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1. Obchodní firma 

1.R & H, spol. s r.o.  

2. IČ:  

256 58 221 

3. Sídlo (bydliště):  

Zelená 242  
251 64 Struhařov 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

Radovan Kubín – jednatel společnosti 
mobil: +420 774 217 410 
email: 1.rh@email.cz 

5. Adresa zpracovatele: 

PSMONT PLUS, s.r.o. 
Ing. Jan Vlaha 
Kosmákova 28, 615 00 Brno 

6. Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 

Ing. Josef Šrámek, vedoucí oddělení projekce, PSMONT PLUS, s.r.o. 
mobil: +420 702 022 564, 
e-mail: jsramek@psmontplus.cz 
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I. Základní údaje 

B.I.1.  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

Veřejná čerpací stanice pohonných hmot - Kozojedy 
 

Kategorie: 
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 

Příslušný správní úřad:  
Krajský úřad Středočeského kraje   

Číslo a popis záměru: 
Zařazení dle metodického výkladu do bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 
Sb., v platném znění - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních,  toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 

prostředí) a pesticidů v množství nad 1t: kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 t. 
Důvodem toho zařazení je klasifikace automobilového benzinu a motorové nafty, ve smyslu 
zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, 
včetně souvisejících předpisů a nařízení, jako karcinogenní látky 2. resp. 3. kategorie, zdraví 
škodlivé. 
 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Veřejná čerpací stanice pohonných hmot (dále jen VČS PHM) bude umístěna na 
nezastavěném pozemku v majetku investora v k.ú. Kozojedy. Čerpací stanice bude sloužit 
jako veřejná čerpací stanice pohonných hmot pro motoristy a účastníky silničního provozu na 
silnici č. I/2 a silnici III/33319 a to odbočením vpravo ze silnice I/2 ve směru: Kostelec nad 
černými lesy – Praha na komunikaci č. III/33319 a následným sjezdem z této komunikace 
vlevo ve směru do obce Kozojedy. Areál veřejné čerpací stanice pohonných hmot pro 
motoristy a účastníky silničního provozu je komunikačně napojena na silnici III. třídy 
č.33319, v intravilánu obce Kozojedy - ulice Kostelecká, a to obousměrným napojením 
společným sjezdem i výjezdem. 
Skladovací kapacita VČS PHM: 1 x podzemní skladovací dvouplášťová podzemní 

nádrž o celkovém objemu 60 m3   
Roční výtoč: cca 2.500 m3   
V areálu bude probíhat související výstavba objektů zajišťující napojení na potřebné 
inženýrské sítě a přeložky inženýrských sítí. 
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:    Středočeský kraj    
Obec:     Kozojedy   
Katastrální území:  Kozojedy u Kostelce nad Černými lesy 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek – Zájmová plocha s orientačním umístěním záměru   
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 
Záměrem investora je výstavba nové veřejné čerpací stanice, která bude sloužit k veřejnému 
výdeji pohonných hmot (PHM) pro motoristy a účastníky silničního provozu.  
Čerpací stanice PHM je navržena ke stáčení, skladování a výdeji pohonných hmot (PHM: 
nafty motorové (NM) a benzínu automobilového (BA)), do nádrží automobilů zákazníků - 
motoristů, a dále jako parkoviště pro osobní automobily, využívající služeb tohoto obslužného 
dopravního zařízení u komunikace č. I/2, resp. III.33319 na trase směrem od Kostelce nad 
Černými lesy do Prahy. 

Čerpací stanice PHM je navržena s jedním stáčecím místem a čtyřmi výdejními místy, 
umístěnými na společné přestřešené manipulační ploše. Čerpací stanice je vybavena kioskem 
čerpací stanice, parkovištěm pro osobní vozidla a ostatním zázemím, sloužícím potřebám 
motoristické veřejnosti. Jedná se svým charakterem o technickou stavbu - obslužné dopravní 
zařízení komunikace III. třídy, resp. I. třídy. 

Stavební objekty jsou navrženy tak, aby areál odpovídal investorovým záměrům pro užívání v 
souladu se záměrem a pro další rozvoj byl v souladu se současnou platnou legislativou i s 
omezeními, plynoucími z platného územního plánu (UPD) obce Kozojedy - viz.: 
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o Územně plánovací informace - č.j. 05514/2012/KNCL/SU - 2.JF.../5.ÚPI (Územní 
plán sídelního útvaru Kozojedy) ze dne 18.12.2012. Dle této dokumentace se jedná dle 
odst.2 o stavbu skladů a překladišť. 

V souvislosti se záměrem nedojde k navýšení dopravy ani nárůstu počtu vozidel 
využívajících silnici č. I/2 (kromě zásobování ČS PHM cca 7x za měsíc). 
Lokalita se nachází v blízkosti státní silnice č. I/2, sloužící v daném území jako hlavní 
přístupová komunikace do hlavního města Prahy. Navrženým řešením sleduje investor 
vytvoření nové moderní ČS PHM s cílem výrazně zlepšit kvalitu služeb obyvatelstvu v dané 
oblasti a zajistit tak komplexní službu motoristickým zákazníkům. Provoz záměru přispěje 
ke zkvalitnění služeb poskytovaných občanům v rámci občanské vybavenosti obce a celého 
přilehlého okolí.  
Možné kumulace  
V dotčeném území se obdobný záměr vyskytuje: 

- Jedná se o VČS PHM fy. BENZINA, a.s., která je vzdálená cca 2 km východním 
směrem v zastavěné části města Kostelec nad Černými lesy a je mimo dosah 
komunikace I/2. 

- Západním směrem se nachází další VČS PHM fy. BENAVEL CZ, s.r.o., která je 
vzdálena cca 8 km a přiléhá sjezdem vpravo k silnici I/2 ve směru Praha - Kostelec 
nad Černými lesy (umístěna v protisměru).  

Obdobným charakterem služeb dojde k diversifikaci (rozčlenění) stejného množství 
nabízených a odvedených služeb do více provozoven.  
Lze konstatovat, že kumulativní vlivy budou minimální a zanedbatelné. 
 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro 
jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Záměrem investora je vybudovat nový areál čerpací stanice pohonných hmot - VČS PHM 
(benzínu a nafty), který je navržen na pozemcích ve vlastnictví investora.  
Areál čerpací stanice bude obsahovat technologické objekty pro skladování a výdeje PHM, 
stavební objekty s obslužným kioskem s prodejní plochou, sklady a hygienickým zázemím 
obsluhy, obslužné komunikace, včetně napojení na stávající komunikaci č. III/33319, 
zpevněné vnitroareálové plochy a izolovanou plochou pro stáčení a výdej PHM, areálovou 
kanalizaci dešťovou a splaškovou, přípojky inženýrských sítí, ozelenění - sadové úpravy a 
osvětlení areálu. Součástí areálu je také objekt přípojky vody. Prověřená technologie 
čerpacích stanic, zejména technické zvládnutí nádrží na PHM je všeobecně známa a musí 
splňovat přísné bezpečnostní a hygienické limity. 
Stavba je navržena z materiálů odpovídajících mechanické odolnosti, stabilitě a požární 
bezpečnosti.  
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Dle vyjádření Stavebního úřadu Městského úřadu Kostelec nad Černými lesy, je zamýšlená 
stavba čerpací stanice v souladu s ÚPD. V územně plánovací dokumentaci se pozemky 
nacházejí v zastavitelném území do lokality "VN" - výrobní území nespecifikované. 
 

Varianty řešení 
Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. přicházejí do 
úvahy tyto varianty: 

1. Aktivní varianta - navržený záměr 
Jedná se o realizaci záměru výstavby VČS PHM dle výše uvedených specifik. Popis aktivní 
varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této 
dokumentace.  

2. Nulová varianta — bez realizace záměru 
Nulová varianta bez činnosti — bez realizace záměru je uvažována jako referenční varianta, 
určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí. 
 

3. Aktivní nulová varianta 
Aktivní nulová varianta spočívá v řešení záměru pouze z hlediska technických potřeb a nejsou 
zde zohledňovány požadavky ochrany životního prostředí. Tato varianta není realizovatelná, 
neboť odporuje platným předpisům v oblasti ŽP v ČR.  
Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to: 
1. Aktivní varianta — realizace navrženého záměru 
2. Nulová varianta — bez realizace záměru 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
A. Stavební členění: 
Stavební část je rozčleněna do jednotlivých stavebních objektů SO, obsahujících následující 
hlavní stavební konstrukce: 

1. Objekt kiosku. 
2. Úložiště PHM se zastřešením. 
3. Komunikace a zpevněné plochy. 
4. Inženýrské sítě - jejich přípojky. 
5. Venkovní osvětlení. 
6. Sadové úpravy. 

Veřejná čerpací stanice PHM bude členěna do následujících stavebních objektů a provozních 
souborů: 

Stavební objekty. 
SO 101 - Kiosek 
SO 102 - Úložiště PH se zastřešením 

 SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy 
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 SO 104 - Kanalizace dešťová 
 SO 105 - Kanalizace splašková 
 SO 106 - Přípojka elektro 
 SO 107 - Přípojka vody 
 SO 108 - Veřejné osvětlení 
 SO 109 - Sadové úpravy 
 SO 110 - Reklamní tabule 
 
SO 101 – Kiosek ČS PHM 
Kiosek ČS PHM je přízemní stavba o půdorysných rozměrech cca 8,0 x 12,0 m, světlé 
konstrukční výšky 3,0 m. Svislou nosnou konstrukci tvoří vyzdívanými stěnami z tvárnic 
YTONG, stejně jako vnitřní příčky. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými 
železobetonovými panely, s izolační vrstvou z lehkého expandovaného betonu a minerální 
vaty. Střešní krytina je tvořena modifikovanými asfaltovými pásy. 
Obvodový plášť je vyzděn stěnami z tvárnic YTONG s hladkou štukovou omítkou, v průčelí 
částečně prosklen výkladci s pevným zasklením s vloženými vstupními automatickými 
dveřmi. Příčky jsou vyzděny z panelů YTONG. Pochůznou vrstvu podlah místností a prostor 
kiosku tvoří dlažba. 
Dispoziční řešení obsahuje samostatné sociální a hygienické zařízení obsluhy, koutek pro 
lehké občerstvení, prodejní pult s pracovištěm obsluhy čerpací stanice, prodejní plochu 
s regálovým zařízením pro samoobslužný prodej zboží a ostatní komunikační, úklidové a 
technické prostory. 
SO 102 – Úložiště PHM se zastřešením 
Úložiště PHM tvoří základová železobetonová konstrukce skladovací nádrže a základové 
konstrukce ocelové konstrukce zastřešení manipulační plochy. Tyto konstrukce jsou navrženy 
jako základová železobetonová deska s kotevními prvky pro kotvení skladovací nádrže, pod 
ocelovou konstrukci pak jako železobetonové základové pasy s kotevními prvky pro ocelovou 
konstrukci přestřešení manipulační plochy. 
Tento objekt zahrnuje také ocelovou konstrukci zastřešení manipulační plochy. OK je tvořena 
dvojicí sloupů v každé středové refýži, na kterou je uložena soustava střešních vazníků. Na 
vazníky jsou nasazeny vaznice. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem. OK je doplněna 
obvodovým nosníkem s barevnou atikou a osvětlením, tvořící hlavní architektonický prvek 
čerpací stanice a může být výhledově doplněna lamelovým podhledem. 
SO 103 – Komunikace a zpevněné plochy 
Tento stavební objekt zahrnuje řešení komunikačního napojení na silnici III. třídy č. III/33319 
a to levým odbočením ve směru od sjezdu ze silnice I/2 - Kozojedy, dále řešení 
vnitroareálových komunikací s parkovacími plochami pro osobní vozidla, řešení izolované 
společné stáčecí a výdejní plochy s dvojicí středových refýží s dvěma kusy oboustranných 
elektronických výdejních stojanů. 
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Konstrukce živičných vozovek je navržena pro pojezd těžkých nákladních vozidel. V prostoru 
areálu čerpací stanice jsou navrženy živičné konstrukce do betonových obrub. 
Součástí tohoto objektu je řešení odvodnění srážkových vod z těchto ploch, řešení chodníků a 
ostatních zpevněných ploch v navrhovaném areálu. 

