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ÚVOD 
Firma Milan Sihelský se zabývá dopravou sypkých hmot, valníkovou dopravou a spedicí. Provozní 

areál firmy se nachází na okraji zastavěného území Kolína v ulici Veltrubská. V areálu je v současnosti 
umístěna čerpací stanice pohonných hmot, jež slouží k zásobování pohonnými hmotami vozidel 
investora, smluvních zákazníků i veřejnosti. 

Záměrem investora je rozšířit tuto čerpací stanici o jedno výdejní místo motorové nafty včetně 
skladovací nádrže pro naftu. Důvodem je zvýšení komfortu poskytovaných služeb zákazníkům a 
zlepšení organizace provozu čerpací stanice. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

Milan Sihelský 

2. IČO 

40007774 

3. Sídlo  

Veltrubská ulice 

280 02 Kolín 5 

4. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce oznamovatele 

Milan Sihelský 

Moravcova 873 

280 02 Kolín II 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

Název 

Čerpací stanice pohonných hmot Kolín – rozšíření II 

Zařazení  

Kategorie II., 10.4 - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a 
pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 
100 t. – sloupec B 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

V současné době je čerpací stanice PH tvořena kompaktní typovou čerpací stanicí motorové nafty 
(NM) typu BEST 32 m3 s jednostranným výdejním stojanem, a podzemní dvouplášťovou nádrží o 
objemu 12 m3 a výdejním stojanem pro skladování a výdej automobilového benzínu BA95N natural. 

Obrázek č. 1: Příjezd k čerpací stanice a sou časný stav 

 
Foto – zdroj http://www.sihelsky.cz/ 

Záměrem je rozšíření čerpací stanice o nadzemní skladovací dvouplášťovou nádrž na motorovou 
naftu o objemu 25 m3, jeden oboustranný dvouproduktový stojan a výdejní nádrž na AdBlue* o objemu 
2,9 m3 – viz obrázek č. 4 - situace. 

* Pozn: AdBlue je roztok močoviny ve vodě (32,5%) používaný v nákladních automobilech 
poháněných naftovými motory, který snižuje vliv těchto motorů na životní prostředí. 

Tabulka č. 1: Skladované množství PH – aktuální stav a zám ěr 
Výtoč /rok/den 

Položka Současný stav Záměr Celkem současný 
stav 

Výhled 

Motorová nafta 
(NM) 

32 m3 25 m3 57 m3 2 500 m3. 
6,94 m3 

3 000 m3/ 
8,33 m3 

Automobilový 
benzin (BA95N) 

12 m3 0 12 m3 160 m3./ 
0,44 m3 

160 m3/ 
0,44 m3 

AdBlue 0 2,9 m3 2,9 m3 - 5 000 l 
Počet výdejních 
míst 

2 2 4 - - 

Propustnost stanice : současnost 8 nákladních automobilů/hod 

    výhled  16 nákladních automobilů/hod 
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3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ , OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ) 

Kraj:   Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ0205) 

Obec:  Kolín (Kód obce: 6815, IČZÚJ: 533165)  

Katastrální území:  Sendražice (Kód k.ú.: 747394) 

Ulice:  Veltrubská 

Pozemek č.: 559/5  

Obrázek č. 2: Umíst ění areálu firmy Milan Sihelský (mapa bez m ěřítka) 
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Obrázek č. 3: Umíst ění záměru – ortofoto 

 

 

4. CHARAKTER ZÁM ĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIV Ů S JINÝMI ZÁMĚRY (REALIZOVANÝMI , 
PŘIPRAVOVANÝMI , UVAŽOVANÝMI) 

Záměr spočívá v rozšíření existující provozované čerpací stanice pohonných hmot o skladovací 
nádrž na motorovou naftu, výdejní stojan pohonných hmot a nádrž s výdejem roztoku močoviny 
(AdBlue).  

V blízkém okolí není v současné době podobný provoz provozován ani není známo, že by byl 
podobný záměr v blízkém okolí připravován. 

