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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

1. Oznamovatel:     REGIONPROJEKT, s.r.o 

2. IČ:        48 29 38 06 

3. Adresa:       Horova ul. 12 

       400 01 Ústí nad Labem  

 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: EKOLINE - Ing. Iva Vrátná 

       Skalka 32 

261 01 Příbram 

 mobil: 603 942 121  

 e-mail: iva@ekoline.org  
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru 

 

Čerpací stanice PH Shell Stochov -nová podzemní nádrţ PH 

 
Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb., ve 

znění novel 

Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle § 7 zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposledy zákona č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí. Záměr je zařazen pod bod 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 „Skladování 

vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, ţíravých, 

dráţdivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 

nebezpečných pro ţivotní prostředí a pesticidů v mnoţství nad 1t; kapalných hnojiv, 

farmaceutických výrobků, barev a laků v mnoţství nad 100t“.  

Záměr je uveden ve sloupci B, posuzování záměru tudíţ zajišťuje orgán kraje, v tomto 

případě Krajský úřad Středočeského, Zborovská ul., Praha 

 

2. Kapacita záměru 

 

Základní kapacitní a plošné údaje stávajících objektů areálu  

 

Jedná se o instalaci nové podzemní nádrţe. 

 

Základní údaje o stavbě: 
 

Celková plocha pozemku stavby, p.p.č. 199/3      4336,00 m
2
 

z toho:  - plocha nového úloţiště PH  ……          24,00 m
2
 

 

Skladované mnoţství PH – stávající: 

- nádrţ č. 1 – 50 m
3
    .......  2x 25 m

3
 Benzin  

- nádrţ č. 2 – 50 m
3
    .......  1x 45 m

3 
Diesel 

      .......  1x 5 m
3
 úkapy PH 

Skladované mnoţství PH – nové: 

- nová nádrţ PH -50 m
3
   .......  1x 30 m

2 
Benzin Natural 

      .......  1x 20 m
2
 Diesel V-power 

 

Výdejní místa PH – stávající  .......  2x oboustranný 3-produktový 

        výdejní stojan PH pro OA 

      .......  1x oboustranný 1-produktový 

        výdejní stojan PH pro NA 

 

Výdejní místa PH – nové   .......  2x oboustranný 4-produktový 

        výdejní stojan PH pro OA (výměna 

        stávajících stojanů OA) 
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Počet parkovacích míst v areálu ČSPH .......  stávající, vlivem záměru se nemění 

Zastavěná plocha nadzemními objekty ……           stávající, vlivem záměru se nemění 

Uţitná plocha objektů v areálu ČSPH ……        stávající, vlivem záměru se nemění 

Obestavěný prostor nadzemními objekty ……     stávající, vlivem záměru se nemění 

 

 

Přepočet skladovaného mnoţství na jednotku hmotmosti (t): 

 

Hustota jednotlivých skladovaných sloučenin: 

 

 

benzin   700-750 kg/m3  

nafta   800-880 kg/m3  

 

nádrţ č. 1 :   45 m
3
 nafty = 36.000 t 

5 m
3
 úkapy = 0,0 

 

nádrţ č. 2:   2x 25 m
3
 benzin = 35.000 t 

 

Nová nádrţ:   20 m
3
 benzin = 14.000 t 

3   30 m
2
 nafta = 24.000 t 

 

Celkem    109.000 t 

 

Výpočet pro plnění na 90% objemu: 

 

nádrţ č. 1 :   45 m
3
 x 90% nafty = 32.400 t 

                         5 m
3
 úkapy = 0,0 

 

nádrţ č. 2:   2x 25 m
3
 x 90% benzin = 31.500 t 

 

Nová nádrţ:   20 m
3
 x 90% benzin = 12.600 t 

                          30 m
2
 x 90% nafta = 21.600 t 

 

Celkem 90%  98.100 t 

 

3. Umístění záměru 

   kraj: Středočeský 

  okres: Kladno 

  obec: Stochov 

  katastrální území: 755559 Honice 

Pozemky dotčené stavbou p.p.č.:  

199/3 k.ú. Honice 
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4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

Stavba je umisťována v areálu stávající ČSPH Shell Stochov. Stávající ČSPH  se 

nachází u rychlostní silnice R6, směr Praha, u obce Stochov. Vzhledem k umístění a 

vzhledem k okolním objektům se nepředpokládá kumulace s jinými záměry.  

 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

 

Nová podzemní nádrţ PH je umisťována do prostru stávajícího úloţiště PH. 

 

Staveništěm jsou plochy stávající ČSPH, které jsou vyuţívány jednak jako areálové 

parkovací plochy a jednak jako plochy areálové zeleně. 

 

Jedná se o osazení nové podzemní ocelové dvouplášťové nádrţe na pohonné hmoty 

v areálu ČS Stochov. Jedná se o dvouplášťovou podzemní nádrţ o objemu 50m3. Nádrţ bude 

dělená na dvě sekce o velikosti 20m3 (V-power diesel) a 30m3 (Natural).  

 

Podzemní nádrţ bude osazena částečně pod stávající zpevněné plochy a částečně pod 

plochy zeleně v místě stávajícího úloţiště PH. 

 

Součástí záměru je dále výměna 2 stávajících tříproduktových výdejních stojanů za 

nové čtyřproduktové výdejní stojany v místě výdeje pro OA. Současně s výměnou výdejních 

stojanů dojde k úpravě / výměně stáčecí šachty – nově pro 5 komor nádrţí PH. Součástí 

záměru je provedení propojovacího potrubí na plochu s výdejními stojany PH a ke stáčecí 

šachtě. 

 

Účelem osazení nové nádrţe PH je jednak rozšíření nabídky druhů pohonných hmot 

(V-power diesel) a jednak rozšíření stávající kapacity pohonných hmot (Narural). 

 

V místě stávajícího úloţiště PH jsou v současné době osazené dvě podzemní nádrţe 

PH o objemu 2 x 50 m
3
. Tyto stávající nádrţe jsou dělené následovně: nádrţ č. 1 – 2x 25 m

3
 

(benzin), nádrţ č. 2 – 1x 45 m
3
 (diesel) + 1x 5 m

3
 (havarijní úkapová nádrţ). 

 

Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba je charakterizována jako změna dokončené stavby 

 

Etapizace výstavby 

Stavba bude realizována v 1 etapě výstavby. 

 

Základní údaje o stavbě 

 

Členění stavby: 

 

Stavba je členěna na následující objekty: 

 

POZEMNÍ OBJEKTY 
 

SO 01   NOVÁ PODZEMNÍ NÁDRŢ  PH 

   D 1.1 - architektonické a stavebně technické řešení 

   D 1.2 - stavebně konstrukční řešení 
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   D 1.3 - poţárně bezpečnostní řešení  

INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

nejsou 

 

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY – PROVOZNÍ SOUBORY 

PS 01   SKLADOVÁNÍ A VÝDEJ PH 

PS 02   TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE 

PS 03   ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

 

Základní popis stavby: 

 

Jedná se o osazení nové podzemní ocelové dvouplášťové nádrţe na pohonné hmoty v areálu 

ČS Stochov. Jedná se o dvouplášťovou podzemní nádrţ o objemu 50m
3
. Nádrţ bude dělená 

na dvě sekce o velikosti 20m
3
 (V-power diesel) a 30m

3 
(Natural). 

Nádrţ bude osazena na ŢB základovou desku, ke které bude ukotvena přepásáním.  

 

Podzemní nádrţ bude osazena částečně pod stávající zpevněné plochy a částečně pod plochy 

zeleně v místě stávajícího úloţiště PH. V tomto místě se nachází dvě stávající nádrţe Ph o 

objemu 2x 50 m
3
. 

 

Součástí záměru je dále výměna 2 stávajících tříproduktových výdejních stojanů za nové 

čtyřproduktové výdejní stojany v místě výdeje PH pro osobní automobili. Současně 

s výměnou výdejních stojanů dojde k úpravě / výměně stáčecí šachty – nová stáčecí šachty 

bude upravená pro stáčení PH do 5-ti komor nádrţí PH. Součástí záměru je provedení 

propojovacího potrubí mezi novou nádrţí PH a výdejními stojany PH a dále nového 

propojovacího potrubí mezi novou stáčecí šachtou a novou nádrţí PH.  

Trubní rozvody mezi stávajícími nádrţemi PH a výdejními stojany, resp. stáčecí šachtou 

zůstávající beze změn. 

 

 

Základní údaje o stavbě: 
 

Celková plocha pozemku stavby, p.p.č. 199/3 4336,00 m
2 

 

z toho:  - plocha nového úloţiště PH         24,00 m
2
 

 

Skladované mnoţství PH – stávající: 

- nádrţ č. 1 – 50 m
3
  2x 25 m

3 
Benzin  

- nádrţ č. 2 – 50 m
3
  1x 45 m

3
 Diesel 

      ....... 1x 5 m
3
 úkapy PH 

 

Skladované mnoţství PH – nové: 

- nová nádrţ PH -50 m3 1x 30 m
2
 Benzin Natural 

    1x 20 m
2
 Diesel V-power 

 

Výdejní místa PH – stávající 2x oboustranný 3-produktový     

   výdejní stojan PH pro OA 

      .......  1x oboustranný 1-produktový 

        výdejní stojan PH pro NA 
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Výdejní místa PH – nové   .......  2x oboustranný 4-produktový 

   výdejní stojan PH pro OA  
(výměna stávajících stojanů OA) 

 

Počet parkovacích míst v areálu ČSPH .......  stávající, vlivem záměru se nemění 

Zastavěná plocha nadzemními objekty ……           stávající, vlivem záměru se nemění 

Uţitná plocha objektů v areálu ČSPH ……        stávající, vlivem záměru se nemění 

Obestavěný prostor nadzemními objekty ……     stávající, vlivem záměru se nemění 

 

 

Minimální odstupové vzdálenosti stavby  

(nové podzemní nádrţe PH) od sousedících parcel: 

 

- od p.p.č. 294  (komunikace)           1,65 m  

- od p.p.č. 199/4 (orná půda)          38,50 m 

- od st.p.č. 199/20 (kiosek ČSPH)  9,35 m  

 

Poznámky: 

-  * k.ú Drahůnky 

-  od ostatních sousedících parcel je minimální odstupová vzdálenost větší neţ 40 m.  

 

Hranice poţárně nebezpečného prostoru: 

Od podzemních nádrţí PH se poţárně nebezpečný prostor nestanovuje. 

Od výdejních stojanů – poloha stojanů se nemění, poţárně nebezpečný prostor je stávající (6,0 

m) 

Od stáčecího místa – poloha stáčecího místa se nemění, poţárně nebezpečný prostor je 

stávající (10,0 m od obrysu cisterny PH) 

Podrobně je popsáno v poţárně bezpečnostním řešení stavby, které je součástí projektové 

dokumentace. 

 

Poloha v obci 
Řešeným územím je areál stávající ČSPH Shell Stochov. Stávající ČSPH  se nachází u 

rychlostní silnice R6, směr Praha, u obce Stochov. 

Navrhovaný záměr – osazení nové podzemní nádrţe PH – je umisťován na p.p.č. 199/3, k.ú. 

Honice. Jedná se o pozemek stávající čerpací stanice PH.  

Nová podzemní nádrţ PH je umisťována do prostru stávajícího úloţiště PH. 

Staveništěm jsou plochy stávající ČSPH, které jsou vyuţívány jednak jako areálové parkovací 

plochy a jednak jako plochy areálové zeleně. 

 

 

Dotčené pozemky podle katastru nemovitostí 

Stavba je umístěna na tyto pozemky: 

Pozemky dotčené stavbou: 

 

Parcela       Výměra (m
2
)          Druh pozemku                 Nové vyuţití            Vlastnictví 

 

p.p.č. 199/3     4336          ostatní plocha       beze změn          1) 
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Katastrální území: Honice 

 

Vlastníci parcel : 

1) Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, 14 000 Praha 4 
  

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu 

Navrhovanou stavbou nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení. Napojení stávající 

ČSPH na dopravní infrastrukturu zůstává stávající beze změn. 

 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Nerelevantní. Navrhovanou stavbou nedojde ke změně stávajícího napojení areálu ČSPH na 

technickou infrastrukturu. Napojení stávající ČSPH na technickou infrastrukturu zůstává 

stávající beze změn. Navrhovaná stavba si nevyţádá ţádná nová napojení ani navýšení 

kapacit stávajících přípojek. 

 

Související a podmiňující stavby nejsou. 

 

Bilance potřeby vody 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m

3
/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m

3
/rok 

 

Bilance splaškových vod 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m

3
/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m

3
/rok 

 

Bilance dešťových vod 

Mnoţství dešťových vod ze střechy   

13,2 l/s  l/s 

Mnoţství dešťových vod  

ze zpevněných ploch   celý areál  

74,8 l/s 

 

Bilance potřeby plynu 

            Plyn není v rámci objektu uvaţován.  

 

Bilance potřeby elektrické energie 

Jmenovitý příkon  

Pi = kW 65 kW 
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Soudobý příkon 

Ps =kW 52 kW 

 

Tepelná bilance                     

Roční spotřeba tepla  169  GJ/rok 

Výkon vytápění celkem  47 MWh/rok 

 

Předpokládaný počet pracovníků v době provozu 

Počet směn za den:  

2 zam./ směna, 3 směny  

Celkový počet zaměstnanců:  

celkem 6 zam.   

Dopravní řešení  

 

Dopravní řešení zůstává stávající. Osazení nádrţe nebude mít vliv na řešení dopravy.  

 

Ozelenění a venkovní úpravy 

Ozelenění a venkovní úpravy zůstávají stávající. V rámci projektu nebudou řešeny.  

 

Zplodiny 

V rámci projektu není uvaţováno s instalací plynových spotřebičů.  

U ČSPHM není ze zákona vyţadována RS, ČS jsou uvedeny pod kódem 10.2 přílohy 

2 zákona o ovzduší.  

V rámci navazujících řízení bude povolen ZZO a bude předloţen odborný posudek.   

 

Hluk 

V důsledku zamýšlené investice nedojde ke zvýšení hladiny hluku v daném území. 

 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby ……… 1Q/2016 

Dokončení výstavby ……… 2Q/2016 

 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Kraj: Středočeský 

 Obec: Stochov 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí 

Změna uţívání stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

Uvedenou stavbou nedojde k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ani 

k záboru pozemků určených pro plnění funkce lesa. Záměr se nenachází v ochranném pásmu 

lesních porostů dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. 

 

Plošná kontaminace vlivem výstavby je moţná pouze v důsledku havárie. Pro tyto 

případy bude rozšířen stávající proozní řád.  

 

Vlastní stavbou (provedením stavby) nedojde k ovlivnění půdy nad míru běţnou při 

zástavbě uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného 

provádění stavby, v případě, ţe by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku 

havarijního úniku ropných látek apod.  

Nepředpokládá se ani skladování a manipulace s chemickými látkami a chemickými 

prostředky většího rozsahu, které by mohlo být zdrojem znečištění půdy.  

 

Ochranná pásma 

Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. Výstavbou nebudou dotčena biocentra, biokoridory ani významné 

krajinné prvky.  

Nejsou zde vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů, lokalita se nenachází 

v záplavovém území. Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod. Terén tvoří zpevněné plochy.  

 

 V rámci stavby nejsou navrhována ţádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

Popis ochranných pásem inţenýrských sítí 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inţenýrských sítí. 