Izolovaná manipulační plocha pro jedno stáčecí a čtveřici výdejních míst je navržena jako 
zastřešená plocha o celkových půdorysných rozměrech cca 8,5 x 14,70 m. Je tvořena 
železobetonovou deskou s izolací proti ropným látkám, tvořenou krystalickým nátěrem 
XYPEX a pojížděnou vrstvou ze zámkové dlažby. 
Plocha je oddělena obrubou ABO 100/10/25 od přilehlé vnitroareálové zpevněné plochy a 
zelených ploch a je spádována k prefabrikovaným liniovým štěrbinovým vpustím, napojeným 
kanalizační přípojkou zaolejovaných vod DN100 na podzemní havarijní a úkapovou jímku - 
komoru skladovací podzemní dvouplášťové nádrže. 
Spáry mezi obrubníky, ohraničujícími manipulační plochu, budou zatmeleny tmelem, 
odolávajícím ropným látkám, mrazu a UV záření, např. tmel SIKAFLEX TANK. 
Spáry mezi jednotlivými prefabrikáty štěrbinových vpustí, ohraničující úkapovou 
manipulační plochu, budou taktéž zatmeleny výše uvedeným tmelem. 
Vrchní pojížděná vrstva je navržena z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, v barevném 
provedení přírodní, povrchu STANDARD. 
SO 104 – Kanalizace dešťová 
Komunikace a zpevněné plochy: 
Veškeré dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch areálu na příjezdové i výjezdové 
části, z vnitroareálových parkovacích ploch pro osobní automobily, jsou svedeny přes 
vyspádování živičných ploch se zapuštěnou silniční obrubou do okolního terénu na pozemku 
investora, kdo dojde k jejich vsaku. 
Střecha kiosku a přestřešení manipulační plochy: 
Srážkové vody z přestřešení manipulační plochy a střechy kiosku jsou svedeny kanalizační 
vedením dešťových vod do zasakovacích rýh na pozemku investora, kde dochází k jejich 
vsaku a odpaření. Tato vsakovací tělesa jsou navržena na množství srážkových vod. 
Srážkové vody z izolované stáčecí a výdejní manipulační plochy: 
Srážkové vody z izolované stáčecí a výdejní manipulační plochy jsou svedeny kanalizační 
přípojkou zaolejovaných vod do bezodtokové havarijní a úkapové jímky – komory podzemní 
skladovací nádrže o objemu 5 m³. 
Kanalizační větve jsou navrženy ze zesílených trub PVC – U DN 150. Trouby budou uloženy 
do nepažených rýh šířky cca 1,0 m na pískové lože a obsypány štěrkopískem do výše 300 mm 
nad vrchol trouby. Rýha bude zasypána vytěženou zhutněnou zeminou, v místech pod 
komunikacemi zhutněným štěrkopískem.  
Všechny větve dešťové kanalizace jsou navrženy – vzhledem ke své délce, bez revizních 
šachet. 
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SO 105 - Kanalizace splašková 
Kanalizace splašková zahrnuje odvedení splaškových vod ze sociálních a hygienických 
zařízení v kiosku čerpací stanice do stávajícího veřejného řadu tlakové kanalizace, 
nacházejícího se na hranici pozemku podél silnice III/33319 na straně, sousedící s 
navrhovaným stavebním pozemkem. 
Splaškové odpadní vody z hygienického zařízení budou odváděny přes gravitační domovní 
ležatou kanalizaci DN 150 - PVC - KG ( PIPE LIFE ) do přečerpávací stanice. Ta je tvořena 
kruhovou plastovou přečerpávací jímkou o průměru 1m včetně technologie - čerpadlo 
s řezacím zařízením - od firmy PRESSKAN - NP01 - 1 1/4'' (Q = 0,7 l/s, max. H = 100 m, P = 
1,5 kW, U = 400 V) a odtud čerpány tlakovou kanalizační přípojkou do kanalizačního 
tlakového řadu v ulici Kostelecká. Přečerpávací stanice - jímka, bude ve vzdálenosti cca 8,0 
až 9,0 m od objektu kiosku. 
Potrubí tlakové přípojky bude z HDPE - DN50 - tlakové, napojené na tlakový kanalizační řad 
DN 63 pomocí navrtávacího pásu (navařovací odbočka PE 100 63/50) se šoupětem se zemní 
soupravou s vyznačením pro kanalizaci. Délka tlakové přípojky k přečerpávací jímce bude 
70,0 m. Spád potrubí je po celé délce konstantní - 0,8%, směrem k přečerpávací jímce. 
Hloubka uložení potrubí činí cca 1,2 m. 
SO 106 - Přípojka elektro 
Přípojka elektro bude řešit napojení areálu na elektrickou energii. Je vedena ze stávající 
elektroskříně s měřením a hlavním jištěním na hranici pozemku investora. Elektropřípojka z 
této skříně napojí nově navržený elektrorozvaděč, umístěný v kiosku čerpací stanice o to přes 
skříňku RIS na obvodové stěně kiosku, v níž bude umístěna pojistková skříň. 
Rozvod elektrické energie bude řešen přes elektrorozvaděč s technologickým a stavebním 
polem. 
SO 107 - Přípojka vody 
Zásobování areálu pitnou vodou je řešeno vodovodní přípojkou z veřejného řádu pitné vody, 
vedeném po hranici stavebního pozemku. 
Rozvod vody je navržen potrubím PE a bude sloužit především k napojení sociálních a 
hygienických zařízení objektu SO 101 - Kiosek. 
SO 108  Veřejné osvětlení: 
Příjezdová a výjezdová komunikace a přilehlé prostory jsou osvětleny výbojkovými svítidly 
na ocelových stožárech. Napájení osvětlení je z rozvaděče kiosku, ovládáno světelným relé s 
možností přepnutí na manuál. 
V místech podchodu pod komunikacemi a zpevněnými plochami, při křížení s ostatními 
inženýrskými sítěmi jsou kabely uloženy v chráničkách. 
SO 109  Sadové úpravy: 
Sadové úpravy navazují na konečné terénní úpravy, řešené v rámci kiosku a zpevněných 
ploch – chodníků kolem kiosku. Zahrnují výsadbu okrasných keřů v návaznosti na okolní 
krajinu, zeleně uvnitř areálu, kolem kiosku a parkoviště, dále pak nové zatravnění volných 
ploch. 
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SO 110  Cenová tabule: 
Cenová tabule -totem čerpací stanice bude umístěna na pozemku investora v jihovýchodním 
rohu. Objekt je tvořen železobetonovou základovou patkou, na kterou je ukotvena ocelová 
konstrukce cenové tabule s prosvětlenými cenovými segmentovkami a informačními 
piktogramy. Osvětlení cenové tabule zajišťuje přívod elektrokabelu a ovládání sdělovací 
vedení, které jsou zavedeny k ovládacímu pultu obsluhy ČS PHM. 
 

B. Technologické členění: 
Čerpací stanice PHM  
Technologické zařízení veřejné čerpací stanice PHM - Kozojedy je navrženo v jednom 
provozním souboru: 

Provozní soubory. 
PS01 - Čerpací stanice 
 s dvojicí provozních jednotek: 
  PJ 01.1 - Strojní zařízení 
 PJ 01.2 - Elektrorozvody 

Provozní soubor PS01 - Čerpací stanice se skládá z následujících hlavních zařízení a částí: 

1. Jednoho kusu podzemní dvouplášťové dělené skladovací ocelové nádrže o 
celkovém objemu 1 x 60 m3, uložené na železobetonové základové desce. 

2. Dvou kusů elektronických oboustranných dvouproduktových výdejních stojanů, 
vybavených odsáváním par II. stupně - rekuperací par II. etapy. 

3. Stáčecí šachty pro stáčení dvou skladovaných produktů včetně odsávání par 
I. stupně - rekuperací par I. etapy. 

4. Technologických potrubních rozvodů. 
5. Řídícího systému, evidujícího skladování a výdej PHM a dále prodej a sklad 

ostatního prodávaného "suchého" zboží. 
6. Technologických elektrorozvodů a zemnící soustavy. 

 
Parametry čerpací stanice PHM:     kapacita m3 

Skladovaný produkt: 
• benzín NATURAL BA95N  1 x 25 m3  

• motorová nafta NM   1 x 30 m3  
• úkapy                1 x 5 m3   

Stáčecí výkon: přes stáčecí šachtu samospádem (cca 700 l/min)  
Výdejní výkon:   

• NM     5 x 50 l/min 
• BA95N    6 x 50 l/min 
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Parametry strojního zařízení čerpací stanice: 
Zásobní skladovací nádrž H01: 
Výrobce:   BAEST Benešov 
Provedení:   Dvouplášťové, podzemní 
Objem nádrže užitečný: 1 x 60 m3 
Dělení nádrže do komor: 1 x 25 m3 BA95N 

 Počet průlezů: 1 ks 
1 x 30 m3 NM 
 Počet průlezů: 1 ks 
 1 x 5 m3 úkapy, havarijní jímka  
 Počet průlezů: 1ks 
Jmenovitá světlost průlezů: 700 mm 

O celkovém objemu nádrží 60 m3. 
Indikace těsnosti meziplášťových prostorů:  
Nádrže: Indikační sondou do mezipláště 
Potrubní trasy: Indikační sondou, umístěnou v kumulačních jímkách v 

armaturních šachtách skladovacích nádrží. 
 
Skladovací nádrž je izolovaná proti zemní vlhkosti, s průkazem o provedení jiskrové zkoušce, 
opatřeny potřebnými certifikáty a před zasypáním bude provedena opakovaná zkouška 
těsnosti. 
 
Výdejní stojany:  
Na dvojici středových refýží jsou navrženy dva kusy dvouproduktových oboustranných 
výdejních elektronických stojanů, jež jsou vybaveny odsáváním par II. stupně - rekuperací 
II. etapy. 
Výrobce výdejních stojanů:   TATSUNO - BENČ s.r.o. Blansko.                                                                                 

Typ:  3x BMP 2022 V/VR   čerpadla 2 x 0,75 (příkon kW) 
      vývěvy  1 x 0,25 kW 
Počet hadic:     2 x 4 
Čerpací výkon:    2 x 4 hadice / 50 l/min 
Odsávání par II. st.:    VR pro jeden produkt (BA95N) 
 
Řídící systém:     UNICODE / UNIDATAZ / … 
U čerpací stanice je použit elektronický řídící systém firmy UNICODE, popř. UNIDATAZ, 
na který jsou napojeny výdejní stojany a který řídí odběr mokrého zboží a prodej suchého 
zboží. 
ŘS sestává z řídícího počítače PC/AT kompatibilní, tiskárny stvrzenek, převodníku RS 
232/485 a záložního zdroje UPS. Pomocí ovládacího programu lze provádět veškeré operace, 
spojené s výdejem zboží a paliva na čerpací stanici. 
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Celkový předpokládaný obrat PHM:  
Celkový obrat / výtoč PHM se předpokládá: 
Denně:     4.000 litrů NM 
      3.000 litrů BA95N 
Při průjezdu 200 vozů denně.  
Ročně:     1.400.000 litrů NM 

      1.100.000 litrů BA95N 
 Při průjezdu 73.000 vozů ročně.  
Veškeré množství se bude přepravovat autocisternou (AC) o objemu 43 m3. To odpovídá 
sedmi závozům AC za měsíc. Závozy budou domluveny externí firmou smluvně. 
Princip provozu ČS PHM spočívá ve stáčení, skladování a výdeji PHM. Stáčení PHM bude 
probíhat na jednom stáčecím místě, umístěném na společné izolované manipulační ploše pro 
jedno stáčecí a čtyři výdejní místa. Stáčení do podzemní dvoukomorové skladovací nádrže 
celkového objemu 60 m3 bude zajištěno gravitačním stáčením, přes potřebné uzavírací a 
pojistné armatury, umístěných v technologické stáčecí šachtě a dále přes stáčecí potrubní 
trasy a plnící armatury, umístěné v armaturních šachtách skladovací nádrže, jež je součástí 
technologického zařízení čerpací stanice. Stáčecí šachta je umístěna v krajové refýži 
manipulační plochy. 
Skladovací nádrž na navařené dvojici ocelových sedel bude uložena pod zemí na 
železobetonové základové desce. Výkop bude spolu s přikotvenou nádrží zasypán zhutněnou 
zeminou. Přístup do komor podzemní skladovací nádrže je realizován přes armaturní víka, 
umístěná v armaturních šachtách - dómech s ocelovými poklopy. Na armaturních víkách jsou 
osazeny příslušné technologické a pojistné armatury. Jednotlivé komory skladovací nádrže 
jsou opatřeny odvětrávacím potrubím, zajišťujícím "dýchání" prostorů nad hladinou 
skladovaných produktů při výdeji PHM přes výdejní stojany. Odvětrávací potrubí je 
vyvedeno minimálně 3 m nad okolní terén a je ukončeno koncovými plamenojistkami. Na 
odvětrání BA95N je potrubí opatřeno pojistnou koncovou armaturou s podtlakovým a 
přetlakovým ventilem, zabraňujícím unikání par do ovzduší. Komora pro NM je napojena na 
odvětrávací potrubí s koncovou armaturou, umožňující přisávání a únik par do ovzduší - NM 
se dle platné legislativy nerekuperuje.  
Výdej PHM se bude uskutečňovat přes dvojici elektronických oboustranných 
dvouproduktových výdejních stojanů. Elektronické výdejní stojany PHM jsou umístěny na 
dvojici středových refýžích manipulační výdejní a stáčecí izolované plochy. V krajní refýži je 
umístěna pouze stáčecí šachta. 
Oboustranné výdejní stojany umožňují výdej PHM na čtyřech výdejních místech současně. 
Při stáčení z AC budou všechna výdejní místa odstavena po dobu stáčení z důvodů překrytí 
odstupové vzdálenosti požárního úseku stáčecího místa s odstupovou vzdáleností požárního 
úseku výdejního stanoviště. 
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Výdej z výdejních elektronických stojanů bude ovládán řídícím systémem obsluhou z kiosku 
čerpací stanice. Řídící systém vede evidenci stáčení, skladování a výdeje PHM a dále prodej 
veškerého zboží v kiosku čerpací stanice. 
Pro distribuci skladovaných produktů budou použity výdejní stojany TATSUNO – BEBČ 
s.r.o. Blansko. 
Obsah podzemní havarijní jímky bude a odborně zlikvidován autorizovanou firmou odvozem 
k spálení, jakmile bude naplněna z 95%. Toto bude signalizováno opticky a akusticky určené 
proškolené obsluze. Odsávání do cisterny, odvážející kaly k likvidaci, se bude dít na 
izolovaném stáčecím místě přes armaturní šachtu havarijní jímky - komory podzemní 
skladovací nádrže. 
Evidence skladování: 
Signály stavoznaků nádrží jsou zavedeny do místa centrální obsluhy, kde jsou v rozvaděči 
převedeny na světelný, případně akustický, signál pro obsluhu.  
Evidence tlaku v meziplášťovém prostoru: 
Tlaky v jednotlivých meziplášťových prostorech (potrubí a nádrže) jsou staženy do místnosti  
obsluhu, kde je akusticky hlášena každá odchylka (porucha). 
Fond pracovní doby: 
Nová zařízení budou organizačně začleněna do stávající struktury provozu 1.R & H, spol. 
s r.o. Provoz areálu čerpací stanice bude vícesměnný, přetržitý a to od 5°° hod. do 22°° hod. 
Na směně bude jeden pracovník a to ve dvou směnách. Kromě toho bude přes den přítomen 
vedoucí čerpací stanice. 
 