V nejbližším okolí je provozována: 

- obalovna živičných směsí Kolín (SSŽ), 

- těžba štěrkopísku na lokalitě Hradištko (PÍSEK - BETON a.s.) 

- velkokapacitní chov drůbeže Živa, a.s. 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH 
DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ 

Důvodem k realizaci záměru je zvýšení komfortu poskytovaných služeb zákazníkům a zlepšení 
organizace provozu čerpací stanice a to hlavně zjednodušením a urychlením výdeje pohonných hmot 
díky zvětšení kapacity čerpací stanice. 

Zvažované varianty 

Záměr je předkládán jako invariantní. Jedná se o rozšíření existující a provozované čerpací 
stanice pohonných hmot. Řešení vychází ze současného stavu a využití území a z potřeb investora. 

Uvažované rozšíření provozu zařízení je technicky proveditelné a prostorově zajištěné.  

obalovna SSŽ 
a.s., betonárna 
Cemex s.r.o. 

bývalé 
odkaliště 

pískovna 
Hradišťko, 
Písek – 
beton a.s. 

drůbežárna, 
Živa a.s. 
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6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Stavba se nachází ve vlastním areálu investora mimo zastavěnou část města Kolín. Staveniště je 
umístěno na stávajícím místě ČS PH na vlastním pozemku ve stávajícím areálu dopravní firmy 
investora. 

Nově navrhované zařízení se skládá z nadzemní dvouplášťové nádrže typu BAEST 25 m3, 
umístěné u západní hranice areálu ve stávajícím zeleném pásu vedle kiosku ČS PH, 1 ks výdejního 
dvouproduktového,oboustranného elektronického stojanu, který je umístěn na nově navržené 
středové refýži rozšířené manipulační plochy, umístěné ve stávajících živičných příjezdových 
vnitroareálových komunikacích a ostatního technologického zařízení ( technologické potrubní rozvody, 
pojistné armatury), potřebného elektrického vybavení. 

Stavební část řeší vybudování nových základových konstrukcí pod skladovací nádrž a úpravu 
ploch v místě manipulační plochy. Pro zastřešení rozšíření manipulační plochy je navrženo 
prodloužení stávající OK přestřešení včetně základového pasu. 

Čerpací stanice tvoří jeden technologický celek, umožňující manipulaci s PH a to jak příjem, 
skladování, tak měřený výdej a další potřebné činnosti. Výdej a manipulace s PH je uskutečňován 
přes výdejní stojany, ovládané řídícím systémem v kiosku ČS PH. 

Technologie čerpací stanice: 
− Jedna oboustranná středová refýž osazená jedním výdejním stojanem oboustranným, 

dvouproduktovým pro výdej NM - Nafty motorové 
− Jedna skladovací nadzemní dvouplášťová jednokomorová nádrž s potřebnou strojní a elektro 

výzbrojí na armaturním víku  
− Potrubní rozvody sání, stáčení a odvětrání skladovací nádrže, tvořené dvouplášťovým a 

jednoplášťovým svařovaným ocelovým potrubím. 
− Řídící systém čerpací stanice, osazený ve stávajícím kiosku ČS PH  
− Příslušné technologické elektrorozvody a elektrozařízení - napojení na stávající rozvaděč. 

Výdejní a stáčecí manipulační plocha je izolovaná proti ropným látkám, opatřená ocelovým 
přestřešením. Pomocí vpustí je napojena na bezodtokovou havarijní jímku - stávající podzemní nádrž. 

Pohonné hmoty - NM, jsou uloženy v 1 ks nadzemní jednokomorové dvouplášťové skladovací 
nádrži o celkovém objemu 25 m3. 

Pro zachycení úkapů je manipulační plocha napojena kanalizační přípojkou na bezodtokovou 
havarijní záchytnou jímku - stávající podzemní nádrž. 

Stáčení je prováděno přes stávající stáčecí soustrojí ve strojovně stávající kompaktní nadzemní 
čerpací stanici NM úpravou napojení stáčecího potrubí, napojením stáčecí hadice autocisterny na 
příslušné šroubení. 