 

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

 U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 

po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 

krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

o 1 kV aţ 35 kV - vodiče bez izolace    7 m 

o 1 kV aţ 35 kV - vodiče s izolací     2 m 

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

o 35 kV aţ 110 kV       12 m 

o 110 kV aţ 220 kV      15 m 

o 220 kV aţ 400 kV      20 m 

o nad 400 kV       30 m 

o závěsné kabelové vedení 110 kV    2 m 

o zařízení vlastní telekom. sítě drţitele licence   1 m 
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 U podzemního vedení: 

o do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 

o nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 

 U elektrických stanic: 

o u venkovních elektr. stanic s napětím větším neţ 52 kV v budovách - 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

o u stoţárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 

o u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV 

a menší neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

o u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

o u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva 

elektrické stanice. 

 

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

 U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiţ se rozvádí plyn 

v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 

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

 U technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 

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

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

 U výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem č. 274/201 Sb. 

o ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na kaţdou stranu 

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

 

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a 

rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 

vzdálenosti: 

o 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

komunikace anebo od osy větvě jejich křiţovatek 

o 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 

místních komunikací I. třídy 

o 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a 

místní komunikace II. Třídy 
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Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových je vymezeno 

svislou plochou vedenou takto:  

o u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od 

hranice obvodu dráhy  

o u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy 

krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy  

o u vlečky 30 m od osy krajní koleje  

o u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy  

o u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje  

o u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje  

o u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového 

drátu 

 

2. Odběr a potřeba vody 

 

Odběr a spotřeba vody zůstávají stávající.  

 

Celkově je v rámci stavby uvaţováno s následující bilancí: 

 

Bilance potřeby vody 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m

3
/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m

3
/rok 

                                                                     

Bilance splaškových vod 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m

3
/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m

3
/rok 

 

Bilance dešťových vod 

Mnoţství dešťových vod ze střechy   3,2 l/s 

Mnoţství dešťových vod ze zpevněných ploch   celý areál 74,8 l/s 

 

Bilance potřeby plynu (včetně kotle na výrobu páry) 

            Plyn není v rámci objektu uvaţován.  

 

Bilance potřeby elektrické energie 

Jmenovitý příkon  
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Pi = kW 65 kW 

Soudobý příkon 

Ps =kW 52 kW 

 

Tepelná bilance                     

Roční spotřeba tepla  169  GJ/rok 

Výkon vytápění celkem   47 MWh/rok 

 

Předpokládaný počet pracovníků v době provozu 

Počet směn za den:  2 zam./ směna, 3 směny                            

Celkový počet zaměstnanců:   celkem 6 zam.       

 

3. Surovinové a energetické zdroje 

 Pro dostavbu objektu budou pouţívány převáţně suroviny uvedené v následující 

tabulce.  

 

Tabulka č. 5: Použitý stavební materiál 

- beton, betonové směsi 

- cement pro výrobu betonu nebo betonové směsi 

- písky 

- ocelové nebo ţelezobetonové skelety 

- zdivo pórobeton, sádrokarton 

- ostatní stavební materiál 

 

Při realizaci záměru budou dále spotřebovávány pohonné hmoty a mazadla pro 

stavební mechanismy a nákladní automobily. 

Z hlediska vlivů na ţivotní prostředí je informace o potřebě materiálů pro výstavbu 

důleţitá ze tří hledisek: 

 zda nejsou pouţívány suroviny či materiály, které mohou způsobit negativní ovlivnění 

sloţek ţivotního prostředí nebo zdraví obyvatel, 

 zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu zřízení nových lomů pro těţbu surovin 

nebo nových provozů pro výrobu materiálů, 

 jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na stavbu. 

Potřeba stavebních materiálů pro plánovanou dostavbu byla stanovena na základě 

odborných zkušeností a odhadu. Na základě zkušeností je moţné předpokládat, ţe budou 

vyuţívány obvyklé stavební materiály uvedené tabulce č. 5. Nezávadnost pouţitých materiálů 

z hlediska zdraví obyvatel a ţivotního prostředí musí doloţit dodavatel stavby. 

Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní automobily 

bude v reţii dodavatele stavby. Potřebné mnoţství pohonných hmot a mazadel nelze v této 

fázi přípravy záměru spolehlivě stanovit. Z hlediska celkové bilance prodeje pohonných hmot 

v regionu bude spotřeba pohonných hmot na staveništi zanedbatelná. Při případném 



ČS Shell Stochov – nová podzemní nádrţ 

 

 16 

přečerpávání pohonných hmot či manipulaci s mazadly přímo na staveništi bude nezbytné 

zajistit odpovídající opatření proti úniku pohonných hmot do prostředí.  

Při vlastním provozu objektu nebudou vznikat nároky na jiné surovinové zdroje. Je 

moţno počítat pouze s údrţbou, eventuálně s občasnými opravami malého rozsahu u objektů, 

parkovacích a manipulačních ploch. 

 

Bilance potřeby elektrické energie 

 

Bilance potřeby plynu (včetně kotle na výrobu páry) 

            Plyn není v rámci objektu uvaţován.  

 

Bilance potřeby elektrické energie 

Jmenovitý příkon  

Pi = kW 65 kW 

Soudobý příkon 

Ps =kW 52 kW 

 

Tepelná bilance                     

Roční spotřeba tepla  169  GJ/rok 

Výkon vytápění celkem   47 MWh/rok 

 

4. Doprava 

Dopravní napojení na silniční síť je stávající. Vlivem stavby nedojde k ovlivnění 

dopravy v okolí.  

 

 

III. Údaje o výstupech 

1. Emise do ovzduší 

Ovzduší v okolí projektovaného záměru bude ovlivněno zejména vlastním provozem a 

vyvolanou dopravou. Významné ovlivnění ovzduší provozem areálu se nepředpokládá. 

 

Pro předmětný stacionární zdroj (skladování petrochemických výrobků vyjma 

benzínu) nejsou stanoveny emisní limity, ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. v příloze č. 8 v bodu 

5.3.2 jsou stanoveny technické podmínky provozu.  

 

Výpočet emisí VOC ze skladování PHM byl proveden na základě předpokládané 

výtoče (30 000 m
3
/rok) a tabelovaného emisního faktoru.  

 

Emisní faktory pro skladování pohonných hmot a petrochemických výrobků jsou 

uvedeny ve Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímţ se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 

1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve věstníku MŢP ročník 
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XIII, srpen 2013, částka 8. Emisní faktor pro skladování nafty (typ zásobníku s pevnou 

střechou) činí 200 g VOC/t prosazení.  

 

Hustota nafty dle bezpečnostního listu je 845 kg/m3. Předpokládaná roční emise VOC 

vypočtená na základě výše uvedeného emisního faktoru a plánovaného obratu pohonných 

hmot činí 5 070 kg/rok (30 000*0,845*200/1000). 

 

Posuzovaná technologie skladování PHM bude zařazena mezi stacionární zdroje 

znečišťování ovzduší vyjmenované v kódu 6.25 přílohy č. 2 k zákonu, zpracování rozptylové 

studie není vyţadováno (není označen sloupec A v příloze č. 2 k zákonu).  

 

2. Mnoţství odpadních vod a jejich znečištění 

 

Areálová kanalizace 

 

Areálová kanalizace je stávající.  

Související a podmiňující stavby nejsou. 

 
 

Bilance potřeby vody 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m

3
/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m

3
/rok  

Bilance splaškových vod 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m

3
/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m

3
/rok 

 

Bilance dešťových vod 

Mnoţství dešťových vod ze střechy   3,2 l/s 

Mnoţství dešťových vod ze zpevněných ploch   celý areál 74,8 l/ 

Vznik technologických odpadních vod není uvaţován. 

  

3. Kategorizace a mnoţství odpadů 

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru, je moţné v závislosti 

na době jejich vzniku rozdělit do tří základních skupin: 

- odpady vznikající během dostavby areálu,  

- odpady vznikající při provozu objektu, 

- odpady vznikající po případném ukončení činnosti  a odstranění objektu. 
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Odpady vznikající během výstavby 

Původcem odpadů, které budou vznikat během výstavby, bude dodavatel stavby. 

Během výstavby budou odpady zařazovány podle druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 

381/2001 Sb., v platném znění (Katalog odpadů) a bude vedena evidence o mnoţství a 

způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001, o odpadech, v platném 

znění. 

Dodavatel stavby provádějící výstavbu objektu musí mít zajištěn odběr všech odpadů 

k vyuţití nebo odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. S odpady bude nakládáno na základě 

jejich skutečných vlastností. 

Doklady o způsobu vyuţití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů vznikajících 

během realizace stavby budou uloţeny u stavebníka pro případnou kontrolu. 

Shromaţďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s poţadavky 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromaţďování 

uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromaţďovacích nádob tak, aby 

bylo zajištěno jejich vyhovující shromaţďování a zároveň zajištěno třídění podle druhů a 

kategorií odpadů.  

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti 

neţádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a 

nabídnout k vyuţití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo 

musí mít loţnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde 

v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění 

odstranit.  

Produkce odpadů při stavbě bude záleţet na zvoleném technologickém postupu 

výstavby a na pouţitých stavebních materiálech. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik 

celé řady odpadů, ve větším mnoţství budou vznikat druhy odpadů uvedené v následující 

tabulce. 

 

Tabulka č. 8: Odpady vznikající při výstavbě  

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo  

17 02 03 Plasty  O 



ČS Shell Stochov – nová podzemní nádrţ 

 

 19 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné  
N 

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

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Odpady vznikající při vlastním provozu 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy 

provozovatel, který je v souladu s § 39 odst. 1 a 2 zákona o odpadech povinen vést průběţnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a zpracovávat roční hlášení o produkci a 

nakládání s odpady. Další povinností investora, jako původce, bude zařazovat odpady dle 

druhů a kategorií a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. S nebezpečnými 

odpady můţe původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného 

orgánu státní správy (§ 16 odst. 3 zákona o odpadech). Tento souhlas musí původce mít jiţ 

před zahájením činnosti, při které nebezpečné odpady vznikají. Kompletní povinnosti jsou 

pak uvedeny v § 16 zákona o odpadech.  

Odpady budou shromaţďovány dle druhů a kategorií ve vhodných nádobách. Odpad, 

který má nebo můţe mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromaţďován odděleně do zvlášť 

k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti a odcizení. 

Nádoby pro shromaţďování směsného komunálního odpadu budou umístěny v zastřešených 

boxech a budou pravidelně odváţeny na skládku. Nádoby pro tříděný odpad - sklo, papír a 

plasty je navrţeno umístit na společné stanoviště, odkud bude odváţen do zařízení 

k vyuţívání odpadů. Likvidaci a manipulaci s odpady zajistí provozovatel u odborných firem 

smluvně před uvedením stavby do provozu. 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění novel, a souvisejících příloh. Na základě ustanovení daných zákonem č. 185/2001 Sb. 

je kaţdý, dle obecných povinností uvedených v § 12 zákona, povinen nakládat s odpady 

a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem. Pokud není stanoveno jinak, 

lze s odpady nakládat pouze v zařízeních k tomuto účelu stanovených. Kaţdý je pak povinen 

předcházet vzniku odpadů a omezovat tak jejich mnoţství. 

Investor bude v tomto konkrétním případě předávat odpady do vlastnictví odborně 

způsobilé osoby (specializované firmy vybrané ve výběrovém řízení), která na základě 

oprávnění zajistí vyuţití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem a smluvně i ověření 

nebezpečných vlastností odpadů či případné hodnocení jejich skutečných vlastností. 

Povinností investora je zkontrolovat, zda odborná firma disponuje oprávněním k převzetí 

těchto odpadů.  
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Povinností investora je předcházet vzniku odpadů a v souladu s § 11 odst. 1 zákona o 

odpadech zajistit přednostně vyuţití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové vyuţití 

odpadů má přednost před jiným vyuţitím odpadů. 

Přesný popis veškerého odpadu bude uveden v provozním řádu odpadového 

hospodářství v areálu a veškerou manipulaci s odpadem bude provádět odborná autorizovaná 

firma. 

Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpečena účelovými nákladními 

vozidly odběratele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potřeby původce odpadu. 

Komunální odpad bude odváţený v pravidelných intervalech. 

Přehled moţných odpadů vznikajících při provozu objektu, který je uveden v 

následující tabulce, vychází z Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 a 

z Průběţné evidence nakládání s odpady za rok 2009 předloţené provozovatelem.  

 

Tabulka č. 9: Odpady vznikající při provozu objektu 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie  

odpadu 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

05 01 03* Kaly ze dna nádrţí na ropné látky N 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky N 

05 01 06* Ropné kaly z údrţby zařízení N 

05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 

nebezpečné látky 
N 

05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

neuvedené pod číslem 05 01 09 
O 

05 01 99 Odpady jinak blíţe neurčené 

 
O 

 

Odpady vznikající po případném ukončení činnosti  a odstranění areálu 

Odpady, které budou vznikat po doţití stavby, budou obdobného charakteru jako 

odpady vznikající při realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební odpady, které 

byly pouţity pro vybudování jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po doţití stavby je 

nutné maximální mnoţství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem dále vyuţít. 
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4. Rizika havárií vzhledem k navrţenému pouţití látek a technologií 

Navrţený záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko 

vyplývající z pouţívání látek nebo technologií. Moţnost vzniku havárie s negativním 

dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze 

technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném 

nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodrţení protipoţárních opatření 

nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 

Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných 

látek v případě havárie v dopravním provozu.  

Největším rizikem je moţnost vzniku poţáru s přímým ohroţením osob nacházejících 

se v objektech nebo v bezprostřední blízkosti. Při poţáru můţe dojít ke vzniku toxických 

produktů spalování a k ohroţení ţivotního prostředí a zdraví obyvatel i mimo vlastní 

projektovaný areál. Minimalizace vzniku poţáru bude řešena standardními protipoţárními 

opatřeními. Z hlediska moţného vzniku a uvolňování toxických látek při poţáru je velmi 

důleţitá informovanost provozovatele objektů o charakteru, mnoţství a lokalizaci hořlavých 

látek v objektu. Veškeré výše uvedené skutečnosti doporučujeme řešit pomocí zpracovaného 

provozního a havarijního řádu, který by měl být aktualizován při kaţdé změně sortimentu 

prodávaného zboţí. Za dodrţování provozního a havarijního řádu je plně odpovědný 

provozovatel objektů. S těmito řády je nutné podrobně seznámit zaměstnance a provádět 

pravidelné doškolování a cvičení. 

5. Ostatní výstupy 

 

Hluk v době výstavby  

Způsob pouţití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební 

firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Kaţdá stavební činnost 

má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je moţné konstatovat, ţe stavební práce 

budou pouze v omezeném časovém období. 

V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební činnosti. 

Hodnoty hluku zadané pro uvaţované zdroje hluku mohou být maximálně 90 dB, tomu 

odpovídá vyuţití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích pozemku 4 max. 4,5 

hodiny za den.  

Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených 

staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku ze stavební činnosti, dle 

NV č. 272/2011 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena. 

 

Stanovení limitů hluku ve venkovním prostoru 

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, se jedná o hluk z pozemní dopravy na parkovištích a po hlavních 

komunikacích a při posouzení výduchu vzduchotechniky o hluk z provozovny. 

Podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

§ 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 

venkovních prostorech staveb (odst.1, 2): 

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku a LAeq,T.  

 V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, 

v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. 
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Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE 

jednotlivých impulsů. 

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku a (s výjimkou hluku  

z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem 

základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu 

a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.  

  

 Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné 

tónové sloţky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky 

zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB. 

 Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním 

prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou uvedeny v Tabulce. 