Fond pracovní doby: Přetržitý provoz: 
 30 dnů x 16 hodin = 480 hodin 
 3 pracovníci obsluhy (po jednom na směně): 480 / 3 = 160 hodin/pracovník/měsíc 
 1 vedoucí ČS PHM: 21 x 8= 168 hodin/pracovník/měsíc 
 

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

Zahájení výstavby    březen / 2014 
Ukončení výstavby    září / 2014 
 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků   

VÚSC:       Středočeský kraj 
ÚSC –  město, obec:    Kozojedy   
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Fotosituace  s označením záměru 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 

• §32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší na zdroj 
„Čerpací stanice pohonných hmot“,  

• Vyhláška č. 415/2012 Sb. Vyhláška MŽP o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší, 

• ČSN 753415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování, 

• Zákon 311/2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích PHM, 
• Územní a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb. 

• ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - Všeobecná 
ustanovení, 07/1986, 
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• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 

• ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě 
ropy a ropných látek   silničními vozidly, 01/1988,  

• Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady, 
• Norma - ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin. 
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II. Údaje o vstupech 

B.II.1  Zábor půdy 

Výstavba  ČS PHM je navržena na parcele č. 867/26, k.ú. Kozojedy u Kostelce nad 
Černými lesy (č.k. 671886). Záměr bude vyžadovat zábor půdy v ochraně ZPF.  Jedná se o 
pozemek, který je součástí ZPF, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 
Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.). 
V současné době není parcela zemědělsky využívána. 

Tabulka – přehled pozemků dotčených záměrem  
Parc. číslo Celková výměra m2 Druh pozemku ZPF (BPEJ 

– třída ochrany) 
867/26 5.289 5.14.00 -  I. tř. 

 
O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická 
jednotka pro zemědělské půdy (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci ve znění pozdějších předpisů).   
BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě, 
půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svažitosti a expozici pozemku. 
Souhrnem lze konstatovat, že pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá o čísle na místě: 

prvním   -   o klimatickém regionu, 
druhém a třetím  -   o  půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,  
čtvrtém   -   o sklonitosti a expozici ke světovým stranám, 
pátém   -   o skeletovitosti, hloubce půdy apod. 

 
Dle BPEJ jsou pak dále stanoveny tzv. třídy ochrany. Charakteristika t říd ochrany (dle 
metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96) pozemků dotčených záměrem: 
 
I.  -  Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, 
které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to 
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové stavby zásadního významu. 

 
K trvalému odnětí části pozemku bude podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje, 
který vydá souhlasné stanovisko k trvalému odnětí.  
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Tabulka – uvedena část pozemku k trvalému odnětí ze ZPF  

parcela p.č. Kultura Výměra dle KN Výměra k odnětí 

867/26 ZPF 5.289 ha 1,797 ha 
 

Dojde k rozdělení pozemků dle funkčních požadavků stavby (pozemky pod budovami, 
komunikace, parkoviště) a pouze tyto pozemky budou vyjmuty ze ZPF.  
Celková výměra k vyjmutí ze ZPF je 1.797 m2, z čehož činí: 

- Komunikace (z toho XX par. míst)   1.420 m2 
- Chodníky         51 m2 
- Izolované plochy úkapových ploch      80 m2 
- Kiosek         96 m2 
- Prostorová reserva      150 m2 

Celkem k vyjmutí      1.797 m2 

V rámci stavby nebude pokácena žádná vzrostlá zeleň. 

B.II.2  Odběr vody   

Odběr vody v době výstavby  
V době výstavby nebudou kladeny zvýšené nároky na spotřebu vody. Voda bude nutná pouze 
v rozsahu obdobných stavebních aktivit zejména jako součást stavebních hmot (beton, malta, 
apod.) a očisty techniky před výjezdem na veřejnou komunikaci. 
 
V době provozu 
Zásobování areálu pitnou vodou je řešeno vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu, 
kopírující východní hranici stavebního pozemku. Vydatnost je tím pro navržený areál 
dostatečná (to je pro: kiosek, sociální a hygienická zařízení). 
Denní spotřeba vody (potřeba vody dle zákona č.274/2001 Sb. a směrnice č.9/1973 Sb. 
spotřeba – 80 l/os/den): 
celkem:          3 x 80 + cca 1 x 180 (zákazníci) + 1 x 60 (úklid) = 480 l /den 
 
Odpadní vody 

Splašková kanalizace zahrnuje odvodnění splaškových vod ze sociálních a hygienických         
zařízení v kiosku čerpací stanice. Kanalizační přípojka je napojena na tlakový veřejný 
kanalizační řád. 
Dešťové srážky (střechy, komunikace, parkoviště), budou svedeny do území mezi 
navrhovaným areálem a komunikací I/2, kde budou vsakovány na vlastním pozemku 
investora. 

Potřeba technologické vody 

Pro vlastní technologický provoz:      Není potřeba vody žádná. 
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B.II.3  Energetické zdroje 
V rámci zemních prací se předpokládá vyrovnaná kubatura výkopových zemin, případný 
nepatrný přebytek humusové zeminy bude použit na vytvoření zemního valu mezi zástavbou 
rodinných domů a navrhovaným areálem. Dovoz chybějící stavební zeminy, kameniva a 
štěrku, bude z nejbližších možných lokalit, které budou blíže upřesněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Při výstavbě vznikne spotřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné 
stavby, a to zejména: 

o výkopová zemina ze základů pro vyrovnání terénu 
o drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek 
o kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce 

 
Přípojka elektrické energie je vedena napojením ze stávající rozvodné sítě ČEZ, a to buď 
napojením ze stávající trafostanice, jež je umístěna na jižní hranici stavební parcely, či ze 
stávající skříňky RIS, umístěné na severovýchodním rohu stavební parcely. 
Je navržena přípojka podzemním kabelem ve výkopu po severním okraji areálu a je napojena 
přes RIS skříňku na objekt SO 101 - Kiosek.  
Celkový instalovaný výkon Pi – 60,0 kW. 
Napojení bude provedeno podzemním kabelovým vedením v hloubce min. 80 cm kabelem, 
napojeným do pojistné skříně na venkovní stěně provozního objektu. 
 Rozvodná soustava     : 3 PEN stř. 50 Hz, 400/230V TN-C 
 Ochrana dle ČS normy : Samočinným odpojením od zdroje 
 Prostředí dle ČS normy : 411 – venkovní 
 Instalovaný výkon     : Pi – 120,0 kW 
 Výpočtové zatížení    : Pp  – 44,5 kW 

B.II.4   Vytápění  

Vytápění kiosku bude realizováno elektrickými přímotopnými deskové panely. 

Špičkový výkon přímotopných panelů je 15 kW. Pro chlazení v letních měsících bude 
instalována v prostorách kiosku klimatizace s elektrickým příkonem 3,8 kW. 

Spotřeba elektrické energie bude za rok počítána dle odhadovaných topných dnů - 220 
dnů. (Počet topných dní se může, ale také nemusí shodovat s počtem dní v topné sezóně. 
Počet dní v topné sezóně je jednoznačně dán stanovením topné sezóny, která začíná 1.9. a 
končí 31.5. následujícího roku).  

Spotřeba elektrické energie pak bude cca 52,0 MWh/rok, dle teplotního průběhu topného 
období. 

Prostory budou vytápěny na optimální teplotu ve vytápěných prostorech a to na +18 až +20 C. 
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B.II.5   Sortiment zboží 

Zboží: 
V rámci provozu navrhované stavby bude používáno následující zboží: 
Pohonné hmoty: 
 Nafta motorová (NM) 
 Benzín Natural 95 (BA95N) 

Pohonné hmoty budou přiváženy a stáčeny do komor skladovací podzemní nádrže 
autocisternami. Stáčení bude probíhat na izolované manipulační ploše přes stáčecí šachtu. 
Součástí kiosku je rovněž i prodej základního motoristického vybavení.  

B.II.6   Nároky na dopravu  

Areál veřejné čerpací stanice pohonných hmot pro motoristy a účastníky silničního provozu je 
komunikačně napojena na silnici III. třídy č. 33319, v intravilánu obce Kozojedy - ulice 
Kostelecká, a to obousměrným napojením společným sjezdem i výjezdem, odbočením vlevo 
ve směru: 

 Napojení silnice III. třídy č. III/33319 a komunikace I. třídy č. I/2 - Kozojedy, v úseku 
cca 50  m od uvedené křižovatky.  

Většina přijíždějících automobilů bude využívat právě tuto silnici - ulici. Zásobování 
skladovací nádrže čerpací stanice bude zajišťována pomocí autocisteren (AC).  
Předpokládaný celkový obrat PHM, přepravovaných autocisternami (AC). 

Celkový obrat / výtoč PHM se předpokládá: 
Denně:     4.000 litrů NM 
      3.000 litrů BA95N 
Při průjezdu 200 vozů denně.  
Ročně:     1.400.000 litrů NM 

      1.100.000 litrů BA95N 
 Při průjezdu 73.000 vozů ročně. 
 
Veškeré množství se bude přepravovat AC o objemu 43 m3. To odpovídá sedmi závozům 
AC za měsíc. Závozy budou domluveny externí firmou smluvně. 
Obecně lze konstatovat, že stavba bude v převážné míře využívat stávající dopravní 
infrastrukturu.  
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III. Údaje o výstupech  

B.III.1 Ovzduší     

Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny 
převážně těkavými organickými látkami (VOC – volatile organic compouds), které zásadně 
ovlivňují kvalitu ovzduší.  
Nyní je používána definice, která VOC definuje jako „ jakoukoliv organickou sloučeninu nebo 
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo 
roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. Tuto podmínku splňuje většina 
alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy, 
alkoholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových 
kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.“ 
Hlavním nebezpečím je jejich podpora vzniku přízemního ozónu. Přízemní ozón ničí lesy, 
vegetaci, úrodu, poškozuje lidské zdraví, což je pozorovatelné hlavně v městských 
aglomeracích. VOC jsou schopny se podílet na reakcích s dalšími škodlivinami, jako např. 
oxidy dusíku, aj. Některé složky VOC ohrožují ochrannou vrstvu stratosférického ozonu a 
podporují vytváření skleníkového efektu. 
 
Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který 
musí pracovat s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí 
výrobce v souladu s příslušnými evropskými technickými normami nebo postupy 
schvalování, nebo neexistují-li žádné takové normy nebo postupy, v souladu s jakoukoli 
příslušnou vnitrostátní normou. Poměr objemu odvedených benzinových par při 
atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpávaného do palivové nádrže 
motorového vozidla v rozmezí 0,95 až 1,05. 
Kontrola systému rekuperace benzinových par je prováděna pracovníkem servisní organizace. 
1) systémem rekuperace benzinových par etapy I - zařízení pro zpětné získávání benzinu z par 
skladovacích zařízení terminálů včetně všech vyrovnávacích zásobníkových systémů v 
terminálu,   
2) systémem rekuperace benzinových par etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci 
benzinových par vytěsněných z palivové nádrže motorového vozidla při čerpání pohonných 
hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže na čerpací stanici 
nebo zpět do benzinového čerpacího automatu k opětovnému prodeji, 
3) účinností zachycení benzinových par – množství benzinových par zachycených systémem 
rekuperace benzinových par etapy II ve srovnání s množstvím benzinových par, které by bylo 
jinak vypouštěno do ovzduší, pokud by takový systém neexistoval, a které je vyjádřeno jako 
procentní podíl. 
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Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší, je možné 
konstatovat, že z hlediska samotného provozu není znám případ negativního vlivu 
podobného záměru na kvalitu ovzduší.   
 
a) V době výstavby 

Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 
Při výstavbě nejsou bodové zdroje znečišťování ovzduší trvale provozovány, pouze 
krátkodobě je možno počítat s provozem stacionárních zařízení spalujících kapalná paliva. 