Čerpací stanice je vybavena elektronickým řídícím systémem, umístěným v kiosku pro výdej PH 
za přítomnosti obsluhy. 

Technologické části zám ěru 

Skladovací nádrž : 

Typ skladovací nádrže: 1 x BAEST 25, jednokomorová, dvouplášťová nadzemní nádrž s 
armaturním víkem s kompletním strojním a elektrickým vybavením - 
pojistné armatury, MAR, lx proti sluneční nátěr  

Výrovce skladovací nádrže: BAEST a.s., Benešov 

Výdejní stojan : 

Počet výdejních stojanů : I x oboustranný dvouproduktový elektronický výdejní stojan pro výdej 
NM TA TSUNO - BENČ řady BMP500 SHARK 

Typ výdejních stojanů :  I x BMP522.SLlH, oboustranný dvouproduktový; 

    2 výdejní hadice, 2 výdejní pistole ZV A ELAFLEX 

    Výdej: I x 35l/min NM 

    I x 75 l/min NMmax  
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Výrobce:   TATSUNO - BENČ, a.s., Blansko  

Počet výdejních míst: Dvě výdejní místa, jedna středová oboustranná refýž s I ks výdejního 
stojanu. 

Manipulační plocha:  Izolovaná, napojená na stávající podzemní nádrž pro skladování PH, 
plocha je odvodněna do havarijní záchytné jímky. Manipulační plocha 
je přestřešena ocelovou konstrukcí zastřešení. 

Stáčecí místo: Jedno stávající stáčecí místo. Stáčení samospádem přes ocelovou 
stáčecí šachtu v krajní refýži, s napojovacími hrdly pro BA95N a 
odsávání par 1. stupně, stáčení pomocí stáčecího soustrojí stávající 
kompaktní nadzemní čerpací stanice pro NM - tato část bude použita 
pro navrhovanou skladovací nádrž pomocí odbočky a příslušných 
uzavíracích armatur 

Elektroinstalace :  Elektrorozvaděč stávající umístněn v objektu kiosku ČS PH. 

Skladovací nádrž 

Nádrž se skládá z vnitřní nádrže a vnějšího ochranného pláště. Nádrž i plášť jsou svařeny z 
ocelových plechů a ocelových den. Plášť je přivařen na vnitřní nádrž. Nádrž je opatřena jedním 
průlezem DN700 . Nádrž je opatřena u víka nad kalníkem trubkou, procházející až do spodku 
meziplášťového prostoru v kalníku pro zavedení indikační sondy. Indikační sonda slouží k zjišťování 
případných netěsností meziplášťového prostoru nádrže. Při proniknutí PH do meziplášťového prostoru 
indikační sonda toto signalizuje světelně i zvukově v místě obsluhy na vyhodnocovacím modulu 
KEEPER systému INDIKON. 

Nádrž je dodána včetně příslušenství - armaturní víka, sedel, 1 x proti sluneční nátěr, obslužná 
plošinka s žebříkem. 

Skladovací nádrž bude prověřena ve výrobním závodě příslušnými zkouškami - jiskrová zkouška 
izolace, těsnostní zkouška a po uložení bude provedena opakovaná těsnostní zkouška 
meziplášťového prostoru tlakovým vzduchem. 
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Obrázek č. 4: Situace zám ěru 
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Skladování a výdej mo čoviny (AdBlue) 

Součástí záměru je též umístění zařízení ke skladování a výdeje roztoku močoviny (AdBlue). 

AdBlue je roztok močoviny ve vodě (32,5%) používaný v nákladních automobilech poháněných 
naftovými motory, který snižuje negativní vliv těchto motorů na životní prostředí. AdBlue je do 
nákladních automobilů dodáván ze samostatných nádob. Přípravek je vstřikován do ohřátých spalin 
před speciálním katalyzátorem. Oxidy dusíku vznikající v průběhu spalování se přetvářejí na původní 
složky dusík a vodu. AdBlue snižuje spotřebu nafty o cca 5% a snižuje emise NOx, díky čemuž 
nákladní automobily poháněné naftovými motory splňující požadavky aktuální normy Euro 4 z roku 
2006 a budoucí normy Euro 5 (2008). 