 

Tabulka č. 10: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném 

venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  

Způsob vyuţití území 

Korekce v dB 

1

) 

2

) 

3

) 

4

) 

Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní 
-

5 
0 

+

5 

+

15 

Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 0 0 
+

5 

+

15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 

ostatní venkovní prostory 
0 

+

5 

+

10 

+

20 

 Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

 

 Pro noční dobu se pouţije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z ţelezniční dráhy, 

kde se pouţije korekce – 5 dB. 

1) Pouţije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací 

a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. kompresory, vzduchotechnické 

systémy, chladící agregáty). Pouţije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na 

neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). 

Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 

2) Pouţije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 

 

3) Pouţije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na  

 těchto komunikacích je převaţující a v ochranném pásmu drah. 

 

4) Pouţije se pro starou hlukovou zátěţ z pozemních komunikací a z dráţní dopravy.  

Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které 

nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb 

a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí 
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poloţení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při 

zachování směrového nebo výškového vedení. 

 

1) pro hluk z dopravy: 

základní hladina hluku     50 dB  

korekce na vyuţití území – stará hluk. zátěţ    + 20 dB 

chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl.4. 

korekce na vyuţití území- bez staré hluk zátěţe    + 10 dB 

chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 3.  

a) s uvaţováním korekce pro starou hlukovou zátěţ: 

limit pro denní dobu    70 dB 

limit pro noční dobu    60 dB 

 

b) bez uvaţování staré hlukové zátěţe pro hlavní komunikace: 

limit pro denní dobu   50/+10 dB= 60 dB 

limit pro noční dobu   40/+10 dB= 50 dB 

 

c) bez uvaţování staré hlukové zátěţe pro místní pozemní komunikace: 

limit pro denní dobu   50/+5 dB= 55 dB 

limit pro noční dobu   40/+5 dB= 45 dB 

 

d) pro parkoviště - limit dle výkladu NRL ze dne 5. 9. 2005 

 Jedná se o veřejné parkoviště dle výkladu NRL, které není součástí hlavní pozemní 

komunikace. Vzhledem k této skutečnosti není moţné uznat limit.  

limit pro denní dobu    50 dB 

limit pro noční dobu    40 dB 

 

2) pro hluk z provozoven, jako stacionárních zdrojů: 

základní hladina hluku    50 dB 

korekce na vyuţití území     +0 dB 

chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 1. 

korekce na denní dobu  den   +0 dB 

  noc   - 10 dB  

limit pro denní dobu     50 dB 

limit pro noční dobu    40 dB 

  

 Vlivem stavby nedojde k nadlimitnímu ovlivnění hluku, jedná se o stávající 

ČSPHM a pouhé umístění nové podzemní nádrţe PH. Nepředpokládá se, ţe vlivem této 

investice by došlo ke zvýšení intenzity dopravy. Vzdálenost obytných objektů je 

dostačující.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

A/ Dosavadní vyuţívání území a priority jeho trvale udrţitelného vyuţívání 

Jedná se o stávající záměr. Předmětem posouzení je osazení nové podzemní čerpací 

stanice na PH.  

Dotčené pozemky podle katastru nemovitostí 

Stavba je umístěna na tyto pozemky: 

Pozemky dotčené stavbou: 

Parcela       Výměra (m
2
)          Druh pozemku                 Nové vyuţití            Vlastnictví 

 

p.p.č. 199/3     4336          ostatní plocha       beze změn          1) 

 

Katastrální území: Honice 

 

Vlastníci parcel : 

1) Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, 14 000 Praha 4 

 

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky v současné době evidovány jako 

ostatní plocha Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje 

na území národního parku.  

Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření 

Krajského úřadu Olomockého kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství (viz příloha). 

Pásma hygienické ochrany vodního zdroje nebudou záměrem dotčeny. Lokalita není umístěna 

v záplavovém území. Záměr není umístěn v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV). 

V širším okolí plánovaného záměru se nenachází biosférická rezervace UNESCO. 

V blízkosti plánovaného záměru se nenachází ani ţádné přírodní parky. 

Záměr stavby se nenachází na území městské památkové rezervace ani v jejím 

eventuálním ochranném pásmu. 

Širší zájmové území v okolí Stochova tvoří plochá sníţenina údolí horního toku 

Loděnice a jejích drobných přítoků, omezená na jihu lesnatými svahy Lánské pahorkatiny a 

na severu rovněţ převáţně lesnatými svahy Dţbánu. Toto geografické a morfologické 

vymezení a výskyt nerostných surovin mělo zásadní vliv na vývoj tohoto území v pásu mezi 

Kladnem a Novým Strašecím. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako urbanizované a 

člověkem silně ovlivněné území mezi relativně málo narušenými krajinnými celky Lánské 

pahorkatiny a Křivoklátska na jihu a rovněţ přírodně cenným územím na svazích Dţbánu. 

Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje známky poměrně 

značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými 

intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%, 

odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí (Tuchlovický potok, 
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Loděnice) Pro k.ú. Stochov a Honice lze doloţit velmi nízký koeficient ekologické stability 

(KES = 0,023 resp. 0,10), daný zejména velkými výměrami intenzivně vyuţívaných polí, 

které jsou jen lokálně prokládány místními terénními depresemi a elevacemi s nevýznamným 

podílem zeleně. Takto definovaný koeficient ekologické stability odpovídá velmi intenzivně 

vyuţívanému území. Lesnatost území kolem Stochova je velmi nízká, je prakticky 

soustředěna na ojedinělé remízy a větrolamy a antropogenní porosty (sady) v okolí sídel. Za 

nejvýznamnější lze z tohoto pohledu povaţovat smíšené porosty v trati „Na Stochovské hoře“ 

a „Konopas“ severozápadně od Stochova Jde většinově o bory se smrkem, místy o smíšené 

lesy s dubem, lípou, javory, habrem, místy příměs modřínu, borovice černé, buk, akát, jasan. 

Ve vlhčích polohách podél toku Loděnice a jejích přítoků se dochovaly fragmenty olšin místy 

s jasanem, vrbou, jindy s výraznou obměnou na topoly. Podél polních cest a na ojediněle 

zachovaných mezích v zemědělských monokulturách jsou zastoupeny křovinaté porosty s růţí 

šípkovou, hlohem, ovocnými stromy apod. Vlastní území kolem Stochova je relativně chudé 

na významnější mimolesní porosty dřevin, především liniových a některých soliterních prvků, 

místy s výraznější vazbou na cestní síť či vlastní zástavbu (zejména zahrady, případně 

bloková a uliční zeleň, náměstí, parky), nejbliţším porostem jsou zmíněné plochy v oblasti 

mlýna Konopas , břehový doprovod Loděnice a jejích přítoků (vrby, topoly, olše, jeřáb, 

jasan).  Fytogeograficky leţí zájmové území na rozhraní dvou fytogeografických oblastí – 

termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum (Thermobohemicum) a 

fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum) fytogeografického obvodu 

Českomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi Bohemici). V severní části obvodu je 

to fytogeografický okres Dţbán, zbývající část území spadá do fytogeografického okresu č. 

32 Křivoklátsko. Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny buď do CHKO 

Křivoklátsko, nebo do území přírodního parku Dţbán. Významná je i údolní niva a tok 

Loděnice, která je v daném území páteřní prvkem sytému ekologické stability. Zájmové 

území je velmi silně dotčeno činností člověka. Sporadicky zalesněné ploché údolí horního 

toku Loděnice přestavovalo urbanizační osu, kolem které se soustředila zástavba sídel i 

páteřní komunikační trasy. Jedná se zejména o silnici I/606, která spojovala Prahu a Karlovy 

Vary a podél které jsou soustředěny všechna významnější sídla v území – Nové Strašecí, 

Rynholec, Stochov, Tuchlovice a Kamenné ‚Ţehrovice. Po výstavbě přeloţky – rychlostní 

komunikace I/6 – její význam poklesl, přesto však obě tyto komunikace představují výrazné 

liniové prvky v krajině. Územím rovněţ prochází ţeleznice Kladno – Rakovník, na kterou 

jsou napojeny četné vlečky, které slouţily k obsluze blízkých dolů. Ţelezniční tratě a jejich 

náspy a zářezy představují rovněţ výrazný prvek v krajině. Významná je i hustota 

nadzemních liniových vedení. 

Zcela zásadní význam pro tvářnost krajiny měla těţba nerostných surovin. Jedná se 

zejména o těţbu uhlí a ţáruvzdorných jílovců. Těţbou vznikly rozsáhlé vytěţené prostory 

(oblast Rynholce), dále odklizy a haldy po těţbě uhlí a projevily se zne významným 

způsobem vlivy poddolování. Za nejvýznamnější lze označit morfologicky dominantní haldu 

dolu Tuchlovice (dř. Nosek) a dále zbytky po těţbě dolem Čs. Armády v Rynholci (v 

současnosti z části rekultivován). Kromě vytěţených prostor a hald se v území značně 

projevily i poklesy vlivem poddolování, zejména v oblasti Záplav (vliv těţby dolů Wanieck v 

Srbech a dolu Tuchlovice), které zásadně změnily tvářnost krajiny, Důsledkem byl vznik 

prolákliny a jezera Záplavy na místě původně vysušeného Turyňského rybníka. Čerpání 

důlních vod rovněţ ovlivňovalo místní vodoteče. Těţba nerostných surovin měla za následek i 

intenzivní urbanizaci území, která se nejvíce projevila právě v oblasti Stochova a Honic, kde 

vzniklo v 60. letech rozsáhlé hornické sídliště, tvořící dnes centrum Stochova. Vlastní 

výhledové staveniště představuje prakticky pouze ornou půdu (agrocenózy polí). Souborně 

jde o antropicky významně pozměněná stanoviště. Pro krajinný ráz širšího zájmového území 

je příznačná poměrně malá členitost krajiny v otevřených enklávách polí, s mírnými 
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elevacemi a depresemi, částečně vymodelovaným údolím Loděnice a jejích přítoků. Severně 

od údolí začíná dynamičtější reliéf jiţních svahů Dţbánu, které údolí poměrně příkře omezují, 

na jihu se svah údolí mírně zvedá na zalesněné svahy Lánské pahorkatiny. Výrazným 

pohledovým prvkem širšího území je silniční tah I/6 a I/606, s doprovodnými urbanizačními 

prvky sídel, a dále dominantní kuţel haldy dolu Tuchlovice. Významný je i podíl liniových 

nadzemních vedení VN a VVN. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zón s 

plošnou zástavbou v návaznosti na stávající výstavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny 

způsobem, který je v nejbliţším území jiţ velice výrazně zastoupen. 

 

Z hlediska dalšího rozvoje krajiny v širším zájmovém území bude konverze těţby uhlí 

a sní spojená nutnost diverzifikace zaměstnanosti. S tohoto pohledu bude významná změna 

orientace zaměstnanosti do lehké výroby. Z pohledu trvale udrţitelného rozvoje by nové 

aktivity měly vhodně navazovat na stávající zástavbu či vyuţívat areály a pozemky dotčené 

těţbou nerostných surovin. 

B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Přímo zájmové území, v němţ má být realizována výstavba objektu, není územím 

s trvalými přírodními zdroji. Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo 

nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 

Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast téţ nepovaţujeme za zvlášť příhodnou. 

Podmínky pro budování například úloţišť vyhořelého jaderného paliva nebo pro podzemní 

uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem vhodné (spíše naopak). 

Plánovaná stavba se nenalézá v chráněném loţiskovém území ani v oblasti jiných 

surovinových zdrojů či přírodních bohatství.  

Lze konstatovat, ţe stavba na nerostné zdroje nebude mít ţádné významné vlivy. 

Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby její realizace mohla ohrozit 

surovinovou základnu regionu. V zájmovém území se nenacházejí loţiska vyhrazených 

nerostných surovin.  

C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ se zvláštní pozorností 

- na územní systémy ekologické stability 

Územní systém ekologické stability 

Podklady místního ÚSES pro Stochov a okolí jsou k dispozici v materiálu: Generel 

lokálního systému ekologické stability pro katastrální území obcí Doksy, Druţec, Honice, 

Kačice, Kamenné Ţehrovice, Stochov a Tuchlovice, který zpracoval arelier U21 Praha. 

Zájmové území se nalézá v krajině výrazně antropicky dotčené. Nachází se zde výrazné 

liniové prvky tvořící bariéry v krajině ( rychlostní komunikace I/6, silnice II/606) a projevily 

se zde výrazným způsobem vlivy těţby uhlí a ţáruvzdorných jílovců (lomové jámy, odvaly, 

skrývky, poklesy poddolováním). Území je poměrně výrazně urbanizováno (hustá zástavba 

sídel), výrazné jsou i vlivy intenzivního zemědělského obhospodařování pozemků. Kostra 

ekologické stability je proto velmi řídká a koeficient ekologické stability velmi nízký. 

Páteří ekologické stability širšího území je tok Loděnice, který představuje regionální 

biokoridor. Přes les Smýčenina a území v okolí Ţiliny je napojen na  biocentrum CHKO 

Křivoklátsko. Z regionálního biocentra Záplavy má pak dvě vazby na lesní koplexy kolem 

Kladna ( přírodní park Dţbán). Na lokální úrovni jsou tři biokoridory vázané na vodní toky (v 

sosiekoregionu III/8) a jeden suchého typu vedený přes hřeben, spojující nivu Loděnice se 

Smečenskou roklí (v sosiekoregionu II/15).Celým zájmovým územím prochází hranice 
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vyšších geomorfologických jednotek a fytogeografických regionů a území je proto značně 

různorodé.Střídají se zde rovinné partie s údolními zářezy, teplé polohy s chladnými 

inverzními, vlhké aţ močálovité plochy s extrémně suchými svahy. Území leţí na hranicích 

sosiekoregionů II/15 Dţbán s biochorou II/15/1 Nivy vodních toků a III/8 Křivoklátská 

vrchovina s biochorami III/8/2 Mírně teplé členité pahorkatiny a III/8/3 Mírně teplé ploché 

pahorkatiny a III/8/4 Členité vrchoviny. V biochoře II/15/1 je regionální větev ÚSES 

vymezena podél Loděnice. Jedná se o regionální biokoridor č.22, vedený podél toku Loděnice 

přes rybník Záplavy aţ k mokřadu Kalspot (biocentrum), dále pak pokračuje přes les 

Smýčenina a potoce Výmola. V nivě vodních toků se vyskytují olše, vrby, ostruţníky, lípy, 

jasany bez a topol. V bylinném patře kopřivy, rákos, bolševník, rmen, svízel, aj. V lokálním 

měřítku navazuje biokoridor č.26 Ke Konopasu – vlhkomilná doprovodná vegetace při drobné 

vodoteči. Stromový doprovod je tvořen hlavně olší lepkavou, v bylinném krytu převaţuje 

kopřiva, chrastice, ostřice, pýr a rákos. Na biokoridorech jsou lokální biocentra č.2 K háji 

(břehové porosty Loděnice s olší, vrb v bylinném patře s rákosem, vrbovkou a kopřivami) a č. 

3 U Ţlabů (lesní porost z olší, klenu a jasanu, v keřovém a bylinném patře bez, ostruţník, 

kopřiva, kuklík a bršlice. Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné 

krajinné prvky V zájmovém území záměru se nenacházejí ţádná zvláště chráněná území 

přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr je 

navrţen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu 

nedochovaly. 

Registrované významné krajinné prvky se na staveništi ani v jeho okolí nenachází. 

Nejbliţším zvláště chráněným územím přírody je tak CHKO Křivoklátsko, jejíţ 

hranice probíhá po okraji lesa jiţně od Lán a přírodní rezervace Záplavy na toku Loděnice. 