Hlavní plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší 
Dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby jsou především emise 
poletavého prachu při provádění zemních prací. Emise zde vznikají jednak provozem 
nákladních automobilů, jednak provozem stavebních strojů a pomocné mechanizace při 
výstavbě provozních objektů, parkovacích míst a inženýrských sítí. Tyto projevy zvýšené 
prašnosti jsou však přirozeným jevem každé stavební činnosti. Sekundární prašnost je nutné v 
maximální míře eliminovat (skrápění prašných ploch, čištění vozidel před výjezdem ze 
staveniště apod.).  
Upřesnění údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno 
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel 
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního a 
technologického zařízení. 
Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat 
opatření uvedená v další části předkládaného oznámení uvedená v kapitole (D.IV.2). 
 
b) V době provozu 
 
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Vzhledem k tomu, že pro ohřev teplé užitkové vody a ostatní potřebu bude použita elektrická 
energie, stejně jako pro vytápění objektu kiosku ČS PHM o celkovém příkonu cca 15 kW, 
nenachází se na navrhované stavbě žádné bodové zdroje znečišťování ovzduší.  
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie je cca 52,0 MWh /rok.  
 
Hlavní plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší při provozu budou emise ze skladování PHM - emise 
při plnění nádrží PH, emise z čerpání PH do motorových vozidel a emise z mobilních zdrojů.  
Avšak navýšení intenzity dopravy, spojené s provozem záměru, není na přilehlých a 
okolních komunikacích předpokládáno.  
Předmětná parcela a tím i navrhovaný areál čerpací stanice bude komunikačně napojen na 
silnici č.III/33319 v intravilánu obce Kozojedy a to oboustranným sjezdem v ulici Kostelecká. 
Uvažované umístění čerpací stanice na parcele č. 867/26 je v požadovaném odstupu od 
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komunikace I.třídy č. I/2, tedy v pásu 10 m od komunikace a umožňuje plynulý příjezd i 
výjezd k čerpací stanici. 
Dopravní situace je řešena tak, že umožní plynulý příjezd vozidel k výdejním stojanům na 
manipulační ploše a autocisterny na stáčecí plochu, s výjezdem na stávající komunikaci 
III/33319. Areál čerpací stanice je komunikačně řešen jako jednosměrný. 
 
Denní dopravní zatížení na komunikaci č. III/33319 není k dispozici. 
 
Denní dopravní zatížení na komunikaci č. I/2 z roku 2010 v daném křížení na sledovaném 
sčítacím úseku 1-1010 je: 
Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 1-1010)  

Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV 

RPDI - všechny dny voz/den 517 298 45 97 70 313 50 35 3 4 1 432 5 659 36 7 127 

 
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV 

RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 642 370 58 121 90 400 59 43 4 5 1 792 5 971 32 7 795 

RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 204 117 14 38 21 95 28 14 1 2 534 4 879 46 5 459 

Hodinová intenzita dopravy 
 

TV 
 

SV 

Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 
 

145 
 

720 

Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 
 

136 
 

677 

Těžká nákladní vozidla - TNV 
 

TNV 

Hodnota TNV voz/den 
 

1 447 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty 
 

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 
 

4 464 832 306 5 602 

Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 
 

831 68 56 955 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 
 

399 104 66 569 

Emise 
 

OA LNA TNA NS BUS Celkem 

Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 
 

923 84 65 69 14 1 155 

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy 
 

alfa beta gama PS 

Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 
 

1.11 0.99 1.12 74:26 

Intenzita cyklistické dopravy 
 

C 

Cyklistická doprava cyklo/den 
 

6 

 
Význam použitých zkratek:  

LN  Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy  

SN  Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů  

SNP  Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy  

TN  Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů  

TNP  Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy  

NSN  Návěsové soupravy nákladních vozidel  

A  Autobusy  

AK  Autobusy kloubové  
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TR  Traktory bez přívěsů  

TRP  Traktory s přívěsy  

TV  Těžká motorová vozidla celkem  

O  Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy  

M  Jednostopá motorová vozidla  

SV  Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)  

TNV  
Těžká nákladní vozidla 
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)  

PS  Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce 

ALFA, BETA 
Ukazatele variací silniční dopravy 
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-] 
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]  

GAMA  ALFA/BETA [-]  

C  Cyklisté [cyklo/den]  

Výpočty podle metodiky CSD 2010 (nákladní souprava je za jedno vozidlo)  

Hluk:  
 

OA  O+M  

NA  LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP  

NS  SNP+TNP+NSN  

Emise:  
 

OA  O+M  

LNA  LN  

TNA  SN+TN+TR+TRP  

NS  SNP+TNP+NSN  

 
Na základě skutečnosti, že v dotčené čerpací stanici pohonných hmot bude probíhat nakládání 
s automobilovým benzinem, posuzovaný zdroj bude zařazen pod kódem 10.2., jenž je             
v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. přidělen k technologiím pod společným názvem 
„Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu“ z tohoto důvodu byl vypracován  
"Odborný posudek č.2/2013 zpracovaný dle § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, na zdroj Čerpací stanice pohonných hmot. 
 
Teoretické roční výtoči motorové nafty posuzované ČS PHM na úrovni 1.400 m3 odpovídá 
následující roční hmotnostní tok emisí VOC (EN): 

EMN = MMN x EF = 2 520 x 0,02 = 50,4 kg tj. 0,050 t/rok 
 

Teoretické roční výtoči automobilových benzinů (MBA) posuzované ČS PHM na úrovni 
1.100 m3 a minimální účinnosti systému rekuperace benzinových par (n) odpovídá následující 
roční hmotnostní tok emisí VOC (EBA): 

EBA = MBA x EF x (1 - n/100) = 1 100 x 1,4 x (1 – 85/100) = 231 kg tj. 0,231 t 
 
Celkový maximální teoretický roční hmotnostní tok emisí VOC z posuzované ČS PHM by 
měl být, při projektované výtoči pohonných hmot, na úrovni cca 352 kg. 

Zátěž z tohoto liniového zdroje také do jisté míry navýší množství škodlivin v ovzduší, ovšem 
toto navýšení je z hlediska případného zhoršení imisní situace lokality zcela bezvýznamné. 
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Přímými výstupy do ovzduší u ČS jsou:  

• Koncová pojistka - únik škodlivin (uhlovodíků) je při stáčení, dále pak "dýcháním"- 
kolísáním tlaku v nádrži při změnách teploty. Na posuzované čerpací stanici je 
projektována 1 koncová pojistka - výstup do ovzduší (nafta). Při správné funkci ČS a 
cisterny je zatížení pojistek takové, že páry zůstanou v cisterně a jsou odvezeny mimo 
objekt ČS.  

• Výdejní zařízení – stáčecí a výdejní blok - k úniku do ovzduší dochází při čerpání do 
nádrží automobilů. Počet výstupů – pistolí – je 1 (nafta) - u nafty je minimální únik, 
proto není instalováno odsávání par. Čerpací stanice není vybavena vracením par 
I.stupně (odvádění par uhlovodíků pří stáčení do cisterny) – jedná se o stáčení pouze 
motorové nafty.  

• Plnění nádrže z autocisterny - emise par motorové nafty se mohou uvolňovat též při 
plnění nádrže z autocisterny.  

• Ostatní úniky - všechny ostatní úniky do ovzduší jsou možné vlivem netěsnosti 
systému a technologické nekázně. Nejsou a nebudou standardně měřeny. 

 

B.III.2 Voda    

a) V době výstavby  
Stavba nebude zdrojem odpadních vod splaškových ani technologických. Vznikající dešťové 
odpadní vody se budou zasakovat do přilehlých pozemků. Ubytování stavebních dělníků a s 
ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo posuzovanou lokalitu, kde se 
předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC a nádrže na vodu. 
  
b) V době provozu   

Vody dešťové a splaškové - V areálu ČS PHM bude zhotovena nová přípojka dešťové a 
splaškové kanalizace. 
 
Dešťové vody z manipulačních ploch ČS PHM budou odváděny do bezodtokové jímky v 
komoře skladovací zásobní dvouplášťové podzemní nádrže - objem 5m3. 
Ostatní dešťové hody jsou volně svedeny do terénu, mimo zastavěný prostor.   
Množství vody dešťové   
kanalizace dešťová, průřezově odpovídá max. průtokům dešťových vod i s 1/4 
rezervou. Dešťová kanalizace z dešťových svodů objektu kiosku a ocelové konstrukce 
přestřešení manipulační plochy je zaústěna do vsakovacích rýh na pozemku investora. 
Vsakovací rýhy jsou navrženy na špičkový objem 5 m3 dešťových vod. Výpočtový nutný 
objem vsakovací nádrže je přitom "pouze" 5 m3. 
CELKOVÝ ROČNÍ ÚHRN DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD z celého areálu: 

V = A . K . i  (plocha * součinitel odtoku * roční úhrn srážek v m3) 
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V = 1,797. 0,9 . 0,820 
V = 1.326 m³/rok  

  
VÝPOČTOVÉ VTEŘINOVÉ A NÁRAZOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD: 

Q = S . i . C 
(půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy * intenzita deště 
* součinitel odtoku dešťových vod) 

Střechy: 
 Kiosek:   Q = 0,0096 ha x 300 x 1,0 = 2,88 l/s 
 OK přestřešení: Q = 0,0172 ha x 300 x 1,0 = 5,16 l/s 
 Zpevněné plochy: Q = 0,1460 ha x 160 x 0,7 = 16,35 l/s 

Celkem       = 24,39 l/s  
Celkový objem dešťových vod při 15 min. dešti: 
 Kiosek:   VK  = 2,88 x 60 x 15 = 5,59 m3 
 OK přestřešení: VOK = 5,16 x 60 x 15 = 4,64 m3 
 Zpevněné plochy: VZP  = 16,35 x 60 x 15 = 14,72 m3 

Celkem       = 21,95 m³. 
 
Množství splaškových vod  
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody 
pro potřeby návštěvníků a zaměstnanců. Znečištění odváděných vod bude mít charakter 
odpadních vod vypouštěných z domácností či služeb, kdy převážná část znečištění je 
produktem lidského metabolismu a hygienických potřeb. 
 
Technologické odpadní vody nebudou záměrem produkovány. 

B.III.3 Odpady 

Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců, kteří 
se budou na výstavbě podílet bez ohledu na investora nebo generálního dodavatele. Nakládání 
s odpady se řídí dle zákona č.185/2001 Sb. a vyhlášek č.381/2001 až 384/2001 Sb. Množství 
odpadů není možné v této fázi projektové přípravy stanovit. 
Dodavatel stavby bude průběžně zpracovávat bilance veškerých odpadů s evidencí kódu a 
druhu odpadu podle Katalogu odpadů. 
V rámci žádosti o kolaudaci stavby se předkládá specifikace druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. Odpady 
budou ukládány pouze ve vybraných a označených nádobách a budou uloženy na vyhrazené 
oplocené ploše ošetřené v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy, která není 
předmětem projektu. To se týká nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně 
nalezených při výstavbě. 
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a) Při výstavbě 
Produkce odpadů bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a na použitých 
stavebních materiálech. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb. 
Objemově větší množství odpadů bude tvořit především asfalt a zemina při realizaci terénních 
úprav. Asfalt bude využit k recyklaci. Zemina, pokud její kvalita bude odpovídat příslušným 
parametrům, bude využita k rekultivaci a zarovnání terénu, v případě její kontaminace 
znečišťujícími látkami bude odvážena na příslušnou skládku.  
Tabulka – odpad při výstavbě záměru 

Č. odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výr. obsh. nebezpečné látky 
N 

17 04 11 Kabely O 

17 06 04 Izolační materiály O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující. nebezp. látky N 

17 05 04 Zemina a kameny O 

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N 

17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady obs. nebezpečné látky N 

20 01 01 Papír a lepenka O 

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy obsahující nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 

O 

12 01 09 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N 

15 01 02 Plastové obaly O 

20 03 99 Směsný komunální odpad (jinak blíže neurčen) O 

20 03 03 Uliční smetky O 

0 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
b) Při provozu 
Na základě zkušeností s podobnými objekty je však možné odhadnout, že budou vznikat 
běžné druhy odpadů, s jejichž odstraňováním nebudou v případě dodržování předpisů žádné 
problémy.  
Co největší množství vznikajících odpadů (zejména obalových materiálů) doporučujeme 
třídit, recyklovat a využívat jako druhotnou surovinu.  
Tabulka – odpad při provozu areálu: 

       Č. odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu  

20 01 21 Zářivky nebo ostat. odpad s obs. rtuti N 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 
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15 01 02 Plastové obaly O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

20 03 99 Směsný komunální odpad ( jinak blíže neurčen) O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály(včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

16 01 19 Plasty O 

16 01 20 Sklo O 

 
Způsoby nakládání s odpady 
Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou 
specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době 
výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství 
stavebních a montážních firem, případně po vzájemné dohodě. 
Před zahájením výstavby požádá provozovatel o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, 
jakož i bude předkládat evidenci vznikajících odpadů v souladu s platnou legislativou v 
oblasti nakládání s odpady. 
Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci 
odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.  
Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné! 
 