AdBlue se bude v areálu firmy skladovat a vydávat ze zařízení GreenStar Smart s objemem 
nádrže 2 900 l. 

Zařízení je opatřeno vnějším obalem s funkcí druhého pláště s ochranou proti úniku kapaliny a 
ochranou proti přehřátí. Vnitřní nádrž o objemu 2 900 l, je opatřena ochranou proti přetečení a 
ochranou proti zamrznutí. Plnící potrubí z nerezavějící oceli je opatřeno suchou spojkou pro plnění 
z cisterny. Dále součástí zařízení je čerpadlo s funkcí samonasávání, telemetrický systém, displej 
průtokoměru s počítadlem, hadice a nerezová výdejní pistole s automatickým vypínáním. 

Selektivní katalytická redukce (SCR) je chemický proces k odstranění NOx ze spalin tvořených 
během procesu spalování. 

Tento proces využívá katalyzátor k urychlení reakce odbourání NOx. K redukci dochází díky reakci 
NOx s močovinou nebo čpavkem, které jsou přidávány do spalin. AdBlue je často používaným 
aditivem. Jedná se o roztok močoviny v demineralizované voda. 

Tento proces se nazývá selektivní katalytickou redukcí, protože katalyzátor podporuje redukci NOx 
selektivním (specifickým) způsobem. 

Obrázek č. 5: Skladovací a výdejní za řízení GreenStar Smart 

 

 

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ ZÁM ĚRU A JEHO UKONČENÍ 

Rozšíření čerpací stanice bude realizováno po vydání stavebního povolení v průběhu roku 2008. 
S ukončením provozu se v současné době nepočítá. 
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8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Přehled dotčených územně samosprávných celků je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Dotčené územn ě samosprávné celky 
Územně samosprávný  

celek 
(ÚSC) 

Název ÚSC Název kódu Číselné 
kódy 

kód kraje 02 
Kraj Středočeský 

kód NUTS CZ021 

Okres Kolín kód okresu 3204 

kód obce 06815 2 
Obec Kolín 

IČZÚJ 533165 

Katastrální území 
Sendražice u 
Kolína 

kód k. ú. 74739  4 

 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO 
ROZHODNUTÍ VYDÁVAT . 

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 3: Výčet navazujících rozhodnutí 
Rozhodnutí Zákonná úprava P říslušný správní 

úřad 
povolení (stanovisko) k umístění, 
stavbě a provozu středního zdroje 
znečišťování ovzduší 

§ 17 odst. 1) zák. č. 86/2002 Sb. 
KÚ Stč. kraje, OŽP 
a Z 

stavební povolení stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
Městský úřad – 
Stavební úřad Kolín 

 

II. Údaje o vstupech 

PŮDA 

Objekty čerpací stanice jsou navrženy v prostoru stávajícího areálu investora na  pozemcích 
v jeho vlastnictví. Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. 

Druh pozemků, dotčených stavbou je „ostatní plocha“. 

VODA 

Technologická voda 

Technologická voda není v provozu ČS PH využívána.  

Pitná a užitková voda  

Potřeba vody pro hygienické potřeby obsluhy a zákazníků činí řádově maximálně desítky 
kubických metrů za rok (3 zaměstanci spotřebují dle  přílohy č. 12 vyhlášky Mze č.428/2001 Sb. k 
zákonu č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 3 x 16m3 za rok, celkem tedy 
cca 48 m3 za rok). Realizací záměru nedojde k navýšení spotřeby vody. Spotřeba vody zákazníky je 
zanedbatelná. 

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Realizace záměru si nevyžádá žádné nové zdroje tepla a paliv – jedná se o stávající provoz. 