Území typu přírodního parku ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb se nachází 

zhruba 1,5 km severně (hranice probíhá za tělesem silnice I/6) – přírodní park Dţbán. Na 

území Stochova lze dále zmínit památný strom – Svatováclavský dub – který však nebude 

záměrem nijak ovlivněn.  

Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

V bezprostředním okolí posuzované výstavby se nenachází ţádné významné 

architektonické ani historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být 

výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny . Areál se nachází jiţ mimo 

historické jádro Stochova na okraji zástavby z 50 – 60 let. 

Území jádra Stochova lze hodnotit jako historicky významné. Podle pověsti je 

Stochov označován jako rodiště sv. Václava, a na jeho počest měla být zasazena dubová 

ratolest, z níţ vzešel nynější tzv. „svatováclavský dub“ na historické Stochovské návsi. Obec, 

resp. stochovský hrad, je zmiňován i v kronice Václava Hájka z Libočan jako sídlo 

Neklanovo z roku 870. Nejstarší písemně doloţená zmínka o Stochově pochází z roku 1316, 

osídlení území však je mnohem starší, doloţené archeologickými nálezy z doby keltské 

(laténské hradiště na východním okraji města, patrné pouze zbytky valů). Ve středověku byl 

Stochov v drţení různých majitelů, od roku 1591 koupil Stochov Jaroslav Bořita z Martinic a 

v majetku tohoto rodu zůstává obec aţ do roku 1948. V padesátých letech tohoto století začala 

v souvislosti s těţbou uhlí na dole Nosek (dříve Jaroslav, nyní Tuchlovice) západně od 

historické části obce výstavba hornického sídliště a po jeho dokončení v šedesátých a 

sedmdesátých letech dosáhl Stochov nejvyššího počtu obyvatel – 6500. V roce 1967 byl 

Stochov povýšen na město. Dnešní Stochov vznikl spojením historické obce s obcí Honice a 

osadou Slovanka. Administrativně k městu náleţí i nedaleká obec Čelechovice. 

Z historicky cenných staveb lze zmínit kostel sv. Václava, původně gotický ze 14. 

století, později přestavěn na barokní (1744, údajně podle návrhu K.I. Diezenhofera), věţ 

pochází z roku 1832. Za kostelem je památný svatováclavský dub (torzo dubu letního s 
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obvodem kmene 850 cm, výška 14,5 m odhadované stáří 700 – 1000 let). V Honicích je 

pozdně empírová kaple z první poloviny 19 století a barokní socha sv. Jana Nepomuského. Na 

jihovýchodním okraji města, v areálu plemenářské stanice, se nachází další památný strom – 

javor klen s obvodem kmene 265 cm a výškou 17 m. K historicky cenným stavbám pochází i 

dům č.p. 4 – zděná přízemní chalupa z poloviny 19 století. Jiné kulturně historicky cenné 

objekty a území (např. zámek Lány s oborou) jsou jiţ natolik vzdáleny, ţe povaţujeme za 

samoúčelné je popisovat. Vzhledem k pozici areálu odlehle od historického jádra obce 

nepředpokládáme zastiţení archeologických nálezů při zemních pracích. S ohledem na staré 

osídlení lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona 

č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný ústav památkové péče o posuzované aktivitě. 

Území hustě zalidněná 

Z hlediska hodnocení územní koncentrace výroby, bydlení a sluţeb se posuzovaná 

oblast nachází v poměrně hustě zalidněném území mezi Kladnem a Novým Strašecím. 

Původně izolované obce rostly zejména s rozvojem průmyslové výroby a těţby nerostných 

surovin na kladensku a novostrašecku. Širším zájmové území bylo tak poměrně hustě 

zalidněno – města Nové Strašecí a Stochov, obce Tuchlovice, Kamenné Ţehrovice, Lány a 

Kačice jsou soustředěna v údolí Loděnice a jejích přítoků v poměrně úzkém pásu lemovaném 

na severu jiţ poměrně řídce osídleným územím přírodního parku Dţbán a na jihu územím 

CHKO Křivoklátsko, kde lze konstatovat rovněţ poměrně řídké osídlení v rámci 

středočeského kraje. 

Vlastní území Stochova lze členit na historickou část a městskou část Honice, kde lze 

konstatovat spíše vesnický charakter osídlení s převaţující nízkopodlaţní zástavbou 

koncentrovanou podél páteřní komunikace, a na západní aţ jihozápadní část, kterou tvoří 

hornické sídliště tvořené převáţně středněpodlaţními činţovními domy a občanskou 

vybaveností (kulturní dům, sportovní hala, škola, hornické učiliště apod.). 

 

2. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí v dotčeném území,které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny 

1. Ovzduší a klima 

Podle schématu klimatických oblastí leţí Stochov v okrsku B 2 - mírně teplý, mírně 

suchý, převáţně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně: suma teplot 

nad 10o C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční úhrn sráţek 500 - 

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

Průměrná doba slunečního svitu ve Stochově činí cca 1600 hodin a postupně klesá o cca 10 

hodin ročně. Roční sráţkový průměr činí 533 mm se zvýrazněním sráţek v měsících květen 

aţ srpen. Sráţkově nevýrazné období je prosinec aţ únor s minimem sráţek v lednu. Zájmové 

území je klimaticky poměrně stabilní. Oblast je charakteristická teplým a suchým létem a 

mírnou zimou. Přesto, ţe vliv sráţkového stínu Krušných hor a Českého středohoří, který 

dominuje na SZ oblasti, je jiţ poměrně slabý, lze oblast označit za suchou aţ mírně suchou. 

Roční průměrný úhrn sráţek se v posledních letech pohybuje v rozmezí 500 - 550 mm, z toho 

ve vegetačním období 350 - 400, v zimním 150 - 200. Patrný je dlouhodobý pokles ročních 

úhrnů sráţek - sráţkový deficit, který má regionální charakter. 

Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 85, střední počet dní se 

souvislou sněhovou pokrývkou je 48. Oba faktory mají klesající tendenci. Průměrná roční 

teplota se pohybuje kolem 8,5 oC, v lednu (-2) - (-3), v červenci 18 - 19 (nejteplejší měsíc). 

Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými 

rozptylovými podmínkami. Převládající větry vanou z jihozápadu (odborný odhad větrné 

růţice je v tabulce jejich průměrná rychlost je 4 - 5 m/s.Vertikální teplotní gradient je 
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převáţně normální aţ izotermní. Převládá proudění ve  vyšších vrstvách atmosféry, inverzní 

stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují 

poměrně řídce, a soustřeďují se na zimní měsíce. 

Z lokálních zdrojů je to především vliv těţby uhlí - areál dolu Tuchlovice a halda – zdroj 

polétavého prachu. S konverzí výroby POLDI ustoupil do pozadí vliv průmyslové aglomerace 

Kladna. Lokálně je rovněţ nezanedbatelný vliv spalování tuhých paliv v okolní 

neplynofikované zástavbě a střední zdroje (plynové kotelny na území Stochova.. Jako hlavní 

faktor, lokálně ovlivňující kvalitu ovzduší, lze označit dopravu – páteřní regionální tahy I/6 a 

II/606. Frekvence dopravy na místní síti je poměrně malá, přesto lze její vliv na pozadí 

škodlivin zahrnout. Kvalita ovzduší ve Stochově není pravidelně sledována imisním měřením 

mobilní monitorovací stanice OHES ani měřením na stacionárních stanicích. Průměrné roční 

koncentrace IHr lze tak odhadnout dle měření ve srovnatelných částech okresu pro polétavý 

prach 15-20 g/m3, pro oxid siřičitý SO2 18-20 g/m3, pro oxidy dusíku na 20 – 25 g/m3. To 

jsou hodnoty výrazně pod přípustnými imisními limity. Překročení limitních koncentrací je 

výjimečné, překračovány bývají krátkodobé imisní limity zejména v ukazateli polétavý prach. 

Lze konstatovat, ţe kvalita ovzduší v zájmovém území je poměrně dobrá, k čemuţ přispívají 

velmi dobré rozptylové podmínky, absence větších lokálních zdrojů znečištění a relativně 

nízká místní frekvence dopravy.  

2. Voda 

Z hydrografického hlediska se zájmové území nachází v povodí Loděnice (číslo 

hydrologického pořadí 1-11-05-007. Oblast ze nachází na horním toku z vodohospodářského 

hlediska významné vodoteče, jejíţ pramenná oblast leţí severozápadně v oblasti Řevničova. 

Na horním toku Loděnice je zřízena celá řada rybníků z rybochovnými i rekreačními 

funkcemi (Třtický, Bucký,Punčocha, Mlýnský, Červený, Loděnický) V zájmovém území se 

ţádné vodní plochy nenachází, nejbliţší vodní plochou je rybník Záplavy (také Duryňský 

rybník). V dotčeném dílčím povodí Loděnice přijímá dva drobné bezejmenné pravostranné 

přítoky. Tyto drobné vodoteče bezprostředně odvodňují zájmové území a jejich pramenná 

oblast leţí na výchozech křídových hornin severně od posuzovaného areálu. Pramenná oblast 

těchto vodotečí je chráněna ochranným pásmem vodního zdroje. Obě tyto vodoteče mají 

minimální průtok v řádu prvních l/s. Kvalita vody v Loděnici je negativně ovlivněna jednak 

plachy z okolních polí, jednak byla v minulosti negativně ovlivněna i vypouštěním 

nedostatečně čištěných odpadních vod ze zemědělských provozů (mlékárna Kačice) a obcí. 

Další ovlivněné povodí je horní tok Tuchlovického potoka (1-11-05-008, jehoţ pramenná 

oblast leţí v oblasti Rynholce. Tuchlovický potok, jakoţto pravostranný přítok Loděnice je 

recipientem odpadních vod z oblasti Stochova, které jsou do něj odváděny přes městskou 

ČOV. 

Ochranná pásma zdrojů podzemních vod: 

Záměr se nenachází v PHO vodního zdroje.  

 

3. Geomorfologie, geologie a půda 

Geomorfologicky patří posuzova né staveniště do Poberounské soustavy V - Brdské 

podsoustavy VA, a leţí na rozhraní dvou geomorfologických celků – Křivoklátské vrchoviny 

VA3 (resp. podcelku Lánská pahorkatina VA3B) a Dţbánu VA1. 

Oba celky z převládajícím pahorkatinným rázem a velkou hustotou zalesnění od sebe 

odděluje mělce zaříznuté údolí horního toku Loděnice a jejích přítoků. Zájmové území leţí na 

lokální morfologické elevaci ve výšce 458 m n.m.na velmi mírném svahu v horní části 

plochého údolí Loděnice a má tak spíše parovinný ráz, který je na severu poměrně ostře 

omezen svahy Dţbánu a směrem k jihu pozvolna vystupuje členitější reliéf Lánské 
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pahorkatiny. Údolí Loděnice je v této části pouze velmi slabě zalesněno, souvislejší porosty se 

omezují pouze na okolí vodních toků a izolované remízy. Zájmové území leţí na nevýrazném 

hřbetu, který odděluje údolí Loděnice a boční mělké údolí jejího přítoku – Tuchlovického 

potoka. Vlastní reliéf staveniště je rovinný, mírně svaţitý se sklonem k severu. Výrazné 

geomorfologické tvary se v blízkém okolí nevyskytují. 

Z regionálně geologického hlediska lze oblast situovat jihovýchodní okraj svrchního karbonu 

Kladensko - rakovnické pánve. Karbonské horniny jsou v zájmovém území překryty mladšími 

uloţeninami, zejména sedimenty svrchní křídy a kvartérními sedimenty. Původně souvislý 

křídový pokryv byl erozní činností vodních toků denudován a rozčleněn do řady izolovaných 

reliktů. V denudačních oknech, zejména na dnech údolí, vystupují na povrch sedimenty 

svrchního karbonu. Na jednom z denudačních reliktů křídových sedimentů leţí i zájmové 

území. Bezprostředně v okolí zájmového území je skalní podklad zastoupen sedimenty 

svrchní křídy, zejména písčitými slínovci (tzv. opukami) spodního turonu a pískovci 

svrchního cenomanu. Mocnost křídových sedimentů dosahuje v této části cca 30 - 40 m. V 

podloţí turonských slínovců bělohorského souvrství bývají vyvinuty glaukonitické a 

křemenné pískovce svrchního cenomanu perucko – korycanského souvrství.. Turonské 

slínovce jsou pevné, lavicovitě odlučné, při povrchu silně rozpukané a rozvětralé v 

jílovitopísčité eluvium se zbytky rozvětralé horniny. Lokálně se v nich vyskytují i 

prokřemenělé, větrání odolné polohy písčitých spongilitů. Podloţní pískovce jsou zastoupeny 

převáţně křemennými pískovci s vloţkami jemnozrnných jílovitých pískovců a prachovců. V 

podloţí křídových sedimentů jsou jílovitopísčité sedimenty svrchního karbonu. Jedná se 

převáţně o pískovce a jílovité pískovce tzv. kladenského souvrství, coţ je bazální uhlonosné 

souvrství svrchního karbonu. Petrograficky se jedná o komplex slepenců, pískovců, jílovců a 

prachovců s vyvinutými uhelnými slojemi a s výrazně cyklickou stavbou. Mocnost sedimentů 

karbonu je v této části pánve značná a pohybuje se kolem 300 m. Sedimenty karbonu 

vystupují ve dně údolí Loděnice a Tuchlovického potoka. 

Mladší sedimentární pokryv tvoří sedimenty kvartéru, zejména pleistocenní sprašové hlíny o 

mocnosti 2 m, výjimečně větší. Kvartérní sedimenty jsou vyvinuty zejména ve sníţeninách 

křídového reliéfu.a byly minulosti vyuţívány k těţbě cihlářských hlín. Významné jsou 

antropogenní sedimenty - násypy, naváţky a haldy po těţbě nerostných surovin. V údolních 

nivách vodotečí se uplatňují fluviální náplavové sedimenty charakteru povodňových hlín a 

relikty pleistocenních eolických sedimentů drobně kamenitého či štěrkovitého charakteru s 

vápnitým tmelem. Bezprostředně v zájmovém území (v areálu staveniště Nativel) je mocnost 

kvartérních sedimentů poměrně malá, a nepřesahuje 1 - 1,5 m. Následuje eluvium slínovců, tj. 

rozvětralý povrch skalního podloţí, které představují písčité jíly se zbytky rozvětralých 

slínovců, mocné cca 2 m. Skalní podklad tvoří lavicovitě odlučné, navětralé písčité slínovce, 

místy se vyskytují polohy odolnějších spongilitů. Slínovce jsou poměrně silně rozpukané do 

systému zhruba na sebe kolmých puklin, které jsou významné z hlediska proudění podzemní 

vody. Tektonické poměry jsou poměrně dobře objasněny. V horninách karbonu je vyvinut 

systém tektonických poruch a příkopových propadlin zhruba SSZ – JJV směru, který byl 

ověřen při těţbě uhlí. Uvedený sytém byl aktivován při terciérních neotektonických 

pohybech, takţe postihl i křídové sedimenty. Některé z takových tektonických systémů byly 

aktivovány důlní činnosti, coţ se projevovalo deformacemi terénu na povrchu (poklesové 

kotliny, lineární prolomy). Tyto projevy se však v prostoru staveniště nevyskytují, protoţe 

nebyl postiţen vlivy důlní činnosti.  