B.III.4 Hluk a vibrace      

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provozovatel bude postupovat v souladu s platnými 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  
a) Při výstavbě 
V období výstavby budou zdrojem hluku především hrubé terénní úpravy při asanaci území, 
dále pak doprava a provoz automobilů na příjezdové komunikaci. 
Při výstavbě objektu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako rypadla, autojeřábu a 
těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. S postupem stavebních prací se bude 
měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku 
výrazně sníží. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní 
době. Tento zdroj  hluku bude však pouze dočasný. Předpokládané zdroje hluku při 
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výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Tabulka  – emise hluku vybraného strojního zařízení při výstavbě 

Strojní zařízení LAeq,T (dB) 

Nakladač  80 - 90 

Autojeřáb 80 - 85 

Rýpadlo 85 - 90 

sbíječka 100 

Nákladní automobil 80 - 90 

 

Hluková situace v době provozu: 
Novým zdrojem hluku budou nově instalovaná čerpadla výdejních stojanů. Hlučnost čerpadla 
udávaná výrobcem, je LpA = LAeq = 70 dB, které jsou umístěné přímo ve venkovním 
prostoru. 
Hlavním zdrojem hluku v období provozu bude automobilová doprava, tj. příjezd a odjezd 
vozidel v souvislosti s uskladněním a výdejem PHM pomocí výdejních stojanů na 
zastřešeném manipulačním prostoru.  
Menší měrou se uplatní zdroje související s provozem (zejména výstupy větrání vnitřních 
prostorů) a další časově proměnné vlivy zdrojů v souvislosti s příjezdem a odjezdem vozidel 
tankujících PHM. 
K navýšení dojde pouze u silniční dopravy a to cca o sedm autocisteren za měsíc, která budou 
zajišťovat doplňování PHM.  
Vibrace z pojezdu vozidel k ČS PHM  se v okolí nezmění v porovnání se současným stavem.  
 

B.III.5  Rizika havárií vzhled k navrženému použití látek a technologií 

Havárie jako událost mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 
ohraničená závažná událost. Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou 
legislativou zejména dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a metodických 
pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby 
investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na 
ochranu lidského zdraví a životní prostředí.  

Při realizaci stavby budou dodržovány obecně závazné předpisy o požární ochrany.  

Podrobněji jsou řešeny v kap. D/ IV. Při provozu ČS PHM je teoreticky možný vznik 
provozní havárie z následujících příčin: 

1. Únik ropných látek při dopravě nebo stáčení ropných látek (pohonné hmoty), 
2. Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin, 
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3. Pracovní úrazy vzniklé technologickou nekázní a porušením bezpečnostních 
předpisů,  

4. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru parkoviště, 
5. Dopravní havárie vozidel, 
6. Porucha zdroje znečišťování ovzduší (odchylka od normálního stavu vzniklá v 

důsledku technické závady), 
7. výpadek elektrického proudu.  

Havárie jako mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 
událost může v případě oznamovaného záměru nastat buď únikem přepravované a stáčené 
nebo skladované nafty či benzínu, nebo v případě požáru.  
Neprostupnost stěn vnější i vnitřní nádrže je soustavně monitorována zařízením, vydávajícím 
akustický signál v případě zjištění netěsnosti. 
Únik nafty či benzínu havarijního rozsahu ze skladovací podzemní dvouplášťové nádrže je 
vzhledem k její konstrukci s vnějším pláštěm o 10% naddimenzovaného objemu ve srovnání 
s vnitřní nádrží prakticky vyloučen. Únik při stáčení může v přítomnosti obsluhujícího 
personálu stěží nabýt charakter havárie ohrožující zdraví nebo život, ale omezí se na nehodu 
s únikem nafty či benzínu, který je možno operativně řešit sorpčními látkami připravenými u 
stáčecí šachty a zbytkové úniky zachytit v úkapové (havarijní) jímce, do kterého je izolovaná 
manipulační plocha napojena přes kanalizační přípojku zaolejovaných vod. 
Jako nejvyšší riziko havárie je nutno hodnotit možnost vzniku požáru. Benzín automobilový 
je hořlavinou I. třídy, motorová nafta je hořlavinou II. a III. třídy nebezpečnosti. Požárně 
technické parametry skladovacích látek jsou: 

Parametr    NM   BA95N 

teplota vzplanutí  > 21 °C  0 °C 
teplota hoření   cca 60 °C  - 20 °C 
teplota vznícení  cca 220 °C  pod 340 °C 

Pro minimalizaci rizika bylo zadáno vypracování požárně bezpečnostního řešení. Na základě 
zpracovaného požárně bezpečnostního řešení bude rovněž vypracován požární řád. 
 

B.III.6   Doplňující údaje 

Předmětná stavba a její technologie vyžaduje určité zásahy do terénu. Především se jedná o 
nutnost vybudovat základovou desku podzemní skladovací nádrže. Železobetonová základová 
deska má rozměr cca půdorysného průmětu skladovací nádrže. Nádrž je k desce uchycena 
pomocí kotevních prvků. 
Základové desky musí být dostatečně hmotné, tak, aby zajistily patřičnou stabilitu podzemní 
skladovací nádrže proti možnosti "vyplavání" v případě výskytu vysoké hladiny podzemních 
vod, či při jílovitém podloží, jež nepropouští povrchové srážkové vody do okolního terénu a z 
výkopů pro skladovací nádrže se stává "nepropustný bazén". 
Celý areál je navržen jako obslužné dopravní zařízení místní komunikace III. třídy a částečně 
i komunikace I. třídy č. I/2. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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C.1  Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území  
Vesnice Kozojedy leží na území okresu Praha východ a náleží pod Středočeský kraj. 
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Říčany. Na území této středně velké vesnice 
má hlášený trvalý pobyt 715 obyvatel. Místní obyvatelé mohou využívat kanalizaci i veřejný 
vodovod.  
Vesnice Kozojedy leží v průměrné nadmořské výšce 368 metrů. Území je již několik století 
po likvidaci původních lesů přeměněno na úrodnou zemědělskou půdu, která je v současnosti 
užívána jako louka a má rovinatý charakter. 
Souhrn:  

• Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani 
maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.   

• V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru) se nenacházejí prvky ÚSES, 
a to ani na lokální, regionální či nadregionální úrovni.  

• Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000. 
• Plocha určená pro záměr je neobydlená. 
• V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky, které 

by mohl uvažovaný provoz záměru přímo ovlivnit. 
• Dotčené území se nachází antropologicky pozměněné.  
• V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry , které by mohly mít vliv na 

jeho proveditelnost. 

C.1.1  Klima a ovzduší  

Z klimatického hlediska leží zájmové území podle E. Quitta (1971) v klimatické oblasti 
MT10. Oblast MT10 je charakteristická typem klimatu s dlouhým létem, teplým a mírně 
suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, 
krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Průměrná roční teplota území je 8,2 °C. 
Dešťové srážky jsou na území rozděleny nepravidelně. Ročně zde spadne okolo 550 - 620 
mm srážek. Průměrná maximální mocnost sněhové pokrývky činí 0,15 m. 
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Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971)  

 

TEPLÁ MÍRNĚ TEPLÁ CHLADNÁ 

T2 T4 MT2 MT3 MT4 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11 CH4 CH6 CH7 

oranžová červená khaki 
tmavě 
zelená 

olivová zelená 
světle 
zelená 

světle 
žlutá 

žlutá okrová šedá modrá 
světle 
modrá 

LetD 50-60 60-70 20-30 30-40 40-50 0-20 10-30 

HVO 160-170 
170-
180 

140-
160 

120-140 140-160 80-120 120-140 

MD 100-110 
110-
130 

130-160 
110-
130 

130-
140 

110-130 
160-
180 

140-160 

LD 30-40 40-50 30-40 60-70 50-60 

°C I -2 - -3 -3 - -4 -2 - -3 -4 - -5 -2 - -3 -3 - -4 -2 - -3 -6 - -7 -4 - -5 -3 - -4 

°C IV 8-9 9-10 6-7 7-8 2-4 4-6 

°C VII 18-19 19-20 16-17 17-18 12-14 14-15 15-16 

°C X 7-9 9-10 6-7 7-8 4-5 5-6 6-7 

s³1mm 90-100 80-90 
120-
130 

110-120 100-120 90-100 
120-
140 

140-
160 

120-130 

s VO 350-400 
300-
350 

450-
500 

350-450 400-450 
350-
400 

600-700 500-600 

s VZ 200-300 250-300 200-250 400-500 350-400 

sp 40-50 80-100 60-100 60-80 60-100 60-80 50-60 
140-
160 

120-
140 

100-120 

o>0,8 120-140 
110-
120 

150-
160 

120-150 
150-
160 

120-150 
130-
150 

150-160 

o<0,2 40-50 50-60 40-50 50-60 40-50 30-40 40-50 

 

C.1.2  Územní systém ekologické stability krajiny  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je 
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.  
Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. 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 plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských limitů a záměrů. 
Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES definitivně 
považovat za jednoznačné. 
Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je:  

o Voděhradské bučiny Vidrholec, jehož hranice probíhá cca 5 km severozápadním 
směrem  

o Dolánka – Voděradské bučiny, jehož hranice probíhá severním směrem ve 
vzdálenosti cca 2,0 km.   

Jiné prvky ÚSES se v popisované lokalitě nenachází. 
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C.1.3  Zvláště chráněná území 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje 
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do 
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.  
a) Velkoplošná ZCHÚ:  
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území. 
b) Maloplošná ZCHÚ:  
Plocha uvažovaného záměru nespadá ani se přímo nedotýká žádného maloplošného 
chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění.  
V nejbližším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:   
• Z směrem, ve vzdálenosti cca 3,5 km, se nalézá NPR Voděradské bučiny (katastrální 

území Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka). Vliv záměru na toto ZCHÚ je nulový. 
 
c) CHOPAV: 
Parcela uvažovaného záměru včetně celého širšího zájmového území není součástí chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), která by byla regulativem, vytvářejícím 
omezující podmínky pro skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami, pro zemědělské 
způsoby hospodaření a pro velkoplošné odvodňování. Pro námi posuzovaný záměr jsou 
nařízení omezující způsoby manipulace s ropnými látkami s ohledem na vyloučení úniků a 
kontaminace půdy a vody. 

d) Přírodní parky:  
Území lokality se nenachází v blízkosti území Přírodních parků. 
Tato přírodně cenná území jsou oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici, 
že nemohou být posuzovaným záměrem ovlivněna. 

C.1.4  Voda 

Hydrologická charakteristika 
Jedná se o území hydrologicky nevýznamné, které není zdrojem pitné vody, ani oblastí 
přirozené akumulace vod. 
Převážná část širšího území patří do povodí potoka Šembera a na jihozápadě pak do povodí 
Jevanského potoka. 
Potok Šembera (č.h.p.1-04-06-034) pramení 0,7 km severovýchodně od Jevan ve výšce 415 m 
n.m., ústí zleva do Výrovky u Zvěřínku ve výšce 182 m n.m.. Plocha povodí 190,2 km2, délka 
toku 28,2 km, průměrný průtok u ústí je 0,56 m3/s. Vodohospodářsky významný tok.     
Jevanský potok (dále nazývaný se svým soutokem Propast - č.h.p.1-09-03-106) pramení 1 km 
od Louňovic ve výšce 480 m n.m., ústí zprava do Sázavy u Stříbrné Skalice ve výšce 284 m 
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n.m. Plocha povodí 75,9 km2, délka toku 20,8 km, průměrný průtok u ústí je 0,28 m3/s. 
Vodohospodářsky významný tok.     

C.1.5  Významné krajinné prvky  

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je 
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata. 

Území určené pro výstavbu ČS PHM není součástí památkově chráněného území nebo jiných 
chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo archeologického významu.  

Na lokalitě určené pro výstavbu nejsou žádné kulturní ani architektonické památky.  

C.1.6  Natura 2000 

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem 
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která na 
území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní 
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.  
 
V zájmovém území výstavby se nenachází žádná ptačí oblast (PO). 
Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
(NATURA 2000) jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy vyloučeny. Dle 
vyjádření KÚ Středočeského kraje, odboru životního prostředí, ve smyslu §45i zákona 
114/19925 Sb., nemůže mít výstavba Čerpací stanice PHM na pozemku pč. 867/26 vliv 
na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

C.1.7  Území hustě zalidněná 

V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. K 31.12.201 bylo v obci Kozojedy 
trvale hlášeno 715 obyvatel. Do širší zájmové oblasti okolo řešené plochy je nutno zahrnout 
město Kostelec nad Černými lesy - hustě osídlené území, kde je řada projevů lidské činnosti –
silnice, průmyslová a obytná zástavba. 
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C.1.8  Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

V těsném okolí uvažovaného záměru se žádné významné kulturní památky nevyskytují - 
nebudou výstavbou VČS PHM dotčeny. Na lokalitě určené pro výstavbu nejsou žádné 
kulturní ani architektonické památky.  
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C.2  Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny  
Vhodnost zvolené lokality je dána polohou vůči obci a snadným přístupem. Výstavba 
významně neovlivní žádnou ze složek ŽP v dotčeném území. S ohledem na zábor ZPF je 
možné ovlivnění uvažovat u půdy.  