Realizace záměru si vyžádá dovybavení elektrovýzbrojí s napojením na stávající elektrorozvaděč. 
Nově instalovaný příkon bude 3 kW.  



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
Čerpací stanice pohonných hmot Kolín – rozšíření II ČÁST B 

 15 

Množství surovin spotřebované v průběhu výstavby není v této chvíli specifikováno (jedná se např. 
o kamenivo, beton, dlažby apod.), ale pro posouzení vlivů na životní prostředí je tento údaj podružný. 
Ke zpřesnění tohoto údaje dojde v dokumentaci pro stavební povolení. 

Hlavní surovinou, která je zároveň obchodním artiklem investora, spotřebovávanou při provozu 
záměru, je motorová nafta a v menším množství benzín. Roční výdej nafty a benzinu bude po 
navýšení kapacity zařízení cca 3 160 m3, toto množství představuje zásobení čerpací stanice přibližně 
105 autocisternami o objemu 30 m3 ročně. 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Dopravní infrastruktura 

Vjezd do areálu je ze silnice III/3282 (dříve II/125). Všechna komunikační napojení zůstanou 
zachována a budou nadále využívána. Doprava pohonných hmot bude zajišťována autocisternami 
smluvních dodavatelů.  

U čerpací stanice budou tankovat vyšší desítky vozidel denně (dle propustnosti čerpací stanice 
maximálně nižší stovky). Zvýšení provozu na přilehlé silnici III. třídy se však v důsledku rozšíření 
ČSPH se nepředpokládá. Po této komunikaci, která byla před výstavbou silnice Ovčáry – Velký Osek 
silnicí II. třídy, projelo v roce 2000 (podle údajů ŘSD) 4 875 vozidel denně. V roce 2005, kdy byla již 
v provozu silnice z Ovčár do Velkého Oseku (označená na mapě intenzit ŘSD jako 125A), byla 
intenzita dopravy 7 733 vozidel. 

Veřejné komunikace nebudou v období výstavby nijak zatěžovány nad rámec běžného provozu. 

Jiná infrastruktura 

Propojení mezi elektrorozvaděčem a jednotlivými silovými a ovládacími prvky bude provedeno 
kabely CYKY, uloženými do chrániček. Technologický rozvaděč bude přemístěn na boční stranu 
kiosku.  

Nově navržená uzemňovací soustava bude napojena na stávající uzemňovací soustavu. Zemnič 
bude tvořen strojeným zemničem z pásku FeZn 30 x 4 a zemnící kulatiny Ø 10, ke kterému budou 
přes zkušební svorky připojeny nádrž, rozvaděč technologie, výdejní stojan, ocelová okapová vana 
výdejního stojanu, ocelová konstrukce přestřešení a AC bod. Proti přepětí a bleskovým proudům bude 
provedena třístupňová ochrana. 

 

III. Údaje o výstupech 

OVZDUŠÍ 

V souladu se zákonem 86/2002 Sb. je čerpací stanice pohonných hmot zařazena jako střední 
zdroj znečištění ovzduší, pro který platí limity všeobecně platné. 

Čerpací stanice je, vzhledem k platným předpisům, vybavena zpětným odvodem par I. a II. stupně 
odsáváním par při stáčení a výdeji automobilového benzínu - stávající část ČS PH. 

Kvantifikovány jsou pouze emise ze stáčení motorové nafty a benzinu, kvantifikace emisí 
z liniových zdrojů nemá, vzhledem k podílu dopravy do/z čerpací stanice na celkové dopravě po 
veřejné komunikaci význam (doprava na přilehlé komunikaci mnohonásobně převyšuje dopravu do 
čerpací stanice). 