Schematicky lze geologický profil lokality znázornit takto: 

00,0 - 01,0 m deluviální a sprašové hlíny 

01,0 - 03,0 m eluvium písčitých slínovců, písčitý jíl se zbytky slínovců 

03,0 - 30,00 m písčité slínovce - opuky,křída - turon 
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30,0 - 40,00 m jílovité pískovce aţ slepence, křída - cenoman 

40,00 – 350m . střídání pískovců, jílovců a aleuropelitů, svrchní karbon, kladenské souvrství 

 

Z hlediska typologie zemědělských půd jsou v zájmovém území zastoupeny převáţně hnědé 

půdy na substrátech křídových hornin (slínovce, pískovce), které jsou vázány většinou na 

elevace reliéfu a dále pak hnědozemě na substrátu polygenetických a sprašových hlín, které se 

vyskytují ve sníţeninách v údolí.  

Loděnice. V menší míře lze zaznamenat i půdy illimerizované. V okolí drobných vodních 

toků převaţují nivní půdy. 

Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd (PPZP) se v případě hnědozemí jedná o 

potenciál velmi vysoký aţ vysoký, u hnědých půd střední aţ nízký, u ilimerizovaných půd a 

kyselých hnědých půd pak nízký. 

Z hlediska ovlivnění půdy reliéfem se jedná o členité pahorkatiny bez výraznějších terénních 

tvarů – slabší ovlivnění ZPF. 

Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším typem. Původní vegetací byly listnaté lesy 

(dubohabrové aţ horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny 

skalního podkladu. Jsou vázány většinou na členitý reliéf. 

Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní 

zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po 

delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, illimerizovanou půdu. Hnědozemě vznikaly 

pod původními dubohabrovými lesy. Půdotvorným substrátem je nejčastěji spraš, dále 

sprašová hlína nebo i smíšená svahovina (polygenetická hlína). Hnědozemě jsou nejvíce 

rozšířeny mezi 200 aţ 450 m n.m. na plošinách nebo mírněji zvlněných pahorkatinách, někdy 

i vrchovinách. Hnědozemě jsou velmi hodnotnými zemědělskými půdami, které se 

agronomickou hodnotou blíţí černozemím. Proti černozemím mají výhodu, ţe jsou méně 

náchylné k vysychání. 

Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o 

jílnaté součástky, které jsou zasakující vodou přemísťovány do hlubších půdních horizontů. 

Pod humusovým horizontem leţí slabě zesvětlený eluviální (ochuzený) horizont, který je u 

většiny hnědozemí orbou zcela zlikvidován (přiorán). V hloubce 30 - 50 cm je mocný, hnědě 

aţ rezavohnědě zbarvený horizont iluviální, obohacený o jílovou substanci. Teprve pod ním 

leţí matečný substrát. Hydrogeologie a hydrologie 

Hydrogeologické poměry v území jsou poměrně sloţité. V území lze odlišit několik zvodní. 

Generelně rozlišujeme zvodeň křídovou, vázanou jednak na puklinově propustné písčité 

slínovce turonu a jednak na převáţně průlinově propustné pískovce cenomanu. Vzhledem k 

tomu, ţe oba křídové kolektory nejsou hydraulicky odděleny, lze předpokládat komunikaci 

obou zvodní. V karbonských horninách rozlišujeme několik významných kolektorů, navzájem 

oddělených nepropustnými horninami (izolátory). Celý systém karbonu je z hydrogeologicého 

hlediska velmi sloţitý komplex, který není nutno v rámci této dokumentace detailně 

popisovat, neboť nemůţe být stavbou nijak ovlivněn. Hladinu podzemní vody lze v zájmovém 

území zastihnout v poměrně velkých hloubkách cca 10 m pod povrchem. Jedná se o vodu 

vázanou na puklinový systém turonských slínovců. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou 

transmisivity a koeficientem průtočnosti T řádu 2,4.10-5 - 8,3.10-4 m2.s-1. Vydatnost této 

zvodně je převáţně velmi nízká, v řádu 0,1 l/s, vyšší vydatnosti lze očekávat pouze na 

tektonicky predisponovaných zónách. Zvodeň je dotována převáţně atmosférickými sráţkami 

přes sedimentární a zvětralinový plášť. Odvodňována je prameny (vývěry) na svazích 

erozivních údolí, kde je obnaţena báze křídových hornin. V zájmovém území se jedná o 
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drobné vodoteče pramenící na severu zájmového území, které tvoří pravostranné přítoky 

Loděnice. 

V pokryvných útvarech nelze vyloučit, zejména v době jarního tání a intenzívnějších sráţek, 

výskyt lokálních zavěšených zvodní o zanedbatelné vydatnosti. Takové zvodně mají výrazně 

sezónní charakter. Z hlediska chemismu se jedná o mírně zásaditou vodu kalcium bikarbonát - 

síranového typu s celkovou vyšší tvrdostí, s mineralizací mezi 600 – 800 mg/l. Znečištění 

(kontaminace) podzemních vod nebyla v této lokalitě prokázána. V širším okolí však lze 

konstatovat a zvýšené obsahy běţného antropogenního anorganického znečištění, zejména 

dusičnanů a síranů. 

4. Fauna a flóra 

Fytogeograficky leţí zájmové území na rozhraní dvou fytogeografických oblastí – 

termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum (Thermobohemicum) a 

fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum) fytogeografického obvodu 

Českomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi Bohemici). V severní části obvodu je 

to fytogeografický okres Dţbán, zbývající část území spadá do fytogeografického okresu č. 

32 Křivoklátsko. Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny buď do CHKO 

Křivoklátsko, nebo do území přírodního parku Dţbán. Významná je i údolní niva Loděnice, 

která je v daném území páteřní prvkem sytému ekologické stability. Flora zájmového území. 

.Plocha zájmového území stavby se nachází v návaznosti na jiţ existující haly Nativel v 

oploceném areálu. Plocha je ladem leţící pole, vykazuje v současné době charakter 

bylinotravních lad, místy ruderalizovaných, s výskytem vytrvalých plevelů.  

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit ţádná zvláštní opatření k ochraně 

ţivočichů a jejich společenstev.  

 

5. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

 

Podklady místního ÚSES pro Stochov a okolí jsou k dispozici v materiálu: Generel 

lokálního systému ekologické stability pro katastrální území obcí Doksy, Druţec, Honice, 

Kačice, Kamenné Ţehrovice, Stochov a Tuchlovice, který zpracoval arelier U21 Praha. 

Zájmové území se nalézá v krajině výrazně antropicky dotčené. Nachází se zde výrazné 

liniové prvky tvořící bariéry v krajině ( rychlostní komunikace I/6, silnice II/606) a projevily 

se zde výrazným způsobem vlivy těţby uhlí a ţáruvzdorných jílovců (lomové jámy, odvaly, 

skrývky, poklesy poddolováním). Území je poměrně výrazně urbanizováno (hustá zástavba 

sídel), výrazné jsou i vlivy intenzivního zemědělského obhospodařování pozemků. Kostra 

ekologické stability je proto velmi řídká a koeficient ekologické stability velmi nízký. 

Páteří ekologické stability území je tok Loděnice, který představuje regionální 

biokoridor. Přes les Smýčenina a území v okolí Ţiliny je napojen na biocentrum CHKO 

Křivoklátsko. Z regionálního biocentra Záplavy má pak dvě vazby na lesní koplexy kolem 

Kladna ( přírodní park Dţbán). Na lokální úrovni jsou tři biokoridory vázané na vodní toky (v 

sosiekoregionu III/8) a jeden suchého typu vedený přes hřeben, spojující nivu Loděnice se 

Smečenskou roklí (v sosiekoregionu II/15).Celým zájmovým územím prochází hranice 

vyšších geomorfologických jednotek a fytogeografických regionů a území je proto značně 

různorodé.Střídají se zde rovinné partie s údolními zářezy, teplé polohy s chladnými 

inverzními, vlhké aţ močálovité plochy s extrémně suchými svahy. 

Území leţí na hranicích sosiekoregionů II/15 Dţbán s biochorou II/15/1 Nivy vodních 

toků a III/8 Křivoklátská vrchovina s biochorami III/8/2 Mírně teplé členité pahorkatiny a 

III/8/3 Mírně teplé ploché pahorkatiny a III/8/4 Členité vrchoviny. 
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V biochoře II/15/1 je regionální větev ÚSES vymezena podél Loděnice. Jedná se o 

regionální biokoridor č.22, vedený podél toku Loděnice přes jezero Záplavy aţ k mokřadu 

Kalspot (biocentrum), dále pak pokračuje přes les Smýčenina a potoce Výmola. V nivě 

vodních toků se vyskytují olše, vrby, ostruţníky, lípy, jasany bez a topol. V bylinném patře 

kopřivy, rákos, bolševník, rmen, svízel, aj. V lokálním měřítku navazuje biokoridor č.26 Ke 

Konopasu – vlhkomilná doprovodná vegetace při drobné vodoteči. Stromový doprovod je 

tvořen hlavně olší lepkavou, v bylinném krytu převaţuje kopřiva, chrastice, ostřice, pýr a 

rákos. Na biokoridorech jsou lokální biocentra č.2 K háji (břehové porosty Loděnice s olší, 

vrb v bylinném patře s rákosem, vrbovkou a kopřivami) a č. 3 U Ţlabů (lesní porost z olší, 

klenu a jasanu, v keřovém a bylinném patře bez, ostruţník, kopřiva, kuklík a bršlice. 

Pozice vůči staveništi dokládá výřez v mapové části oznámení. Vlastním lokalita 

výstavby je otevřeným polem a postagrálními lady, tedy antropogenně podmíněnými biotopy, 

STG 2AB3, tedy hemiologotrofní, hydricky normální. Lokalita výstavby není v kontaktu se 

skladebnými prvky ÚSES. 

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná poměrně značná různorodost, 

daná pozicí území na styku dvou geomorfologických celků – Křivoklátské vrchoviny(resp. 

Lánské pahorkatiny) a Dţbánu, na jejichţ styku je výrazná sníţenina – ploché údolí horního 

toku Loděnice. Tato plochá deprese pánevního charakteru, modelované erozivní činností 

vodních toků v horninách svrchní křídy, je na severu poměrně ostře morfologicky ohraničena 

příkrými svahy Dţbánu. Na jihu je přechod do pahorkatinného reliéfu Lánské pahorkatiny 

pozvolný. Zájmové území má tak charakter ploché sníţeniny s nevýraznými plochými 

elevacemi oddělující hlavní údolí Loděnice od severněji leţícího údolí Tuchlovického potoka. 

Zájmové území leţí na této protáhlé elevaci oddělující obě zmíněná údolí. Zájmové území je 

velmi silně dotčeno činností člověka. Sporadicky zalesněnéploché údolí horního toku 

Loděnice přestavovalo urbanizační osu, kolem které se soustředila zástavba sídel i páteřní 

komunikační trasy. Jedná se zejména o silnici I/606, která spojovala Prahu a Karlovy Vary a 

podél které jsou soustředěny všechna  významnější sídla v území – Nové Strašecí, Rynholec, 

Stochov, Tuchlovice a Kamenné ‚Ţehrovice. Po výstavbě přeloţky – rychlostní komunikace 

I/6 – její význam poklesl, přesto však obě tyto komunikace představují výrazné liniové prvky 

v krajině. 

Územím rovněţ prochází ţeleznice Kladno – Rakovník, na kterou jsou napojeny četné 

vlečky, které slouţily k obsluze blízkých dolů. Ţelezniční tratě a jejich náspy a zářezy 

představují rovněţ výrazný prvek v krajině.  

Zcela zásadní význam pro tvářnost krajiny měla těţba nerostných surovin. Jedná se 

zejména o těţbu uhlí a ţáruvzdorných jílovců. Těţbou vznikly rozsáhlévytěţené prostory 

(oblast Rynholce), dále odklizy a haldy po těţbě uhlí. Za nejvýznamější lze označit 

morfologicky dominantní haldu dolu Tuchlovice (dř. Nosek) a dále zbytky po těţbě dolem Čs. 

Armády v Rynholci (v současnosti z části rekultivován). Kromě vytěţených prostor a hald se 

v území značně projevily i poklesy vlivem poddolování, zejména v oblasti Záplav (vliv těţby 

dolů Wanieck v Srbech a dolu Tuchlovice), které zásadně změnily tvářnost krajiny, 

Důsledkem byl vznik prolákliny a jezera Záplavy na místě původně vysušeného Turyňského 

rybníka. Čerpání důlních vod rovněţ ovlivňovalo místní vodoteče. Těţba nerostných surovin 

měla za následek i intenzivní urbanizaci území, která se nejvíce projevila právě v oblasti 

Stochova a Honic, kde vzniklo v 60 letech rozsáhlé hornické sídliště, tvořící dnes centrum 

Stochova. 

Na ploše budoucího staveniště se nenachází ţádný památkově chráněný 
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Celkové vyhodnocení zájmového prostoru 

Pozemky určené pro realizaci záměru se nachází v rámci stávající ČSPHM. 

Ţádné přírodní prvky – biocentra, biokoridory, významné krajinné prvky, chráněné 

rostliny ani ţivočichové – se zde nenacházejí. V blízkosti pozemku nejsou ţádné lesní 

porosty. 

Realizací záměru se nepředpokládá významnější vliv na krajinu a její kulturní 

hodnoty.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
1. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti, sloţitosti a významnosti 

 

Navrţený záměr je zkapacitněním jiţ stávajícího areálu ČSPHM. 

Záměrem je osazeí podzemní nádrţe na pohonné hmoty.  

 

Pro realizaci záměru je zvaţována pouze jedna varianta. Nebyly zvaţovány jiné 

varianty z hlediska umístění ani z hlediska velikosti. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatní plocha.  

Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky 

určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje 

na území národního parku. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy EVL a NATURA 

2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ţivotního 

prostředí a zemědělství (viz příloha). Pásma hygienické ochrany vodního zdroje nebudou 

záměrem dotčeny. Záměr není umístěn v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV).   

V řešeném území se nenachází ţádné významné architektonické ani historické 

památky, které by mohly být dostavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny.  

Z této skutečnosti do jisté míry vyplývají i očekávané negativní vlivy. Hlavním 

zdrojem negativních vlivů bude doprava. Bude se jednat především o hluk a případné emise 

znečišťujících látek do ovzduší. Dá se však předpokládat, ţe provoz areálu bude mít 

minimální negativní vliv na okolí.  

Objekt nebude mít při standartním provozu a zabezpečení významný negativní vliv na 

povrchové ani podzemní vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, flóru a faunu. 

Stavbou nebude ovlivněn krajinný ráz.  

Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem hluku. 

Při výstavbě nebudou ovlivněny podzemní vody. Výstavba neovlivní flóru, faunu ani 

ekosystémy. 

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru dostavby projektovaného areálu a 

rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 21: Charakteristika vlivů záměru 

Kapitola Předmět hodnocení 

Kategorie 

významnosti 

I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo x   

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci  x  

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

D.I.5. Vlivy na půdu  x  
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 

D.I.7. Vlivy na flóru a faunu    x 

D.I.8. Vlivy na krajinu   x 

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

Vysvětlivky:  

 I. – složka velkého významu, nadstandardní přístup 

 II. – složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

 III.– složka méně důležitá, rámcové hodnocení 

 

Sloţky ţivotního prostředí jsou zařazeny do tří kategorií podle charakteru záměru, 

lokality, do níţ má být záměr umístěn, a podle stavu ţivotního prostředí v okolí realizace 

záměru. Sloţky obyvatelstvo, ovzduší a hluková situace jsou v urbanizovaném prostředí vţdy 

důleţité a je zapotřebí jim věnovat velkou pozornost, i kdyţ v rámci projektovaného záměru 

byly vzhledem k místním podmínkám kategorizovány částečně jako sloţka běţného významu.  

