za rok, tedy s nadlimitní četností. 

VOC 

Koncentrace VOC v ovzduší nejsou citovanými stanicemi standardně vyhodnocovány.  

Výsledky modelování stávající imisní zátěže 

Pro přibližný popis imisní úrovně uvádíme výsledky výpočtu imisní zátěže této škodliviny provedené v 
rozptylové studii Středočeského kraje (Mgr. Bucek). 
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Oxid dusičitý NO2 

 

 
Dle výše citované rozptylové studie je dosahují imisní koncentrace NO2 v prostoru posuzovaného 
záměru hodnoty 32 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací (LVr=40 µg.m-3) a 92 µg.m-3 u 
maximálních hodinových koncentrací (LV1h=200 µg.m-3). 

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší reálný nárůst 
imisní zátěže maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého (NO2) vychází v prostoru vlastního 
areálu a bude dosahovat maximálně 1,2 µg.m-3, při uvažování stávající pozaďové zátěže tedy bude po 
realizaci záměru celková imisní zátěž podlimitní.  

Průměrné roční imisní zátěž dle výpočtu po realizaci záměru vzroste maximálně o 0,4 µg.m-3, nedojde 
tedy k podstatnější změně stávající imisní zátěže ani dosažení hodnoty imisního limitu. 

Tuhé látky PM10 
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Dle výše citované rozptylové studie je dosahují imisní koncentrace PM10 v prostoru posuzovaného 
záměru hodnoty 40,3 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací (LVr=40 µg.m-3), u denních 
koncentrací je hodnota imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3) dosažena s četností 36,4 případu za rok - 
tedy nadlimitně. 

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že po realizaci záměru dojde 
k nárůstu imisní zátěže u průměrné roční koncentrace maximálně o 0,2 µg.m-3, u denních maxim o 0,6 
µg.m-3 s poměrně krátkou dobou trvání. Jedná se tedy o příspěvky, které výši stávající imisní zátěže 
výrazněji neovlivní a nepovedou ani k navýšení dob trvání nadlimitních denních koncentrací. 

VOC 

 

 
Dle výše citované rozptylové studie je dosahují imisní koncentrace VOC v lokalitě záměru hodnoty 4 
µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací a 72 µg.m-3 u maximálních hodinových koncentrací. 

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že po realizaci záměru dojde 
k nárůstu imisní zátěže u průměrné roční koncentrace maximálně o 0,6 µg.m-3, u hodinových maxim 
maximálně o 20 µg.m-3. S ohledem na výše uvažovaných limitních hodnot pro VOC nepředpokládáme 
významnější ovlivnění celkové kvality ovzduší. 
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6. Závěry 
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že provoz čerpací stanice PHM po jejím rozšíření 
nezpůsobí podstatnější nárůst imisní zátěže hodnocených škodlivin. 

U plynných škodlivin tedy můžeme konstatovat, že po realizaci záměru nedojde k dosažení či 
překročení hodnot příslušných imisních limitů. V případě tuhých znečišťujících látek nepředpokládáme 
ovlivnění stávajících četností dosažení limitních koncentrací pro průměrné denní koncentrace.  

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že po zahájení provozu 
předmětných zdrojů nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

V Brně 4.7.2011 

 

 
…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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7. Přílohy 

7.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů 

 
Poznámka: 
• vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m 
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7.2. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů mimo pravidelnou síť  
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7.3. Průměrné roční koncentrace NO2 
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7.4. Maximální hodinové koncentrace NO2 

 



Rozšíření čerpací stanice PHM – ESA s.r.o. Kladno - Dubí 
Rozptylová studie 

text-RS_ESA.doc  20(23) 

7.5. Průměrné roční koncentrace PM10 
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7.6. Maximální 24hodinové koncentrace PM10 
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7.7. Průměrné roční koncentrace VOC  
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7.8. Maximální hodinové koncentrace VOC 

 



Příloha 3 Doklady: 