C.2.1.  Ovzduší 

V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 400 m.n.m. a mírně zvlněném terénu lze 
očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 
4,0 m/s. Z údajů celkové větrné růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry 
směru Z, následované směry JZ  a SZ. Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru J a N. 
Orografie terénu umožňuje dobré provětrávání dané oblasti. 
Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo s dobrými rozptylovými podmínkami. 
V okolí areálu lze očekávat tyto průměrné roční a maximální hodinové koncentrace: 

 Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek  

znečišťující látka  

 

Kr  [ µg/m3 ] Kmax1h roční limit            
[ µg/m3 ] 

NO2 18 38 40  

SO2 7  50 

prach PM 10 31 50 *)  40 

Benzen 1,7 -- 5 
 
Limity – bez meze tolerance. NV č. 350/2002 Sb. ve znění NV 429/2005 Sb., kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší  
*) 24 hodinová 

C.2.2.  Půda 

Podle údajů z katastru nemovitostí je pozemek, na kterém je navrhována stavba, zemědělskou 
půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se řídí zákonem 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. 
(úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).  
Parcela dotčená stavbou je charakterizována bonitovanou půdně ekologickou jednotkou – 
BPEJ. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996 
č.j. OOLP/1067/96 patří BPEJ dotčených parcel do I. třídy ochrany. 
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Stanoviště, vybrané ke stavbě areálu čerpací stanice PHM, je na místě, které je extenzivně 
obhospodařováno jako pole. Na těchto pozemcích jsou zastoupeny téměř výhradně hnědé 
půdy, jež jsou většinou lehčí než kamenité mechanické skladby a mají relativně dobré vláhové 
podmínky. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvažovaný záměr uskuteční na pozemcích, resp. částech 
pozemků, v katastrálním území Kozojedy u Kostelce nad Černými lesy. 

Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Celková plocha k 
odnětí ze ZPF:   

a) trvalý zábor  1.797 m2    
Trvalý zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi - 
vnitroareálové komunikace, plocha kiosku, základové konstrukce skladovacích nádrží. 
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch trvalého záboru humusová 
vrstva o mocnosti 10–20 cm (dle jednotlivých BPEJ a třídy ochrany), humus bude rozprostřen 
(po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do původního stavu, na 
pozemcích investora podél státní silnice I/2, v rámci řízení o vynětí určí investorovi MěÚ 
OŽP a orgán ochrany ZPF. 
V případě, že místní zeminu z důvodu jejích mechanických vlastností nebude možno použít, 
určí OSS způsob další způsob jejího využití. V  závěru výstavby záměru bude humusová 
vrstva použita na detailní terénní úpravy celého areálu. 

C.2.3  Fauna a flora, ekosystémy 

a) Fauna a flora  

Na lokalitě navržené stavby byl proveden základní inventarizační biologický průzkum. 
Řešená plocha je prakticky mírně svažité pole, navazující na již zastavěné plochy. V současné 
době je plocha zemědělsky obdělána.  
Z hlediska ekologického je vlastní plocha chudý antropoekosystém. Okolní plochy jsou 
druhově chudé ruderální trávníky bez větší ekologické hodnoty a ruderální společenstva 
synantropních plevelů s kulturními prvky.  
Vzhledem k plánovanému stavebnímu využití byl průzkum zaměřen v prvé řadě 
k zodpovězení otázky, zda se v dotčené lokalitě vyskytují druhy zvláště chráněné ve smyslu 
zákona 114/92 Sb. pl. znění. Dále k celkovému zhodnocení ekologického významu lokality.  
Botanický průzkum byl zaměřen především na druhy přirozené, vzhledem k velikosti lokality 
jde spíše o určitý výčet typických reprezentantů. Z hlediska botanického jde však o plochu 
poměrně chudou, s nízkým počtem druhů.  
Zoologický průzkum byl zaměřen především vertebralogicky, se snahou v menší míře 
postihnout typické skupiny bezobratlých. 

• Botanika 

Převážná část zkoumané plochy je v současné době zemědělsky obhospodařována, v pásu 
kolem státní silnice I/2 zatravněná, s převahou Dactylis glomerata- srha. 
Výčet charakteristických rostlin na úzkém pásu kolem komunikace, kde není zemědělsky 
obhospodařována, uvádí následující tabulka: 
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   Výčet charakteristických rostlin 
 

Aegopodium podagraria Bršlice Ojediněle 

Achillea millefolium Řebříček Ojediněle 

Alchemilla vulgaris Kontryhel Hojně 

Artemisia vulgaris Pelyněk Hojně 

Capsella bursa-pastoris Kokoška Hojně 

Daktylis glomerata Srha Hojně 

Hypericum perforatum Třesalka Hojně 

Rumex acetosella Šťovík Ojediněle 

Trifolium pratense Jetel Ojediněle 

Trifolium repens Jetel Ojediněle 

Urtica dioica Kopřiva Hojně 

Poa annua Lipnice Ojediněle 
 

• Zoologie 

Obojživelníci a plazi: 
V celém zájmovém území včetně širších vztahů nebyl během průzkumu zjištěn žádný druh 
obojživelníka či plaza. 
    
Ptáci: 
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno několik 
druhů ptáků. Byly zjištěny: 
   Motacilla alba - konipas 
   Pica pica - straka 
Nebylo zjištěno hnízdění ptáků. 
Z ostatních zjištěných druhů jsou ještě dva druhy zařazeny mezi zvláště chráněné: 
   Apus apus - rorýs obecný 
   Hirundo rustica - vlaštovka obecná 
Tyto však nebudou stavbou nijak dotčeny. 
Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště 
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.  
 
Savci:  

V celém zájmovém území včetně širších vztahů nebyly během průzkumu zaznamenány žádné 
druhy savců. Z trusu lze však usuzovat na výskyt: 
   Lepus europaeus - zajíc. 
Nebyl v lokalitě zjištěn výskyt netopýrů. V zájmovém území nejsou známy žádné letní 
kolonie, či zimní úkryty. 
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Bezobratlí: 
Na konkrétních posuzovaných lokalitách byl zjištěn výskyt: 
   Carabidae - Střevlíkovití, jenž nepatří mezi ZCHD 
   Cicindela campestris - svižník, jenž nepatří mezi ZCHD 
Dále byl zjištěn výskyt: 
   Bombus - Čmeláka, jenž patří mezi ZCHD. 
Z denních motýlů bylo zjištěno 7 běžně se vyskytující druhů, jenž nepatří mezi ZCHD.   

 
Zkoumaná plocha je evidentně velmi chudé ruderální stanoviště s převahou plevelných a 
synantropních bylin. Z hlediska botanického i zoologického se jedná tedy o biotop s 
podprůměrnou hodnotou s výskytem pouze běžných druhů, všeobecně rozšířených. Na 
lokalitě nebyl nalezen žádný chráněný rostlinný nebo živočišný druh uvedený ve vyhlášce 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ani žádný zvláště chráněný druh ve smyslu zákona 114/92 Sb. pl. 
znění. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a také tomu, že areál s plánovanou výstavbou VČS 
PH v průmyslové zóně je zřejmé, že výstavba by neměla narušit již beztak ekologicky málo 
hodnotnou lokalitu. 

 
b) Ekosystémy 

Stavba bude umístěna na pozemkové parcele KN p.č. 867/26. Na předmětné parcele a ani na 
okolních se nenachází lesní porost. 
 

C.2.4  Krajina 

Posuzovaná lokalita se nachází na zvlněné pahorkatině v okolí Kostelce nad Černými lesy na 
okraji obce Kozojedy. Na jižním okraji přiléhá k silnici I. třídy č. I/2.  

Krajina, ve které je stavba plánována, má charakter zemědělsky využívaného pole 
s nevýrazným členěním terénu. Její spoluurčující znaky tvoří plochy pro zemědělskou výrobu. 
Nejsou zde žádné dominantní znaky přírodní charakteristiky, které by utvářely její 
jedinečnost. Krajinný ráz je chráněn podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. 
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D.    ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
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D.1  Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti, 
složitosti a významnosti (z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti) 

D.1.1  Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost 

 Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva  

Vlivy hodnoceného záměru budou vlivy zcela typické pro obdobné záměry .  
Výstavbou záměru nevzniknou žádná významná zdravotní rizika, která by byla vyvolána 
stavbou záměru ani se nepředpokládá žádné reálné přímé negativní ovlivnění zdraví 
obyvatelstva.  
Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění 
silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby, při suchém 
počasí lze předpokládat možnost zvýšené prašnosti při pohybu NA při navážení materiálu na 
výstavbu.  
Silnice a komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny. Prašnost 
lze technickými opatřeními minimalizovat.   

Všechny vznikající odpady budou likvidovány autorizováni subjekty v souladu se zákonem.  

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí. 
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch apod. musí být provedeny s ohledem na 
ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. 

Na základě výstupů z provedených odborných studií lze očekávat, že ani provozem stavby 
nebudou porušovány zásady ochrany veřejného zdraví nebo psychologické zátěže 
z narušení faktoru pohody obyvatel.  
 
Vlivy na obyvatelstvo v době realizace záměru lze považovat za minimální, vlivy na 
obyvatelstvo v době provozu záměru lze považovat za akceptovatelné.     

 Vliv hluku na veřejné zdraví  

 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Toto nařízení zrušuje 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb. 
Posuzovaný záměr zahrnuje umístění areálu ČS PHM, který bude vystavěn na 
nezastavěném pozemku, přilehlém k frekventované komunikaci  1/2 ve směru z Kostelce 
nad Černými lesy do Prahy. 
Úroveň akustické zátěže se instalací a provozem čerpací nádrže v blízkosti silnice 1/2 se 
současným stavem pozorovatelně nezmění, nejbližší obytný objekt je umístěn ve vzdálenosti 
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cca 150 m. Provozem záměru nedojde k překročení hygienických limitů pro denní dobu, 
ani pro noční dobu, stanovených legislativně v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., platném 
znění.  

Při provozu je nutné dodržet obecně ve venkovním prostoru LAeq,T = 50/40 dB, a to ve 
vztahu k chráněným venkovním prostorům ostatních staveb a chráněným ostatním venkovním 
prostorům pro den/noc.  
Vliv provozu ČS PHM, nepřesahuje v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb 
hygienický limit daný zákonem (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)  
Intenzita provozu je volena teoretická, a to podle možností čerpání PHM.  
Vliv na hlukové zatížení nejblíže situované občanské zástavby lze považovat za nulové 

 Vliv na zdraví a bezpečnost 

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě a 
provozu tohoto typu záměru mohla vznikat nějaká významná zdravotní rizika. Samozřejmě 
riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních 
povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.  
Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné. 
 

D.1.2   Vlivy na složky ŽP  

 Vliv na ovzduší 

Hlavní změnou v ovlivňování čistoty ovzduší bude čerpání nafty motorové a benzínu natural 
do vozidel, případně její stáčení do skladovací nádrže z převozní autocisterny.  
Při stáčení i čerpání pohonných hmot do nádrží automobilistů dochází k vytlačování směsi par 
paliva a vzduchu nad hladinou v nádrži do venkovního prostoru.  
Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny 
převážně těkavými organickými látkami (VOC – volatile organic compouds), které zásadně 
ovlivňují kvalitu ovzduší.  
Nyní je používána definice, která VOC definuje jako „jakoukoliv organickou sloučeninu nebo 
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo 
roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. Tuto podmínku splňuje většina 
alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy, 
alkoholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových 
kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.“ 
Hlavním faktem je jejich podpora vzniku přízemního ozonu. Přízemní ozon ničí lesy, 
vegetaci, úrodu, poškozuje lidské zdraví, což je pozorovatelné hlavně v městských 
aglomeracích. VOC jsou schopny se podílet na reakcích s dalšími škodlivinami, jako např. 
oxidy dusíku, aj. Některé složky VOC ohrožují ochrannou vrstvu stratosférického ozonu a 
podporují vytváření skleníkového efektu. 
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Jako škodliviny s možným účinkem na veřejné zdraví přicházejí v případě oznamovaného 
záměru především oxidy dusíku a prach ve frakci PM10 a VOC.  
 a) Oxid dusičitý NO2 vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, 
snižuje odolnost k infekcím a zvyšuje riziko astmatických potíží.  
 b) Prach a frakce PM10 zejména, působí jako přenašeč plynných a mikrobiálních 
škodlivin. Dráždí dýchací cesty, vyvolává zvýšenou tvorbu hlenu a omezení samočisticí 
funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím se vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj 
akutních respiračních infekcí a jejich přechod do chronické formy.  
Imise NO2 a PM10 se instalací a provozem čerpací sanice se prakticky nezmění. 
 c) Benzen, jehož zdrojem jsou především výfukové plyny, páry benzínu a tabákový 
kouř, je řazen mezi prokázané lidské karcinogeny, má příčinný vztah ke vzniku leukémie. 
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň.  
 
Naftové a benzínové páry však obsahují jen velmi malé množství benzenu a příspěvek 
provozu ČS PHM ke zhoršení imisní situace lze hodnotit za nepodstatný a zanedbatelný. 
 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvem životního prostředí doposud nebyly zveřejněny emisní 
faktory, jsou pro potřebu teoretického výpočtu použity emisní faktory uvedené v bodě 14 
přílohy č. 2. k vyhlášce MŽP č. 205/2009 Sb., které  zůstávají v platnosti do 31.3.2013: 
 

o hodnota emisního faktoru EF pro motorovou naftu činí 0,02 kg VOC.m-3, 
o hodnota emisního faktoru EF pro automobilový benzin činí 1,4 kg VOC.m-3. 