Pro výpočet emisí byly použity maximální možné hodnoty emisních faktorů dané přílohou č. 4 
vyhlášky MŽP Č. 356/2002 Sb – viz následující tabulky. 
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Tabulka č. 4: Emisní faktory a emise VOC 
Zdroj Emisní faktor Stá čení/ 

výdej PHM 
Emise 
VOC 
g/den 

Skladování nafty (odvětrání  zásobní nádrže s pevnou 
střechou při stáčení) 

200 gVOC/t Stáčení/den 
30 m3 
24,6 t 

4920 

Čerpadla PHM – motorová nafta (výdej) 10* gVOC/m3 Výdej/den 
8,33 

83 

Motorová nafta celkem   5 003 
Skladování benzinu (odvětrání  zásobní nádrže 
s pevnou střechou při stáčení) 

730 gVOC/t Stáčení/den 
10 m3 
7,5 t 

5 475 

Čerpání PHM – benzin (výdej)  700* gVOC/m3 Výdej/den 
0,44 

308 

Benzín celkem   5 783 
Celkové emise VOC ze stáčení a výdeje NM a BA 
(bez zpětného odvodu par  I. a  II.stupně) 

  10 786 

* uvažováno pro 1 manipulaci 

Hodnoty ve vyhlášce jsou uvedeny pro zařízení, která nejsou vybavena zpětným odvodem par I. a 
II. stupně. Reálné hodnoty jsou na úrovni až 1%, pokud však budeme konzervativně uvažovat 
účinnost nižší na úrovni 95%, pak je celková denní emise VOC   

Za předpokládané denní výtoče (po realizaci záměru) cca 8,33 m3 nafty a 0,44 m3 BA95N lze 
odvodit následující množství emisí VOC: 

produkt (g/den)          (kg/rok) 
nafta 250          90,0 
benzín 289 104,0 

Z provedeného výpočtu vyplývá, že posuzovaná čerpací stanice vybavená zpětným odvodem par 
I. a II. stupně bude dodržovat obecné  emisní limity stanovené v příloze č.1 k Vyhlášce 356/2002 Sb. 
pro  

Styren, toluen a xyleny - při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto  znečišťujících látek vyšším  
než  2 kg/h  nesmí  být   překročena  úhrnná  hmotnostní koncentrace 100 mg/m3 těchto 
znečišťujících látek v odpadním plynu 

Alkany a alkeny - Při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto  znečišťujících látek vyšším  než  3 
kg/h  nesmí  být   překročena  úhrnná  hmotnostní koncentrace 150 mg/m3 těchto 
znečišťujících látek v odpadním plynu. 

Při souběhu stáčení a výdeje nafty a benzínu bude hmotnostní tok emisí VOC celkem 549 g/den, 
což je méně než je aplikační hranice 3 kg/hod nebo 2 kg/hod a koncentrační emisní limit tedy není 
aplikován. 

Benzen - při hmotnostním toku emisí vyšším než 50 g/h  nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 5 mg/m3 znečišťující látky v odpadním plynu 
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Obsah benzenu v benzínech je (dle bezpečnostního listu rafinerie Unipetrolu  v Litvínově) do 1 %. 
V tomto případě emise benzenu činí cca 2,9 g/den a není tak překročena limitní hodnota pro benzen 
50 g/hod., kdy je aplikován koncentrační emisní limit. 

ODPADNÍ VODY 

Dešťové vody 

Realizací záměru vzniká nutnost odvést dešťové vody z ocelového přestřešení. Toto bude řešeno 
novou kanalizační přípojkou DN 110, která bude vedena dešťovým svodem ze střechy přestřešení 
manipulační plochy přes lapač střešních splavenin do stávající kanalizace. Nápojný bod bude určen 
v dokumentaci pro stavební povolení. Vody z nové manipulační plochy o rozměrech 7,6 x 7 m budou 
novým kanalizačním napojením svedeny do stávající havarijní záchytné jímky. Manipulační plocha je 
ohrazena silniční obrubou s navýšením nad okolní zpevněné komunikace o cca 3 – 5 cm.  

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody v provozu čerpací stanice nevznikají. 

Splaškové vody 

Množství splaškových vod se nezmění a odpovídá spotřebě pitné vody – cca 50 m3/rok. 
Splaškové vody jsou svedeny do kanalizace. 