V následujícím textu dílčích kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky působení – 

krátkodobý, dlouhodobý a z hlediska jejich významnosti – pozitivní, neutrální, negativní, 

přičemţ velmi pozitivní vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivní 1, neutrální 0, negativní –1, velmi 

negativní –2. Vlivy v rámci kategorie významnosti I jsou ve výsledné matici násobeny 

koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii II koeficientem K1.II = 1 a vlivy v kategorii III 

K1.III = 0,5. Krátkodobé působení vlivů je násobeno koeficientem K2 = 0,5. 

Vzhledem k tomu, ţe zde mohou obecně přetrvávat vlivy v době zpracování oznámení 

neznámé, byl ke sloţce ţivotního prostředí v kategorii I, a to pouze u obyvatelstva, přiřazen 

neznámý negativní vliv, který však nebyl akcentován koeficientem K1.I. 

 

Vlivy na veřejné zdraví 

Zdravotní rizika 

Na základě zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké mnoţství 

především ve vyspělých státech Evropy, není známa skutečnost, ţe by při výstavbě či provozu 

těchto objektů mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. Přímá rizika by mohla působit 

například na citlivé či nemocné osoby v nejbliţší zástavbě, pokud by při stavbě a provozu 

objektu nebyla dodavatelem stavby respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. 

špatnou organizací stavby z hlediska hluku a prašnosti). Vzhledem ke vzdálenosti nejbliţší 

zástavby od lokality  a charakterem dostavby je však toto riziko prakticky vyloučeno. 

 Pracovníci pracující přímo na staveništi budou pracovat při zvýšené prašnosti a 

v prostředí s vyšším mnoţstvím výfukových plynů z nákladních automobilů. Je nutné, aby 

byly respektovány poţadavky na nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a aerosolů 

v pracovním prostředí uvedené v NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Naopak nelze nikdy vyloučit 

rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních předpisů je však riziko pracovního 

úrazu nízké.  

Pro eliminaci negativních vlivů je nutné udrţovat pořádek na staveništi a dodrţovat 

technologickou kázeň tak, aby se minimalizovala prašnost a nevznikala sekundární prašnost. 

Automobily musí být pravidelně kontrolovány a udrţovány v dobrém technickém stavu. 

Zaměstnanci pracující v objektu musí být po jeho uvedení do provozu prokazatelně 

seznámeni s příslušnými pracovně-právními předpisy, provozními řády a havarijními plány.  
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Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru 

Nejbliţší obytná zástavba je v dostatčné vzdálenosti od posuzovaného záměru.  

 

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru 

Jak jiţ bylo uvedeno, vzhledem ke vzdálenosti nejbliţší obytné zástavby a 

k charakteru dostavby areálu se účinky záměru na obyvatele neprojeví. Nelze vyloučit 

nepřímé působení určitých specifických vlivů, jejichţ působení je individuální, a které jsou 

obtíţně specifikovatelné. Ovlivňují však pouze malou skupinu obyvatel. 

 

Faktory pohody 

K narušení faktorů pohody v nejbliţším okolí staveniště při vlastní výstavbě, a to 

především prašností a hlukem dopravních mechanismů, nedojde. Staveništní hluk lze omezit 

výběrem stavebních firem s moderním technickým parkem. Vliv staveništní dopravy na 

současnou intenzitu dopravy je zanedbatelný. 

Působení vlivů 

Krátkodobý horizont 

Z krátkodobého hlediska je nejdůleţitější vliv stavební činnosti. Hygienické limity 

z hlediska hluku jsou pro stavební činnost méně přísné neţ pro vlastní provoz. Při určitých 

stavebních činnostech totiţ nelze zcela hluk vyloučit. V tomto případě však bude negativně 

působit stavba areálu na projíţdějící motoristy, nikoliv však z hlediska hluku, ale spíše 

dopravy. 

Nejbliţší obyvatelé v krátkodobém horizontu negativně ovlivněni nebudou.  

Střednědobý a dlouhodobý horizont 

Vzhledem k velké vzdálenosti stacionárních i mobilních zdrojů znečištění ovzduší 

(automobily) projektovaného záměru nedojde k ovlivnění obytné zástavby těmito zdroji.  

Hlukem ze vzduchotechniky zajišťující větrání ani hlukem z dopravy vyvolané 

provozem areálu nejbliţší obytné objekty zatíţeny nebudou. 

V následující tabulce jsou předpokládané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovány. 

 

Tabulka č. 22: Předpokládané vlivy na obyvatelstvo 

Ozn. 

vlivu 
Vlivy 

Typ 

ovlivnění 
Odhad významnosti vlivu 

Hodno-

cení 

I.1 
Hluk a prach při 

výstavbě 

přímé, 

krátkodobé 

neutrální, vzhledem k charakteru 

dostavby okolní obyvatele prakticky 

neovlivní  

0,0 

I.2 
Hluk z provozu 

areálu 
přímé, trvalé neutrální, okolní obyvatele neovlivní 0,0 

I.3 
Úprava okolní 

zeleně 
přímé, trvalé 

neutrální, nebude mít vliv na okolní 

zeleň 
0,0 

I.4 
Zastavění zelené 

plochy 
přímé, trvalé 

neutrální, nedojde k zastavění zelené 

plochy 0,0 

I.5 
Sociální a 

ekonomické 
přímé, trvalé pozitivní, vyšší zaměstnanost 1,5 
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Ozn. 

vlivu 
Vlivy 

Typ 

ovlivnění 
Odhad významnosti vlivu 

Hodno-

cení 

I.6 Jiný vliv 
neznámé, 

trvalé? 

negativní, neznámý v době zpracování 

oznámení 
-1,0 

Celkové hodnocení 0,5 

 

Vlivy na ovzduší 

Imisní koncentrace sledovaných látek 

Při realizaci záměru zvýšené emise škodlivin prakticky nevzniknou. Při vlastním 

provozu areálu budou vznikat především emise škodlivin z vyvolané automobilové dopravy a 

z  technologie.  

Pro předmětný stacionární zdroj (skladování petrochemických výrobků vyjma benzínu) 

nejsou stanoveny emisní limity, ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. v příloze č. 8 v bodu 5.3.2 jsou 

stanoveny technické podmínky provozu (viz níţe v textu).  

Výpočet emisí VOC ze skladování PHM byl proveden na základě předpokládané výtoče (30 

000 m
3
/rok) a tabelovaného emisního faktoru.  

Emisní faktory pro skladování pohonných hmot a petrochemických výrobků jsou uvedeny ve 

Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímţ se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve věstníku MŢP ročník XIII, srpen 

2013, částka 8. Emisní faktor pro skladování nafty (typ zásobníku s pevnou střechou) činí 200 

g VOC/t prosazení.  

Hustota nafty dle bezpečnostního listu je 845 kg/m3. Předpokládaná roční emise VOC 

vypočtená na základě výše uvedeného emisního faktoru a plánovaného obratu pohonných 

hmot činí 5 070 kg/rok (30 000*0,845*200/1000). 

 

Význačný zápach a klima 

Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek z projektovaného objektu budou 

niţší, neţ jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle zákona o ovzduší 

a budou také pod stanovenými imisními limity dle hygienických předpisů. Proto lze 

předpokládat, ţe se popisovaný záměr nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových 

látek ve svém okolí.  

Klima stavbou ovlivněno nebude. 

 

Jiné vlivy 

Jiné vlivy nejsou známy. 

 

Tabulka č. 23: Vlivy na ovzduší 

Ozn. 

vlivu 

Vlivy Typ 

ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodno-

cení 

II.1 Prach při 

výstavbě 

přímé, 

krátkodobé 

neutrální vliv, emise z výstavby 

vzhledem k charakteru dostavby 

prakticky nevzniknou 

0,0 

II.2 Emise při přímé, trvalé neutrální aţ negativní vliv, limity -0,5 
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provozu nebudou překročeny 

Celkové hodnocení -0,5 

  

 

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk, vibrace 

Vlivem stavby nebude docházet jak vlivem stávající dopravy, tak vlivem provozu 

objektu k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku u nejbliţší obytné 

zástavby.  

Vibrace nebudou při provozu objektu vznikat. Z tohoto důvodu se nepředpokládá ani 

jejich negativní vliv na zdraví obyvatel. 

Lze konstatovat, ţe provoz plánovaného areálu neovlivní hlukové poměry v oblasti u 

nejbliţší obytné zástavby. Hlukové poměry od stavební činnosti související s výstavbou 

plánovaného záměru budou před nejbliţší obytnou zástavbou v úrovni pod limitní hodnotou 

65 dB stanovenou pro časový úsek dne od 7 - 21 hodin. V době od 21 – 7 hodin, kdy platí 

sníţené limitní hodnoty hluku, není moţné stavební činnost z hlediska hluku provádět. 

 

Další biologické a fyzikální charakteristiky 

V projektovaném objektu nebude produkováno ţádné radioaktivní ani 

elektromagnetické záření. Jiné vlivy výstavby a provozu objektu nejsou známy. 

Shrnutí vlivu výstavby a provozu záměru z hlediska hluku je zhodnoceno tabelárně. 

 

Tabulka č. 24: Hluková zátěž  

Ozn. 

vlivu 
Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení 

III.1 
Hluk při 

výstavbě 

přímé,  

krátkodobé 

negativní aţ neutrální, obytná 

zástavba je vzdálená, limity 

nebudou překročeny 

-0,5 

III.2 
Hluk při 

provozu 
přímé, trvalé dtto 0,0 

Celkové hodnocení -0,5 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Dostavbou projektovaného areálu nedojde ke změnám v odvodnění oblasti.  

 

Vliv na podzemní a povrchové vody, vliv na změny hydrologických charakteristik 

Záměr neovlivní podzemní ani povrchové vody.  
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Vliv na jakost vody 

 

Provoz areálu neovlivní kvalitu vod podzemních ani povrchových. Jakost kvality 

podzemních i povrchových vod pouze teoreticky můţe ovlivnit provoz parkoviště především 

látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou realizována dostatečná technická 

opatření (nepropustné podloţí zpevněných ploch a odlučovač ropných látek – lapač ropných 

látek). Při úniku menšího mnoţství ropných látek bude nutné pouţít vhodný sorbent.  

Ovlivnění jakosti vod v průběhu výstavby lze v podstatě eliminovat odstavováním 

vozidel na nepropustných plochách a správnou údrţbou a kontrolou strojů. 

Provoz stavby tedy nebude mít negativní vliv na jakost vod - viz tabulka. 

 

Tabulka č. 25: Vlivy na vodu  

Ozn. 

vlivu 
Vlivy 

Typ 

ovlivnění 
Odhad významnosti vlivu Hodnocení 

IV.1 
Úkapy PHM při 

výstavbě 

přímé, 

krátkodobé 

negativní aţ neutrální, prakticky 

však vyloučeno uvedenými 

opatřeními 

0,0 

IV.2 

Zachování 

stávajícího vsaku 

sráţkových vod  

přímé trvalé 

neutrální, dostavba areálu nebude 

mít vliv na sníţení vsaku 

sráţkových vod 

0,0 

IV.3 Ovlivnění recipientu přímé, trvalé 
neutrální, lokalita je 

odkanalizována přes odlučovače 

ropných látek a ČOV 

0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 

 

Vlivy na půdu 

Vliv na rozsah a způsob uţívání půdy 

Restrukturalizace areálu nebude mít vliv na rozsah a způsob uţívání půdy, neboť bude 

probíhat pouze v uzavřeném průmyslovém areálu.  

Negativní vliv na půdu se nepředpokládá. 

Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běţnou při zástavbě uvedeného 

charakteru. 

V uvedeném areálu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými látkami 

a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy.  

 

Povrchové úpravy 

Dostavba areálu nebude vyţadovat zemní práce spojené se zakládáním.  

 

Znečištění půdy 

Znečištění půdy úkapy provozních náplní z parkujících aut je vyloučeno, protoţe je 

zde nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů přes lapače ropných látek. 
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V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) nebude 

docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jeţ by mohly podstatným způsobem narušit půdní 

pokryv v okolí zamýšlené stavby. Negativní vliv stavby na půdu tedy nelze předpokládat. 

 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Lokální změna místní topografie nenastane. Vlivy na půdu jsou sumarizovány 

v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 26: Vlivy na půdu 

Ozn. 

vlivu 
Vlivy 

Typ 

ovlivnění 
Odhad významnosti vlivu Hodnocení 

V.1 Zemní práce 
přímé, 

krátkodobé 

neutrální, zemní práce nebudou 

prováděny 
0,0 

V.2 
Zvětšení rozlohy 

zpevněné plochy 
přímé, trvalé 

neutrální, nedojde ke zvětšení 

rozlohy zpevněné plochy 
0,0 

V.3 Zábor půdy přímé, trvalé 
neutrální, nedojde k odnětí půdy 

ze ZPF 
0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje 

Záměr  nebude mít vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje, neboť bude probíhat 

pouze ve vnitřních prostorách areálu. 

 

Změny hydrogeologických charakteristik 

Projektovaný záměr změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality neovlivní.  

 

Vliv na chráněné části přírody 

Stavba se nenachází v území chráněném dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mít při dodrţení veškerých podmínek na 

ţádná chráněná maloplošná ani velkoplošná území negativní vliv.  

 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému mnoţství a předpokladu 

jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů. 

Rekapitulace vlivů na půdu je uvedena tabelárně. 

Rekapitulace vlivů na půdu je uvedena tabelárně. 

 

Tabulka č. 27: Vlivy na horninové prostředí 

Ozn. 

vlivu 
Vlivy Typ ovlivnění 

Odhad významnosti 

vlivu 
Hodnocení 

VI.1 
Zemní práce, 

zakládání 

přímé, 

krátkodobé 
neutrální,  0,0 
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Ozn. 

vlivu 
Vlivy Typ ovlivnění 

Odhad významnosti 

vlivu 
Hodnocení 

VI.2 
Změna konzistence 

půdy 

přímé, 

dlouhodobé 
neutrální,  0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Poškození a vyhubení rostlinných a ţivočišných druhů 

 

Realizací navrţeného záměru nedojde k odstraňování porostů.  

 

Poškození ekosystémů 

Realizací dostavby nedojde k poškození ekosystémů. Dostavba výrobního areálu bude 

probíhat pouze ve vnitřních prostorách areálu. 

Při provozování areálu bude na lokální ekosystém působit vlastní provoz areálu, 

v menší míře i práce spojené s jeho údrţbou (úklidové práce a péče o zelené plochy apod.). 

Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít 

navrhovaný areál negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno tabelárně. 

 

 

Tabulka č. 28: Vliv výstavby a provozu areálu na flóru, faunu a ekosystémy 

Ozn. 

vlivu 
Vlivy Typ ovlivnění 

Odhad významnosti 

vlivu 

Hod-no-

cení 

VII.1 
Vliv na flóru a faunu v době 

výstavby 

přímé, 

dlouhodobé 
neutrální 0,0 

VII.2 
Vliv na flóru a faunu v době 

provozu 
přímé, trvalé neutrální 0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 

Vlivy na faunu a flóru 

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje 

na území národního parku. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak 

vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ţivotního prostředí a 

zemědělství (viz příloha). Pásma hygienické ochrany vodního zdroje nebudou záměrem 

dotčeny. Lokalita se nenachází v záplavovém území. Záměr není umístěn v chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod (CHOPAV).   