 
Technologie posuzované ČS PHM bude zdrojem emisí těkavých organických látek (VOC) a 
pachových látek. 
Teoretický výpočet ročního hmotnostního toku emisí VOC vznikajících provozem 
posuzované ČS PHM vychází z následujících předpokladů: 

• průměrná roční výtoč automobilových benzínů (BA 95N) v posuzované ČS PHM 
bude na úrovni 1 100 m3, 

• průměrná roční výtoč motorové nafty a směsné motorové nafty v posuzované ČS 
PHM bude na úrovni 1 400 m3, 

• vydané množství pohonných hmot bude rovno množství pohonných hmot přijatých, 
• posuzovaná ČS PHM bude vybavena rekuperací benzinových par etapy II s minimální 

účinností 85 %, 
• maximální roční ztráta automobilového benzinu, vznikající při plnění příslušné 

komory skladovací nádrže čerpací stanice, bude na úrovni 0,01 % hmotnostního z 
ročního obratu automobilového benzinu, 

Celkové emise VOC z posuzované ČS PHM, v průměrné výši cca 0,9 kg denně, jsou 
akceptovatelné a nemohou způsobit zhoršení stávajícího emisního stavu v lokalitě, 
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přičemž lze předpokládat, že zprovoznění posuzované ČS PHM se úměrně odrazí ve snížení 
roční výtoče automobilových benzinů v dalších ČS PHM umístěných v dotčené lokalitě. 
Je možno považovat podíl provozu posuzované ČS PHM na emisní situaci v dané lokalitě, při 
splnění požadavků legislativy v ochraně ovzduší, za zanedbatelný a akceptovatelný. 

 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Předmětem bylo posouzení vzájemných hydrogeologických vazeb mezi budoucím vodním 
zdrojem a potenciálními kontaminačními ohnisky, jako jsou splachy z obslužných 
komunikací a parkoviště a též zařízení pro vsakování přečištěných odpadních vod z parkovišť 
a komunikace.   
Na základě zjištěných přírodních podmínek, analýzy výše uvedených skutečností, kapacitní 
bilance a dalších souvislostí strukturovaných v předchozích kapitolách jsme toho názoru, že 
popsaný systém nakládání se srážkovými odpadními vodami bude mít příznivý vliv na životní 
prostředí ve srovnání s jinými možnostmi řešení a při dodržení uvedených doporučení a 
podmínek nemůže poškodit žádné vodní zdroje. Nebude mít negativní vliv na vodní a na 
vodu vázané ekosystémy a kvalitu ani vodohospodářský režim a režim podzemních vod 
v oblasti. Nedojde k podmáčení terénů v důsledku zřízení výše uvedených vsakovacích 
objektů. 
V žádném případě nedojde k ohrožení kvality podzemních vod vlivem provozu plánované 
stavby. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a souvislostem můžeme konstatovat, že 
nezávadnost, funkčnost a kapacita navrženého systému nakládání s odpadními vodami je 
dostatečná. 
Ovlivnění povrchových a podzemních vod je proto možno vyloučit.  

 Vliv na půdu  

Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to především z hlediska záboru ZPF v I. 
třídě ochrany. Tento vliv lze svým rozsahem i z hlediska významu považovat za mírně 
negativní.  
Z  plochy staveniště o výměře cca 1.797 m2 bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti  cca 
20 cm a to dle požadavků orgánů ochrany ZPF, v současné době je předběžně uvažováno s tl. 
cca 0,20 m – tedy o sejmutí hmoty o objemu cca 360 m3. 

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá znečištění půdy v zájmovém území. Rovněž 
činnost v nově navržených objektech nepředstavuje zvýšené riziko znečištění půdy. V období 
realizace ale nelze vyloučit únik paliva či olejů ze stavební techniky a automobilů v případě 
havárie. V takovémto případě je třeba postupovat dle platného havarijního plánu. 

Zemní práce (hrubé terénní úpravy – HTÚ) představují odkopávky a sejmutí ornice. Způsob 
využití určí v dalším stupni odbor ŽP v MěÚ Kostelec nad Černými lesy. Zeminu je možno 
využít pro sadbové účely a na dorovnání terénu. Veškeré úpravy na dotčených pozemních 
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komunikacích a na příjezdech na parkoviště a prostorech určených pro  ČS PHM budou 
řešeny v souladu s ČSN 73 6110.  
Vytěžená půda při skrývce z plochy staveniště se v největší možné míře vrátí na původní 
místo, popř. bude použito na sadbové a terénní úpravy - vytvoření valu mezi navrhovaným 
záměrem a pozemky, určenými k zástavbě rodinnými domy.  
V případě, že místní zeminu nebude možné z důvodu mechanických vlastností použít do 
násypů a terénních úprav bude postupováno dle závěrů OSS. 

K trvalému odnětí části pozemku ze ZPF bude investorem podána žádost na Magistrát města 
Říčany, který k požadovanému trvalému odnětí vydá  souhlasné stanovisko.  

Vlivy na půdu lze označit z hlediska záboru ZPF jako málo významné. 

 Vliv na Krajinu   

Krajina, ve které je stavba plánována, má charakter zvlněné krajiny s nevýrazným členěním 
terénu. Její spoluurčující znaky tvoří lesy, zemědělsky obhospodařovaná půda a plochy a 
antropogenní stavby. Nejsou zde žádné dominantní znaky přírodní charakteristiky, které by 
utvářely její jedinečnost.  
Jedná se o území mimo zájmy ochrany krajinného rázu. Ráz krajiny, ve které se dotčená 
lokalita nachází, není chráněn žádnou z legislativně dostupných metod.  
 
Na základě terénního šetření a analyzovaných informací o krajině v bezprostřední blízkosti 
plánované stavby lze konstatovat několik zobecňujících faktů:  

• Percepce krajiny je narušena antropogenními vlivy, které v území již existují a mají 
trvalý charakter 

• Vizuální stránka krajinné scény je deklasována antropogenními dominantami 

• Dle platné dokumentace územního plánování patří zmiňovaná dopravní stavba mezi 
rozvojové osy daného území, podél ní je plánována další zástavba v území. Je třeba 
mít na zřeteli, že se jedná o území, jež bude nadále podléhat zvýšenému tlaku na 
zástavbu a rozvoj  

• Krajina vykazuje absenci dominantních znaků přírodní charakteristiky 

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného provozu dojde sice realizací záměru   
k lokální změně, kterou by bylo možno chápat jako dotváření charakteru krajiny, ale protože 
se jedná o území antropologicky pozměněné a tento vliv na území nemůže být považován 
jako velkoplošný.  
Ovlivnění krajinného rázu je proto možno vyloučit. 
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 Vliv na faunu a floru   

Vzhledem k rozsahu a k umístění záměru není předpoklad, že by záměr mohl ohrozit biotop 
nebo vést k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. V lokalitě výstavby nebyl 
v období přírodovědného průzkumu zjištěn výskyt zvl. chráněných rostlin a živočichů.  
  
Vlivy na faunu a floru lze považovat za nevýznamné.    

 
 Vliv na ekosystémy   

Hodnocení vlivu záměru na lesní porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
je jedním ze základních podkladů pro identifikaci dlouhodobých vlivů případné realizace 
záměru.  
Cílem hodnocení je stanovit objektivní vlivy stavby na okolní lesní pozemky. Vzhledem 

k rozsahu a k umístění záměru není předpoklad, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést 

k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. Lesní porosty se na posuzované lokalitě 

nevyskytují, nejblíže je lesní porost jižním směrem od navrhované stavby ve vzdálenosti cca 

1 km. Tento lesní porost byl vyhodnocen z hlediska jeho kvalitativních charakteristik. Na 

základě toho je možné konstatovat, že se jedná o lesy v širším okolí zcela běžné, bez 

jakéhokoli znaku význačnosti. Do standardu okolních lesních porostů zapadají jednak svým 

druhovým složením, ve kterém nejsou zastoupeny žádné význačné druhy, jednak 

hospodářským charakterem a produkčním potenciálem dřevní hmoty.  

Vlivy výstavby a provozu navrhované stavby na produkční i mimoprodukční funkce 
hodnocených porostů nejsou prakticky žádné. Lesní porosty zůstanou zachovány a budou 
moct dále plnit svou hospodářskou funkci. Jejich funkce vodohospodářská i ekostabilizační 
nebudou navrhovaným záměrem nijak ovlivněny. Vzhledem k absenci ekotonálních druhů 
nebude docházet k rušivým vlivům z provozu realizované stavby.  
 
Ovlivnění ekosystému je proto možno vyloučit.  
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D.2  Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru v jediné, již před zahájením 
projektových prací vybrané územní variantě, vyplývající ze situování na daných a předem 
určených plochách ve vlastnictví investora, byla od počátku záměru investorem a na základě 
jeho zadání i zpracovatelem Oznámení sledována jediná územní varianta v podobě, jak je 
prezentována a hodnocena tímto oznámením. 
 
Z hlediska ekologické únosnosti území je předkládaný záměr pro tuto lokalitu a její 
umístění do krajiny akceptovatelný. Využívá specifikované území, určené i platnou ÚPD 
pro průmyslovou výrobu a využívá technologii s minimálním negativním dopadem na ŽP při 
maximální energetické úspornosti celého technologického procesu. 
 
Imisní působení (ovzduší, hluk) vlivem realizace záměru a vyvolané dopravy nebude 
dosahovat hodnot, které by vedly k takovému zvyšování zdravotních rizik či k narušování 
faktorů pohody obyvatelstva, jež by realizaci záměru vylučovaly.  
 
V době výstavby se dá předpokládat určitý zvýšený pohyb automobilů a stavební techniky. 
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově omezený. Vzhledem k rozsahu stavebních a 
jiných prací v období výstavby sledovaného záměru nedojde tedy k výraznému ovlivňování 
nejbližší obytné zástavby oproti současnému stavu.  
 
Pro období provozu záměru není předpoklad zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí 
uvažovaného záměru vyplývající z expozice hluku či nárůstu imisí z automobilové dopravy. 
Vlivy záměru na lidské zdraví lze hodnotit jako nevýznamné, v širším pohledu za mírně 
pozitivní a to v případě dodržení navržených minimalizačních opatření.  
 
Jako u každé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko 
mimořádné události, jako jsou živelní pohromy apod. Havarijní řády a další ochranná 
opatření jsou navrhována tak, aby byla tato případná rizika minimalizována.  
 
Předkládaný záměr je v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. 

- Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu 
navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry, záměr je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí.  

- Z hlediska posuzovaných vlivů, hodnocených dle kapitoly D.I., je patrné, že možné 
vlivy v oblasti emisí a akustické situace lokality nebudou mít negativní vliv na 
celkovou úroveň jednotlivých složek životního prostředí lokality záměru. 
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- S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že vlivy záměru jsou 
nevýznamné, není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů na vody, přírodu a 
krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.  

- Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou komentované 
v příslušných pasážích textu, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý až 
nulový, hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný. 

 
a)  vliv na půdu 
Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to především z hlediska záboru ZPF v I. 
třídě ochrany. Tento vliv lze svým rozsahem i z hlediska významu považovat za mírně 
negativní. 
Vytěžená půda při skrývce z plochy staveniště se v největší možné míře vrátí na původní 
místo, popř. bude použito na sadbové a terénní úpravy.  
 
b) vliv na  ovzduší  

vliv v průběhu stavby:  
Při výstavbě nebudou bodové zdroje znečišťování ovzduší  trvale  provozovány. Krátkodobě 
je možno počítat s provozem stacionárních zařízení spalujících kapalná paliva. 
vliv v době provozu:  
Typ použitého topného media na vytápění bude LTO,k  vytápění bude instalován 1 kotel  na 
LTO o výkonu 48 kW.  
V areálu  ČSPHM bude postaveno parkoviště s kapacitou 10 míst pro OA a 8 míst pro NA.  
Při provozu ČS PHM bude vnější ovzduší znečišťováno zejména organickými látkami, které 
jsou obsaženy v benzinových parách, které budou uvolňovány při manipulaci s benzinem. Dle 
přílohy č. 2. k zákonu č. 201/2012 Sb. nejsou pro zdroje zařazené pod kódem 10.11. vyžadovány 
realizace kompenzačních opatření podle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 

Celkové emise VOC z posuzované ČS PHM, v průměrné výši cca 0,9 kg denně, jsou 
akceptovatelné a nemohou způsobit zhoršení stávajícího emisního stavu v lokalitě, přičemž 
lze předpokládat, že zprovoznění posuzované ČS PHM se úměrně odrazí ve snížení roční 
výtoče automobilových benzinů v dalších ČS PHM umístěných v dotčené lokalitě. 

Ze závěrů Odborného posudku jednoznačně vyplývá, že vzhledem ke stanoveným hodnotám 
nebude mít výstavba a provoz vliv na znečištění ovzduší v okolí.  
 
c) vliv na  povrchové a podzemní vody   
Na základě zjištěných přírodních podmínek, analýzy výše uvedených skutečností, kapacitní 
bilance a dalších souvislostí, strukturovaných v předchozích kapitolách, jsme toho názoru, že 
popsaný systém nakládání se srážkovými odpadními vodami bude mít příznivý vliv na životní 
prostředí ve srovnání s jinými možnostmi řešení a při dodržení uvedených doporučení a 
podmínek nemůže poškodit žádné vodní zdroje.  
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Nebude mít negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy a kvalitu ani 
vodohospodářský režim a režim podzemních vod v oblasti. Nedojde k podmáčení terénů 
v důsledku zřízení výše uvedených vsakovacích objektů. 
 
d) vliv na faunu a floru a ekosystémy 

 - fauna flora  
V dané lokalitě nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu a to ani v navazujícím 
území, jenž bude výstavbou a provozem ovlivněno 
Na základě aktualizované studie není nutno požádat o udělení výjimky  podle §56 zákona 
č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z důvodu zásahu do biotopu, či 
populace zvláště chráněného druhu. 