ODPADY 

Shromažďování odpadů vznikajících v průběhu výstavby a jejich předávání oprávněné osobě bude 
zajišťovat dodavatel stavby, který musí s těmito odpady nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu výstavby budou 
předloženy ke kolaudaci stavby. 

Tabulka č. 5: Seznam odpad ů, které mohou vzniknout p ři výstavb ě záměru 

Kód 
odpadu   Název odpadu 

Kategorie 
N=nebezpe čný 

O=ostatní 
170101 Beton O 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

170501 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

170502 Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 170505  O 

Při provozu čerpací stanice mohou vzniknout následující odpady: 

Tabulka č. 6: Seznam odpad ů, které mohou vznikat p ři provozu zám ěru 

Kód 
odpadu   Název odpadu 

Kategorie 
N=nebezpe čný 

O=ostatní 
050105 Uniklé (rozlité) ropné látky N 

1302 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N 

150202 Absorpční činidla (sorbent) N 

1501 
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné  

N 

Úkapy při stáčení či výdeji budou svedeny do bezodtoké havarijní jímky, odkud budou odčerpány 
a odvezeny k likvidaci autorizovanou firmou na základě uzavřené smlouvy. 

Vapex, znečištěné hadry atp. budou uskladněny v označeném ocelovém sudu a následně 
odvezeny k likvidaci autorizovanou firmou na základě uzavřené smlouvy. 

Provozovatel bude vést průběžnou evidenci všech odpadů vznikajících během provozu čerpací 
stanice.  
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HLUK A VIBRACE  

Zdrojem hluku v souvislosti se záměrem bude vlastní provoz přijíždějících a odjíždějících 
automobilových vozidel. 

Vzhledem k dominantnímu hluku z pozemní komunikace – silnice III/3282 není hluk z provozu 
záměru specifikován. V blízkosti areálu se nenacházejí chráněné venkovní prostory a chráněné 
venkovní prostory staveb. Nejbližší obytné budovy leží ve vzdálenosti cca 500 m západním 
směrem na k.ú. Kolín v lokalitě Spálenka (nová obytná zástavba – rodinné domy) – viz obrázek č.6. 

Provoz čerpací stanice není zdrojem umělé seismicity. 

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ , ELEKTROMAGNETICKÉ  

V rámci realizace záměru nebudou provozovány ani nevzniknou umělé zdroje radioaktivního 
záření ani významnější zdroje záření elektromagnetického. 

Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází v území 
s převládající přechodnou (mezi nízkou a střední) kategorií radonového rizika z podloží. Vzhledem 
k tomu, že se bude jednat o otevřené prostory se samoobslužným provozem, není nutné provádět 
další měření pro stanovení radonového rizika. 

RIZIKA HAVÁRIÍ  

S  ohledem na charakter výstavby – čerpací stanice PH s příjmem, skladováním  a  výdejem 
pohonných hmot nejsou s ohledem na zabezpečení ČS PH rizika havárií s vážnějšími důsledky na 
životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná.  

Celý výdejní prostor bude přestřešen, na manipulační ploše bude zajištěno jímání úkapů a vod 
kontaminovaných při manipulaci s ropnými produkty do nepropustné záchytné havarijní jímky. 

Stáčení média: 

Po příjezdu automobilového cisternového vozu na stáčecí stanoviště ověří obsluha stav paliva v 
dané komoře skladovací nádrže. Před stáčením je nutno cisternu uzemnit na uzemňovací bod AC. 
Poté obsluha propojí šroubení příslušné komory cisternového vozu se šroubením na stáčecím 
soustrojí ve strojovně kompaktní čerpací stanice NM, a uzavře, resp. otevře příslušné uzavírací ventily 
pro danou nádrž. 

Mezní stav hladiny v komoře skladovací nádrže je signalizován plovákovým ovladačem. Po 
dosažení max. hladiny stáčecí ovladač signalizuje tento stav světelně a zvukově. Obsluha vypne 
čerpací soustrojí, uzavře stáčecí potrubí na auto cisterně, ručním pozvednutím odčerpá médium ze 
spojovací hadice a ukončí stáčení. 