 

Vlivy na ekosystémy 

 Vzhledem k tomu, ţe realizace záměru bude probíhat uvnitř stávajícího průmyslového 

areálu, nebude dostavbou zasaţen ţádný evidovaný ekosystém. Z hlediska ochrany přírody – 

flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít  dostavba areálu, při dodrţení navrţených 

opatření, negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno tabelárně. 

 

Tabulka č. 29: Vliv výstavby a provozu objektu na flóru, faunu a ekosystémy 
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Ozn. 

vlivu 
Vlivy 

Typ 

ovlivnění 
Odhad významnosti vlivu 

Hod-

no-cení 

VII.1 

Vliv na flóru a 

faunu v době 

výstavby 

přímé, 

dlouhodobé 

neutrální, nedojde k ovlivnění fauny a 

flóry 
0,0 

VII.2 

Vliv na flóru a 

faunu v době 

provozu 

přímé, trvalé 

neutrální, při dodrţení navrţených 

opatření nedojde k výraznějšímu 

ovlivnění fauny a flóry 

0,0 

VII.3 
Vliv na potravinový 

řetězec fauny 

přímé, 

krátkodobé 
neutrální, bez vlivu 0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

Vlivy na krajinu 

Vliv na estetické kvality krajiny 

Dostavba nebude mít vliv na estetickou kvalitu krajiny. Realizací se nepředpokládá 

vliv na krajinu a její kulturní hodnoty.  

 

Vliv na rekreační vyuţití krajiny 

Zájmové území ani jeho širší okolí není charakterizováno jako čistě rekreační území a 

ani není do budoucna jako rekreační území vyčleněno. Zájmovým územím neprochází ţádná 

turistická cesta. Vliv na rekreační vyuţití krajiny je tedy minimální. 

 

Vliv na krajinný ráz 

Realizací stavby nebudou dotčeny významné krajinné prvky dle § 3 a § 6 zákona č. 

114/1992 Sb., ani kulturní dominanty krajiny.  

V následující tabulce jsou výše uvedené vlivy rekapitulovány. 

 

Tabulka č. 30: Vlivy na krajinu 

Ozn. 

vlivu 
Vlivy 

Typ 

ovlivnění 
Odhad významnosti vlivu Hodnocení 

VIII.1 Nová charakteristika přímé, trvalé neutrální,  0,0 

VIII.2 
Blízké, střední 

pohledy 
přímé, trvalé neutrální,  0,0 

VIII.3 Změna vyuţití území přímé, trvalé 
nedojde ke změně vyuţití 

území 
0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

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

V řešeném území se nenachází ţádné významné architektonické ani historické 

památky, které by mohly být dostavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny. 
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Není vyhlášena památková zóna. Zemní práce nebudou prováděny, tudíţ odkrytí případných 

archeologických nálezů lze vyloučit.  

Jiné vlivy stavby na antropogenní systémy se nepředpokládají. 

Tabulka č. 31: Vlivy na majetek a památky 

Ozn. 

vlivu 
Vlivy 

Typ 

ovlivnění 
Odhad významnosti vlivu Hodnocení 

IX.1 

Zjištění 

archeologických 

artefaktů 

přímý, 

krátkodobý 

neutrální, zemní práce nebudou 

prováděny, tudíţ odkrytí 

případných archeologických nálezů 

lze vyloučit.  

 

0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 

Vlivy na dopravu 

Při dostavbě projektovaného areálu dojde k dočasnému zvýšení pohybu vozidel v 

důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů a v důsledku dopravy 

stavebního materiálu. 

 

2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaţenému území a populaci 

Z výše uvedeného textu vyplývá, ţe negativní vlivy dostavby posuzovaného areálu na 

obyvatele a ţivotní prostředí jsou celkově nízké. 

 Mezi základní negativní vlivy je moţné zařadit: 

 hluk, 

 emise, 

 produkce odpadů. 

Mezi pozitivní vliv je moţné zařadit vznik nových pracovních míst.  

 

Veškeré výše uvedené negativní vlivy jsou minimalizovány a splňují legislativní 

poţadavky. Nebude překračován hluk ani emise znečišťujících látek nad přípustnou míru a 

jejich hodnoty se zvýší oproti stávajícímu stavu minimálně.  

Za předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů, doporučení 

uvedených v tomto oznámení a v projektové dokumentaci nebude i při synergickém působení 

všech prostorových jevů a faktorů ekologická únosnost zájmového území provozem 

posuzovaného záměru překročena. 

 

3. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Posuzovaný záměr výstavby nebude vykazovat ţádné nepříznivé vlivy přesahující 

státní hranice. Vliv stavby na ţivotní prostředí lze hodnotit pouze jako bodový.  

 

4. Opatření i prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Obecně platí, ţe: 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
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předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 

zajištěna a kontrolována. 

 Všichni pracovníci musí pouţívat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 

udrţován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti poţáru a protipoţární pomůcky 

se musí udrţovat v pohotovosti. 

 Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. 

Připojení  elektrických vedení se mohou  provádět jen za odborného dozoru. 

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbliţší poţární stanice, první 

pomoci a policie.  

 

V následujícím textu jsou specifikována opatření, která je nutno pro realizaci záměru 

zohlednit: 

 

Technická opatření pro ochranu vod 

 V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, a to 

především z hlediska moţných úkapů všech provozních náplní.  

 S chemickými látkami a přípravky bude nakládáno dle zákona, budou dodrţena opatření 

dle bezpečnostních listů. 

 

Technická opatření pro ochranu půdy 

 Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a 

provozem staveniště, udrţovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat 

na zabezpečené ploše. 

 S chemickými látkami a přípravky bude nakládáno dle zákona, budou dodrţena opatření 

dle bezpečnostních listů. 

 

Technická opatření pro ochranu ovzduší 

 Bude nutné minimalizovat negativní vlivy při vlastní dostavbě vhodnou organizací práce a 

pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby. 

 Je nutné zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v mnoţství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 S chemickými látkami a přípravky bude nakládáno dle zákona, budou dorţena opatření 

dle bezpečnostních listů (např. obaly musí být uzavřené, pokud  

 se s chemickými látkami nemanipuluje, látky skladovat v suchém prostředí a vyhnout se 

zdrojům vznícení, zabránit víření prachu). 

 

Technická opatření na ochranu před hlukem 

 Je nutné pouţívat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichţ 

hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 

strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesniţuje hluk na 

hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 

akustické zástěny apod.) 
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 Během výstavby je nutné pouţívat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat 

poţadavky nařízení vlády č. 9/2002 Sb. 

 Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval moţnost 

narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy automobilů 

v okolí obytných objektů). 

 Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, pokud 

budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrţeno opatření pro jejich eliminaci.  

 

Ostatní opatření 

 Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na 

dopravní provoz související s přilehlými komunikacemi a objekty s trvalým bydlením.  

 Zabezpečit skladování nebezpečných chemických látek a přípravků tak, aby se 

minimalizovalo riziko jejich úniku do ţivotního prostředí. 

 Plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

 

Preventivní a provozní opatření 

 Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a 

vyhláškami. 

 Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět pravidelná 

školení pracovníků. 

 Umoţnit příjezd poţárních vozidel, instalovat automatický systém. 

 Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením. 

 Specifikovat v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech následná 

opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance objektu, provádět 

pravidelné doškolování a cvičení. 

 Pro shromaţďování odpadů pouţívat vhodných sběrných nádob. Snaţit se o maximální 

recyklaci odpadů a obalů, případně umoţnit jejich vyuţití jako druhotné suroviny. 

 Vést evidenci odpadů a obalů v souladu s poţadavky zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 

477/2001 Sb. 

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 

specifikaci vlivů 

Podklady předloţené oznamovatelem (projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, 

údaje o zdrojích hluku, odpadech a emisích) a dále podklady veřejně dostupné, podklady 

z archivu zpracovatele oznámení, dostupná literatura a údaje získané vlastní rekognoskací 

území, lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů na ţivotní prostředí a 

pro zpracování Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
V  předloţeném oznámení je z hlediska lokalizace uvaţována pouze jedna varianta 

umístění záměru.  

Pro porovnání výstavby záměru pak byla zvolena varianta aktivní a varianta nulová. 

Aktivní varianta spočívá v realizaci výstavby záměru „Shell Stochov – nová podzemní 

nádrţ PH“. 

Výstavbou dochází k pozitivnímu sociálnímu efektu, který spočívá v rozšíření nabídky 

pracovních míst, a to i v kategorii méně kvalifikovaných a tedy obtíţně zaměstnatelných 

pracovníků.  

Nulová varianta předpokládá, ţe se daný záměr nebude realizovat a areál zůstane ve 

stávajícím stavu. 

Pro obě varianty byla sestavena matice interakcí pro předběţné posouzení vlivu na 

ţivotní prostředí a na veřejné zdraví (obyvatelstvo). Tabulka nemá vypovídající hodnotu ve 

smyslu velikosti a závaţnosti vlivu záměru, pouze stanoví, ţe impact je předpokládán, a to ať 

jiţ impact kladný či záporný. Pro konečné zhodnocení záměru byla pak pouţita verbálně 

numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek. 

 

Tabulka č. 32: Matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu záměru na životní prostředí   

Obecná kritéria 

dle metodologie E.I.A 

Aktivní varianta 

1 

Nulová 

varianta 2 

Vlivy na obyvatelstvo 

Sociální a ekonomické vlivy 0 X 

Faktory pohody 0 0 

Vlivy na ekosystémy 

Vlivy na ovzduší a na klima X 0 

Mnoţství koncentrace emisí a jejich vliv na okolí X 0 

Jiné vlivy 0 0 

Vlivy na vodu 0 0 

Jakost povrchových a podzemních vod 0 0 

Charakter odvodnění oblasti 0 0 

Změny hydrogeologických charakteristik  

(hladina podzemní vody) 
0 0 

Vlivy na půdu 0 0 

Rozsah záboru zemědělské a lesní půdy, způsob 

vyuţívání 
0 0 

Znečištění půdy 0 0 

Topografie, stabilita, eroze 0 0 

Horninové prostředí a nerostné zdroje 0 0 

Hydrogeologické charakteristiky 0 0 

Chráněné části přírody 0 0 
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Obecná kritéria 

dle metodologie E.I.A 

Aktivní varianta 

1 

Nulová 

varianta 2 

Ukládání odpadů 0 0 

Vlivy na flóru a faunu 0 0 

Poškození a vyhubení druhů a biotopů 0 0 

Vlivy na ekosystémy 0 0 

Vlivy na antropogenní systémy 

Budovy, architektonické a archeologické památky 0 0 

Kulturní hodnoty nehmotné povahy 0 0 

Geologické a paleontologické památky 0 0 

Vlivy na strukturu a vyuţití území 

Doprava X 0 

Navazující stavby 0 0 

Infrastruktura 0 X 

Estetická kvalita území 0 0 

Rekreační vyuţití krajiny 0 0 

Ostatní vlivy 

Biologické vlivy 0 0 

Hluk a záření X 0 

Jiné ekologické vlivy 0 0 

Velkoplošné vlivy v krajině 

Lokalizace z hlediska ekologické únosnosti 0 0 

Současná a výsledná ekologická zátěţ 0 0 

Celkové zhodnocení 4 2 

X – impact předpokládán 

0 – impact nenalezen, nevýznamný, nehodnotitelný impact 

 

Varianta ekologicky optimální 

Jedná se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximální míře navržena opatření, 

zajišťující minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, včetně vlivu na obyvatelstvo. 

 

Pozn.: 

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Říhou DrSc. Lze za 

variantní řešení E.I.A. pokládat jakékoli vyhovující řešení pro splnění zadaného cíle, tj. např. 

variantní druh činnosti, různá lokalizace, různé technologické procesy, různý časový plán 

realizace apod. 

Navrhovaná varianta je pak předložena k hodnocení jako výsledek posuzování návrhů 

projektanta, možnosti daného řešení území, finanční náročnosti a průchodnosti řešení u 

orgánů státní správy. Proces E.I.A. pak ve většině případů hodnotí předkládanou variantu 
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z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí (návrh varianty ekologicky 

optimální) ve srovnání se současným stavem, tj. variantou nulovou.   

Pro závěrečné zhodnocení vlivu posuzovaného záměru na ţivotní prostředí byla 

pouţita aplikovaná metoda kříţové matice interakcí (cross-impact matrix) s verbálně 

numerickou stupnicí hodnot a vybranými kritérii pro hodnocení konkrétního záměru. 

Kritéria a hodnocení variant řešení (aktivní varianta = realizace záměru; nulová 

varianta = trvání stávajícího stavu vyuţití pozemku). 

  

Tabulka č. 33: Verbálně numerické stupnice pro hodnoty relativních jednotek  

Verbální hodnocení Body 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěţ a impact je silný; časově pravidelný; 

periodicky se opakující; prostorově neomezený. 

Přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné. 

Míra závaţnosti (důleţitosti) ukazatele je zanedbatelná (téměř nulová-irelevantní). 

Jakost (kvalita) nebo řešení je neuspokojivé, neúplné, nevyhovující nebo 

nepřijatelné. 

Finanční náklady jsou nepřijatelné, příliš vysoké. 

Spolehlivost a bezpečnost záměru je nepřijatelná. 

Stupeň dosaţení sledovaného technického nebo politického cíle je neuspokojivý. 

1 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěţ a impact je silný; časově nepravidelný, 

dočasný, prostorově omezený. 

Přijaté riziko je nadprůměrné-jisté. 

Jakost (kvalita) nebo řešení je podprůměrné.  

2 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěţ a impact je průměrný; na hranici přípustného 

limitu. 

Přijaté riziko je průměrné. 

Míra závaţnosti ukazatele je důleţitá (nezanedbatelná, relevantní). 

Jakost (kvalita) nebo řešení a finanční náklady jsou průměrné.  

3 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěţ a impact je slabý; neškodný. 

Přijaté riziko je podprůměrné. 

Jakost (kvalita) nebo řešení je nadprůměrné.  

4 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěţ a impact je téměř nulový; ţádný. 

Přijaté riziko je téměř nulové; ţádné. 

Míra závaţnosti ukazatele je výjimečně důleţitá (rozhodující). 

Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní 

Finanční náklady jsou nejniţší. 

Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena. 

Stupeň dosaţení sledovaného technického nebo politického cíle je maximálně 

moţný.  

5 

 

Tabulka č. 34: Porovnání aktivní a nulové varianty 
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Kritérium vlivu Rozměr Aktivní varianta Nulová varianta 
Předpoklad 

interakce 

Půda RJ 5 5 o 

Ovzduší RJ 4 5 n 

Povrchové vody RJ 5 5 o 

Podzemní vody RJ 5 5 o 

Flóra RJ 5 5 o 

Fauna RJ 5 5 o 

Ekosystémy RJ 4 5 n 

Odpady RJ 4 5 n 

Hluk RJ 4 5 n 

Změna počtu prac. 

příleţitostí 
RJ 5 1 VP 

Změna podmínek  

a předpokladů pro sport  

a rekreaci 

RJ 5 5 o 

Doprava RJ 3 4 n 

Historické a kulturní 

památky 
RJ 5 5 o 

Území a soulad s ÚP RJ 5 5 o 

RJ relativní jednotka 

Předpokládaná interakce hodnocena jako: Negativní (N) 

       Málo negativní (n) 

       Pozitivní (P) 

       Málo pozitivní (p) 

       Velmi negativní (VN) 

       Velmi pozitivní (VP) 

V případě, že žádné rozdíly ve variantách nejsou nebo se nepředpokládá žádný impact 

(vliv) označuje se (o). 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Mapové podklady jsou v příloze oznámení.  