- ekosystémy  
Vlivy výstavby a provozu navrhované stavby na produkční i mimoprodukční funkce 
hodnocených porostů nejsou prakticky žádné. Lesní porosty zůstanou zachovány a budou 
moct dále plnit svou hospodářskou funkci. Jejich funkce vodohospodářská i ekostabilizační 
nebudou navrhovaným záměrem nijak ovlivněny. Vzhledem k absenci ekotonálních druhů 
nebude docházet k rušivým vlivům z provozu realizované stavby 
 
e ) vliv na krajinný ráz  
V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného provozu dojde sice realizací záměru 
k lokální změně, kterou by bylo možno chápat jako dotváření charakteru krajiny, ale protože 
se jedná o území antropologicky pozměněné a tento vliv na území nemůže být považován 
jako velkoplošný.  
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D.3 Údaje o možných významných nep říznivých vlivech, 

přesahujících státní hranice  

Vzhledem k plánovanému umístění a samotnému charakteru záměru je možné konstatovat, že 
jakékoliv vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají. 
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D.4   Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 

nepříznivých vliv ů 

Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní 
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií: 

1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace, 
2. opatření realizovaná v době výstavby, 
3. opatření realizovaná v průběhu provozu. 

Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. 
 

D.4.1  Opatření realizovaná v době zpracování PD 

Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných 
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu realizace a provozu budou 
rozvíjena tak, jak se budou korigovat poznatky o možných vlivech realizace záměru na 
prostředí. Principem pro stanovení konkrétních opatření je: 

• zásada předběžné opatrnosti.  
• zpracování podkladových odborných studií.  

  

D.4.2 Opatření realizovaná v době výstavby  

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační  
a preventivní. Mimořádná opatření není nutno přijímat, bude se jednat o výstavbu ČS MHM s 
parkovištěm, stavba bude postavena na „klíč“. Všechny stavební, ale i technické záležitosti 
budou řešeny v dodavatelské smlouvě. 
 

D.4.3  Opatření realizovaná při provozu  

• srážkové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány do okolního terénu na pozemku 
investora. Kontaminované vody z izolované manipulační plochy budou kanalizační 
přípojkou svedeny do komory podzemní skladovací nádrže, odkud budou vyváženy 
akreditovanou firmou k likvidaci. 

• budou dodrženy požadavky stanovené NV č.61/2003, č.229/2007 a č.450/2005 Sb.  

• bude vypracován plán opatření pro případ havárie (dále jen Havarijní plán), ten 
schvaluje příslušný vodoprávní úřad, může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej 
uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem 
vodního toku (dle vyhl. 450/2005 Sb.). 
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• technologická zařízení se budou udržovat v perfektním technickém stavu tak, aby 
nemohlo docházet ke zvýšení hlučnosti provozu, 

• specifikují se prostory pro shromaždování nebezpečných odpadů a případných 
ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci provozu 
uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených 
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství, 

• odpad se bude třídit dle kategorizace. Likvidaci a odstranění odpadů zajistí pouze 
subjekty, oprávněné k této činnosti, 

• bude-li to nutné, provede se měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění 
hlukových emisí, 

• v průběhu provozu se budou udržovat veškeré plochy areálu ČS PHM v čistotě, 
zejména po zimním období se zajistí odstranění posypových hmot, vnesených vozidly a 
vlastní aplikací z ploch parkoviště i ostatních obslužných ploch, 

• pracovníci, kteří budou provádět obsluhu a údržbu zařízení, budou používat předepsané 
osobní ochranné prostředky, dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm, při údržbě nebo opravách zařízení čerpací stanice budou povinni používat 
vhodné nejiskřivé nářadí při obsluze nebo údržbě zařízení, 

• do zóny, navržené pro stáčení, bude po dobu stáčení zákaz vjezdu jiných motorových   
vozidel. Prostory u výdejního stojanu se zařazují podle ČSN 650202 příloha A,  

• budou prováděny pravidelné důkladné kontroly  a precizní provádění údržby a 
případných oprav celého technologického celku, 

• bude zajištěna nepřetržitá ostraha ČS PHM. 
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D.5   Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které 

se vyskytly p ři specifikaci vliv ů.  

Ve stadiu zpracování tohoto oznámení bylo dostatek podkladových materiálů a vycházelo se 
z realizace obdobných záměrů. Oznámení zpracováno dle příl.č.3 zák. č. 100/2001 Sb, a to na 
současné úrovni poznání.  
S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz lze předpokládat, že nebyly zanedbány 
základní souvislosti a specifikace vlivů této stavby na životní prostředí. Při zpracování 
oznámení se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a technologii nedostatky ve 
znalostech nevyskytly. 
 
Charakter záměru nedává předpoklad vzniku významných negativních vlivů na životní 
prostředí.  Stejně tak území, do kterého je záměr situován (nacházející se přímo v areálu 
zemědělského družstva) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy.  
 
Neurčitost některých údajů v oznámení se zvyšuje tím, že nebyla provedena hluková a 
rozptylová studie. Tento nedostatek je možno přijmout  s ohledem na skutečnost, že 
stavební práce budou prováděny mimo zastavěné území a odhadované vlivy, které bude 
záměr produkovat, jsou celkově malé, zanedbatelné až nulové. 
 
Vstupní údaje pro posouzení vlivů na všechny složky životního prostředí byly pečlivě 
vyhodnoceny na základě informací, dodaných investorem. Technické údaje o charakteru ČS 
PHM (umístění a uspořádání technologie), intenzitě dopravy a provozu zařízení jsou 
kompletní pro vyhodnocení všech faktorů, které mohou mít vliv na životní prostředí.  

Zpracovatel se domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro objektivní 
vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další zpřesňující údaje, 
které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se nepromítnou do 
charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 

Míru  takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako 
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným 
hodnocením záměrů.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 

ZÁM ĚRU (pokud byly předloženy) 
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Záměr není uvažován ve variantách.  Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze 
variantu referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný 
stav). 
Dle vyjádření Městského úřadu v Kostelci pod Černými lesy, oddělení územního plánování, 
je zamýšlená stavba v souladu s ÚPD. 
V územně plánovací dokumentaci se pozemky nacházejí v zastavitelném území ploch pro 
skladování a lehký průmysl. 
 
Varianty řešení 
Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. přicházejí do 
úvahy tyto varianty: 

1. Aktivní varianta - navržený záměr 
Jedná se o realizaci záměru výstavby ČS PHM dle výše uvedených specifik. Popis aktivní 
varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této 
dokumentace.  

2. Nulová varianta — bez realizace záměru 
Nulová varianta bez činnosti — bez realizace záměru je uvažována jako referenční varianta 
určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení  

Zastavovací studie, kde jsou uvedeny údaje o stavebních pozemcích z KU. 
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2. Další podstatné informace oznamovatele 

Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným 
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ 

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 
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Posuzovaným záměrem investora je výstavba areálu nové čerpací stanice, který bude sloužit 
k veřejnému výdeji pohonných hmot (PHM) pro motoristy a účastníky silničního 
provozu. ČS PHM bude komplexní službou -  pro celý mikroregion.  
 
Pozemek pro výstavbu je pozemková p.č. 867/26  k.ú. Kozojedy u Kostelce nad Černými 
lesy, druh pozemku je orná půda. Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Celková plocha k vynětí ze ZPF je 1.797 m2. 

Skladovací kapacita ČS PHM 1 x podzemní skladovací dvouplášťová dělená 
nádrž o celkovém objemu 60 m3   

Roční výtoč cca 2.500 m3  

Z hlediska ÚPD: 
Dle vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Černými lesy, Stavebního úřadu, je zamýšlená 
stavba čerpací stanice v souladu s ÚPD. V územně plánovací dokumentaci se pozemky 
nacházejí v zastavitelném území ploch pro vhodné a převládající funkce - průmyslové výroby 
a služeb, servisy nákladních automobilů, objekty skladů a překladišť. 

Z hlediska ovlivnění složek ŽP:  

• Záměrem bude dotčena půda v ochraně ZPF. Jedná se o půdy v I. třídě ochrany.   
• V souvislosti s realizací záměru nebudou ovlivněna zvláště chráněná území.  
• Záměr se nenachází v ochranné zóně nadregionálního prvku ÚSES.  

• Plocha uvažovaná pro záměr není součástí území Přírodních parků.  

• Záměr se nenachází v území, jež není zařazeno do systému NATURA 2000.   

• Na základě provedených odborných studií nelze předpokládat možné negativní vlivy 
na jednotlivé složky životního prostředí.   

• Z hlediska výskytu živočichů není zaznamenán výskyt zvl. chráněných druhů 
živočichů, a proto není nutno žádat o výjimku z ochranných podmínek zvl. 
chráněných druhů. 

Z hlediska ovlivnění lidského zdraví:  
Vzhledem ke vzdálenosti posuzovaného záměru od hlukově chráněné zástavby není možné 
předpokládat možné vlivy na hlukovou situaci.  
V závěrečném vyhodnocení zpracovaného Oznámení tedy lze konstatovat, že všechny 
posuzované faktory jsou v souladu s platnými legislativními předpisy. 

 
Vzhledem k tomu, že ve většině složek životního prostředí se uvažovaný záměr neprojevuje 

nijak negativně, je možné konstatovat, že 
při splnění podmínek navrhovaných kompenzačních opatření v kapitole D/IV  

je tento záměr v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí realizovatelný. 
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Příloha č. 1 Vyjádření stavebního úřadu ohledně souladu záměru s ÚPD 
Příloha č. 2 Obrazová a grafická část      

   Kopie katastrální mapy     
   Situace širších vztahů      
   Situace stavby       
   Fotodokumentace současného stavu lokality 

Příloha č. 3 Odborný posudek 
Příloha č. 4 Provozní řád vypracovaný ve smyslu § 11 odst. 4) písm. 4 zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 
ochraně ovzduší, 
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Příloha č. 1 
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Odborná literatura a podkladové materiály 

1. Anonymus: Energie - kde ji vzít?.-EkoWATT Praha. 1996 
2. Adamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 20007 
3. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma Praha, 

1995) 
4. Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000  
5. Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000 
6. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996 
7. Doc.MUDr. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví.Avicenum 1990 
8. Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná 

zpráva) K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)  
9. Kára J, Adamovský R:Praktická příručka - obnovit zdroje energie -MZE ČR, Praha, 

1993 
10. Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným 

ovzduším. Praha, SZN 1987 
11. Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální 

analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995) 
12. Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno 1971.  
13. Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky) 
14. Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území 

Středočeského kraje (září/2012) 
15. Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000 
16. Chráněná území ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
17. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby 
18. Vlastní blíže neidentifikovatelné materiály 

 

INTERNET:  

� Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz> 
� Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz> 
� Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné 

z http://www.env.cz>. 
� Krajský úřad Středočeského kraje. Dostupné z <http://kr-stredocesky.cz>. 
� Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z  <http://www.chmu.cz>. 
� Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.> 
� Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz 
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Právní předpisy a normy: 

� Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších změn a předpisů. 

� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

� Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

� Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a 
předpisů. 

� Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších změn a předpisů. 

� Zákon č. 44/1988 Sb., o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

� Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

� Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

� Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

� Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

� Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.  

� Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.  

� Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

� Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
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Přehled zkratek 

BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka  
č.p.   číslo parcelní  
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   
ČIZP OI  česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 
ČSÚ   Český statistický úřad 
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí  
HPJ   hlavní půdní jednotka 
k.ú   katastrální území 
KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh 
KÚÚK   Krajský úřad Ústeckého kraje  
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
NRBC, NRBK nadregionální biocentrum, nadregionální biokoridor 
NZ    Nový zdroj 
OOP   orgány ochrany přírody 
OSS   orgány státní správy  
PD   projektová dokumentace 
PUPFL  pozemek určený k plnění funkce lesa 
RBC, RBK   regionální biocentrum, regionální biokoridor 
RD   rodinný dům 
RS, HS  rozptylová (hluková) studie 
SÚ   stavební úřad  
TNA   těžké nákladní automobily 
TTP   trvalý travní porost  
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSC   územně samosprávné celky,  
ÚSES    územní systém ekologické stability 
VÚSC   vyšší územně samosprávné celky 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ŽP   životní prostředí 
LTO   lehký topný olej 
VOC   těkavými organickými látkami 
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Zpracovatel oznámení 

 
PSMONT PLUS, s.r.o. 
Ing. Jan Vlaha – držitel autorizace č. 1001331 
Kosmákova 28, 615 00 Brno 
Tel./Fax: +420 545 573 813 
mobil:  +420 603 290 483 
e-mail:  jvlaha@psmontplus.cz 
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                            ____________________________ 

                  Ing. Jan Vlaha 

 

 