 

Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice dostavby 

projektovaného objektu z hlediska jejího moţného vlivu na obyvatelstvo a ţivotní prostředí.  

Je moţné konstatovat, ţe záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí.  

Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení 

doporučuje záměr při respektování veškerých technických opatření  

 

 

SHELL STOCHOV NOVÁ PODZEMNÍ NÁDRÝ PRO PH 
 

R E A L I Z O V A T 

 

 

za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek orgánů státní 

správy a samosprávy. 



G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
 

Čerpací stanice PH Shell Stochov -nová podzemní nádrţ PH 

 
Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb., ve 

znění novel 

Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle § 7 zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposledy zákona č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí. Záměr je zařazen pod bod 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 „Skladování 

vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, ţíravých, 

dráţdivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 

nebezpečných pro ţivotní prostředí a pesticidů v mnoţství nad 1t; kapalných hnojiv, 

farmaceutických výrobků, barev a laků v mnoţství nad 100t“.  

Záměr je uveden ve sloupci B, posuzování záměru tudíţ zajišťuje orgán kraje, v tomto 

případě Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

Kapacita záměru 

 

Základní kapacitní a plošné údaje stávajících objektů areálu  

 

Jedná se o instalaci nové podzemní nádrţe. 

 

Základní údaje o stavbě: 
 

Celková plocha pozemku stavby, p.p.č. 199/3      4336,00 m
2
 

z toho:  - plocha nového úloţiště PH  ……          24,00 m
2
 

 

Skladované mnoţství PH – stávající: 

- nádrţ č. 1 – 50 m
3
    .......  2x 25 m

3
 Benzin  

- nádrţ č. 2 – 50 m
3
    .......  1x 45 m

3 
Diesel 

      .......  1x 5 m
3
 úkapy PH 

Skladované mnoţství PH – nové: 

- nová nádrţ PH -50 m
3
   .......  1x 30 m

2 
Benzin Natural 

      .......  1x 20 m
2
 Diesel V-power 

 

Výdejní místa PH – stávající  .......  2x oboustranný 3-produktový 

        výdejní stojan PH pro OA 

      .......  1x oboustranný 1-produktový 

        výdejní stojan PH pro NA 

 

Výdejní místa PH – nové   .......  2x oboustranný 4-produktový 

        výdejní stojan PH pro OA (výměna 

        stávajících stojanů OA) 
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Počet parkovacích míst v areálu ČSPH .......  stávající, vlivem záměru se nemění 

Zastavěná plocha nadzemními objekty ……           stávající, vlivem záměru se nemění 

Uţitná plocha objektů v areálu ČSPH ……        stávající, vlivem záměru se nemění 

Obestavěný prostor nadzemními objekty ……     stávající, vlivem záměru se nemění 

 

 

Přepočet skladovaného mnoţství na jednotku hmotmosti (t): 

 

Hustota jednotlivých skladovaných sloučenin: 

 

 

benzin   700-750 kg/m3  

nafta   800-880 kg/m3  

 

nádrţ č. 1 :   45 m
3
 nafty = 36.000 t 

5 m
3
 úkapy = 0,0 

 

nádrţ č. 2:   2x 25 m
3
 benzin = 35.000 t 

 

Nová nádrţ:   20 m
3
 benzin = 14.000 t 

3   30 m
2
 nafta = 24.000 t 

 

Celkem    109.000 t 

 

Výpočet pro plnění na 90% objemu: 

 

nádrţ č. 1 :   45 m
3
 x 90% nafty = 32.400 t 

                         5 m
3
 úkapy = 0,0 

 

nádrţ č. 2:   2x 25 m
3
 x 90% benzin = 31.500 t 

 

Nová nádrţ:   20 m
3
 x 90% benzin = 12.600 t 

                          30 m
2
 x 90% nafta = 21.600 t 

 

Celkem 90%  98.100 t 

 

Umístění záměru 

   kraj: Středočeský 

  okres: Kladno 

  obec: Stochov 

  katastrální území: 755559 Honice 

Pozemky dotčené stavbou p.p.č.:  

199/3 k.ú. Honice 
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Stavba je umisťována v areálu stávající ČSPH Shell Stochov. Stávající ČSPH  se 

nachází u rychlostní silnice R6, směr Praha, u obce Stochov. Vzhledem k umístění a vzhledem 

k okolním objektům se nepředpokládá kumulace s jinými záměry.  

 

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

 

Nová podzemní nádrţ PH je umisťována do prostru stávajícího úloţiště PH. 

 

Staveništěm jsou plochy stávající ČSPH, které jsou vyuţívány jednak jako areálové 

parkovací plochy a jednak jako plochy areálové zeleně. 

 

Jedná se o osazení nové podzemní ocelové dvouplášťové nádrţe na pohonné hmoty 

v areálu ČS Stochov. Jedná se o dvouplášťovou podzemní nádrţ o objemu 50m3. Nádrţ bude 

dělená na dvě sekce o velikosti 20m3 (V-power diesel) a 30m3 (Natural).  

 

Podzemní nádrţ bude osazena částečně pod stávající zpevněné plochy a částečně pod 

plochy zeleně v místě stávajícího úloţiště PH. 

 

Součástí záměru je dále výměna 2 stávajících tříproduktových výdejních stojanů za 

nové čtyřproduktové výdejní stojany v místě výdeje pro OA. Současně s výměnou výdejních 

stojanů dojde k úpravě / výměně stáčecí šachty – nově pro 5 komor nádrţí PH. Součástí 

záměru je provedení propojovacího potrubí na plochu s výdejními stojany PH a ke stáčecí 

šachtě. 

 

Účelem osazení nové nádrţe PH je jednak rozšíření nabídky druhů pohonných hmot 

(V-power diesel) a jednak rozšíření stávající kapacity pohonných hmot (Narural). 

 

V místě stávajícího úloţiště PH jsou v současné době osazené dvě podzemní nádrţe 

PH o objemu 2 x 50 m
3
. Tyto stávající nádrţe jsou dělené následovně: nádrţ č. 1 – 2x 25 m

3
 

(benzin), nádrţ č. 2 – 1x 45 m
3
 (diesel) + 1x 5 m

3
 (havarijní úkapová nádrţ). 

 

Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba je charakterizována jako změna dokončené stavby 

 

Etapizace výstavby 

Stavba bude realizována v 1 etapě výstavby. 

 

Základní údaje o stavbě 

 

Členění stavby: 

 

Stavba je členěna na následující objekty: 

 

POZEMNÍ OBJEKTY 
 

SO 01   NOVÁ PODZEMNÍ NÁDRŢ  PH 

   D 1.1 - architektonické a stavebně technické řešení 

   D 1.2 - stavebně konstrukční řešení 

   D 1.3 - poţárně bezpečnostní řešení  
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INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

nejsou 

 

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY – PROVOZNÍ SOUBORY 

PS 01   SKLADOVÁNÍ A VÝDEJ PH 

PS 02   TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE 

PS 03   ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

 

Základní popis stavby: 

 

Jedná se o osazení nové podzemní ocelové dvouplášťové nádrţe na pohonné hmoty v areálu 

ČS Stochov. Jedná se o dvouplášťovou podzemní nádrţ o objemu 50m
3
. Nádrţ bude dělená na 

dvě sekce o velikosti 20m
3
 (V-power diesel) a 30m

3 
(Natural). 

Nádrţ bude osazena na ŢB základovou desku, ke které bude ukotvena přepásáním.  

 

Podzemní nádrţ bude osazena částečně pod stávající zpevněné plochy a částečně pod plochy 

zeleně v místě stávajícího úloţiště PH. V tomto místě se nachází dvě stávající nádrţe Ph o 

objemu 2x 50 m
3
. 

 

Součástí záměru je dále výměna 2 stávajících tříproduktových výdejních stojanů za nové 

čtyřproduktové výdejní stojany v místě výdeje PH pro osobní automobili. Současně 

s výměnou výdejních stojanů dojde k úpravě / výměně stáčecí šachty – nová stáčecí šachty 

bude upravená pro stáčení PH do 5-ti komor nádrţí PH. Součástí záměru je provedení 

propojovacího potrubí mezi novou nádrţí PH a výdejními stojany PH a dále nového 

propojovacího potrubí mezi novou stáčecí šachtou a novou nádrţí PH.  

Trubní rozvody mezi stávajícími nádrţemi PH a výdejními stojany, resp. stáčecí šachtou 

zůstávající beze změn. 

 

 

Základní údaje o stavbě: 
 

Celková plocha pozemku stavby, p.p.č. 199/3 4336,00 m
2 

 

z toho:  - plocha nového úloţiště PH         24,00 m
2
 

 

Skladované mnoţství PH – stávající: 

- nádrţ č. 1 – 50 m
3
  2x 25 m

3 
Benzin  

- nádrţ č. 2 – 50 m
3
  1x 45 m

3
 Diesel 

      ....... 1x 5 m
3
 úkapy PH 

 

Skladované mnoţství PH – nové: 

- nová nádrţ PH -50 m3 1x 30 m
2
 Benzin Natural 

    1x 20 m
2
 Diesel V-power 

 

Výdejní místa PH – stávající 2x oboustranný 3-produktový     

   výdejní stojan PH pro OA 

      .......  1x oboustranný 1-produktový 

        výdejní stojan PH pro NA 
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Výdejní místa PH – nové   .......  2x oboustranný 4-produktový 

   výdejní stojan PH pro OA  
(výměna stávajících stojanů OA) 

 

Počet parkovacích míst v areálu ČSPH .......  stávající, vlivem záměru se nemění 

Zastavěná plocha nadzemními objekty ……           stávající, vlivem záměru se nemění 

Uţitná plocha objektů v areálu ČSPH ……        stávající, vlivem záměru se nemění 

Obestavěný prostor nadzemními objekty ……     stávající, vlivem záměru se nemění 

 

 

Minimální odstupové vzdálenosti stavby  

(nové podzemní nádrţe PH) od sousedících parcel: 

 

- od p.p.č. 294  (komunikace)           1,65 m  

- od p.p.č. 199/4 (orná půda)          38,50 m 

- od st.p.č. 199/20 (kiosek ČSPH)  9,35 m  

 

Poznámky: 

-  * k.ú Drahůnky 

-  od ostatních sousedících parcel je minimální odstupová vzdálenost větší neţ 40 m.  

 

Hranice poţárně nebezpečného prostoru: 

Od podzemních nádrţí PH se poţárně nebezpečný prostor nestanovuje. 

Od výdejních stojanů – poloha stojanů se nemění, poţárně nebezpečný prostor je stávající (6,0 

m) 

Od stáčecího místa – poloha stáčecího místa se nemění, poţárně nebezpečný prostor je 

stávající (10,0 m od obrysu cisterny PH) 

Podrobně je popsáno v poţárně bezpečnostním řešení stavby, které je součástí projektové 

dokumentace. 

 

Poloha v obci 
Řešeným územím je areál stávající ČSPH Shell Stochov. Stávající ČSPH  se nachází u 

rychlostní silnice R6, směr Praha, u obce Stochov. 

Navrhovaný záměr – osazení nové podzemní nádrţe PH – je umisťován na p.p.č. 199/3, k.ú. 

Honice. Jedná se o pozemek stávající čerpací stanice PH.  

Nová podzemní nádrţ PH je umisťována do prostru stávajícího úloţiště PH. 

Staveništěm jsou plochy stávající ČSPH, které jsou vyuţívány jednak jako areálové parkovací 

plochy a jednak jako plochy areálové zeleně. 

 

 

Dotčené pozemky podle katastru nemovitostí 

Stavba je umístěna na tyto pozemky: 

Pozemky dotčené stavbou: 

Parcela       Výměra (m
2
)          Druh pozemku                 Nové vyuţití            Vlastnictví 

 

p.p.č. 199/3     4336          ostatní plocha       beze změn          1) 

 

Katastrální území: Honice 
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Vlastníci parcel : 

1) Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, 14 000 Praha 4 
  

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu 

Navrhovanou stavbou nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení. Napojení stávající 

ČSPH na dopravní infrastrukturu zůstává stávající beze změn. 

 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Nerelevantní. Navrhovanou stavbou nedojde ke změně stávajícího napojení areálu ČSPH na 

technickou infrastrukturu. Napojení stávající ČSPH na technickou infrastrukturu zůstává 

stávající beze změn. Navrhovaná stavba si nevyţádá ţádná nová napojení ani navýšení kapacit 

stávajících přípojek. 

 

Související a podmiňující stavby nejsou. 

 

Bilance potřeby vody 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m3/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m3/rok 

 

Bilance splaškových vod 

Denní mnoţství splaškových vod 

m
3
/den 0,36 m

3
/den 

Roční mnoţství splaškových vod 

m
3
/rok 129,6 m

3
/rok 

 

Bilance dešťových vod 

Mnoţství dešťových vod ze střechy   

13,2 l/s  l/s 

Mnoţství dešťových vod  

ze zpevněných ploch   celý areál  

74,8 l/s 

 

Bilance potřeby plynu 

            Plyn není v rámci objektu uvaţován.  

 

Bilance potřeby elektrické energie 

Jmenovitý příkon  

Pi = kW 65 kW 

Soudobý příkon 



Shell Stochov – nová podzemní nárţ pro PH 
 

 58 

Ps =kW 52 kW 

 

Tepelná bilance                     

Roční spotřeba tepla  169  GJ/rok 

Výkon vytápění celkem  47 MWh/rok 

 

Předpokládaný počet pracovníků v době provozu 

Počet směn za den:  

2 zam./ směna, 3 směny  

Celkový počet zaměstnanců:  

celkem 6 zam.   

Dopravní řešení  

 

Dopravní řešení zůstává stávající. Osazení nádrţe nebude mít vliv na řešení dopravy.  

 

Ozelenění a venkovní úpravy 

Ozelenění a venkovní úpravy zůstávají stávající. V rámci projektu nebudou řešeny.  

 

Zplodiny 

V rámci projektu není uvaţováno s instalací plynových spotřebičů.  

U ČSPHM není ze zákona vyţadována RS, ČS jsou uvedeny pod kódem 10.2 přílohy 2 

zákona o ovzduší.  

V rámci navazujících řízení bude povolen ZZO a bude předloţen odborný posudek.   

 

Hluk 

V důsledku zamýšlené investice nedojde ke zvýšení hladiny hluku v daném území. 

 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby ……… 1Q/2016 

Dokončení výstavby ……… 2Q/2016 
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H. PŘÍLOHA 
 

Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska NATURA 2000. 

  

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s územně plánovací 

dokumentacÍ. 

 

Mapa širších vztahů 

 

Lokalizace záměru v mapě města 

 

Výpis z katastru nemovitostí 

 

Kopie katastrální mapy 

 

Situační zákres záměru 
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18. Informace o Evropsky významných lokalitách v rámci soustavy NATURA 2000 [on-line].  

Dostupné z: http://stanoviste.natura2000.cz/ 

19. Portál veřejné správy České republiky – mapové sluţby [on-line]. Dostupné z: 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ  
 

Zpracovatel oznámení: 

 

EKOLINE - Ing. Iva Vrátná 

Skalka 32  

261 01 Příbram 

osvědčení o autorizaci č. 17676/3041/OIP/03 

 

 

telefon: 603 942 121 

e-mail: iva@ekoline.org 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Podpis zpracovatele oznámení:______________________________________ 

 

 

 

 

 

V Příbrami dne 2. 10. 2015 

 

 