Maximální hladina se signalizuje světelně a zvonkem. Plovákový ovladač hlídá ještě havarijní 
hladinu a tuto signalizuje houkačkou s blokací stáčecího soustrojí. Po skončení stáčení se šroubení ve 
stáčecí šachtě opatří víčkem. Dveře strojovny se stáčecím soustrojím se uzavřou. 

Odkalování komory skladovací nádrže: 

Po skončení stáčení je nutno nechat medium ustát a potom provést odkalení ručním odkalovacím 
čerpadlem, jež je součástí dodávky technologické části, jehož sací hadice se napojí na šroubení 
odkalovací armatury. Po provedeném odkalení se opatří šroubení víčkem. Četnost odkalování je dle 
kvality PH. 

Indikace těsnosti meziplášťového prostoru skladovací nádrže: 

Indikace těsnosti skladovací nádrže se provádí pomocí indikační sondy systému INDIKON. 

Indikační sonda je zavedena do spodní části nádrže v prostoru kalníku pomocí trubky, ústící do 
armaturní šachty nádrže. Indikační sonda je napojena na vyhodnocovací modul KEEPER, umístěný v 
obslužném objektu ČS PH. Vyhodnocovací modul při úniku ropných látek signalizuje jejich únik 
světelně a zvukově. Indikace těsnosti je nepřetržitá. 

Spojovací potrubí: 

Spojovací potrubí spojuje technologické zařízení čerpací stanice v jeden manipulační celek. Pro 
potrubní rozvody jsou použity ocelové bezešvé trubky dle ČSN 425715. Potrubí je nepropustně 
svařováno, pouze v místech napojení na výdejní stojany, případně ventily (armaturní víko, 
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odvzdušnění ) je propojeno přírubovými spoji, které musí být viditelně kontrolovatelné a musí být 
vodivě propojeny dle ČSN 34 1390. Veškeré potrubí je vyspádováno ve spádu min. 0,5% směrem k 
úkapové vaně výdejního stojanu, kde je proveden návarek pro případné vypuštění. 

Sací potrubí je v části pod manipulační plochou provedeno jako dvouplášťové v ocelových 
chráničkách. Chráničky jsou opatřeny izolací typu Bralen, v napojovacích místech pak nátěrem. Po 
svaření dvouplášťových tras je meziplášťový prostor propláchnut Rezistinem pro konzervaci vnějšího 
a vnitřního povrchu trubek v meziplášťovém prostoru. Meziplášťový prostor je přístupný přes návarky 
v úkapové vaně výdejního stojanu a dále v nadzemní části, kde přechází do jednopláště. 

Stáčecí a odvzdušňovací potrubí skladovací nádrže je provedeno jako ocelové svařované 
jednoplášťové, opatřené nátěrem a je napojeno na příslušné stávající větve kompaktní čerpací 
stanice. 

Rizika potencionálního poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v 
rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto: 

1. Únik látek škodlivých vodám z vozidel, 

2. riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě, 
především nákladní, 

3. ztráta efektu předčištění (havárie  odlučovače)  technickou závadou nebo z nedbalosti, 
únik škodliviny, 

4. vznik požáru objektu. 

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných 
předpisů, normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo bezpečnostní 
opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.  

Odstupové vzdálenosti budou na základě výpočtů stanoveny v projektové dokumentaci v rámci 
samostatného oddílu - dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Umístění ČS bude respektovat 
sousední stávající objekty, jejich odstupové vzdálenosti a požární pásma. 

Na výdejním stojanu bude, pro případ nutnosti rychlého hasebního zásahu obsluhou, umístěn 
přenosný hasící přístroj.  

Ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky nebude zahrnut objekt do skupiny A 
nebo B podle množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení. 

Tabulka č. 7: Druh, klasifikace a fyzikální forma všech nebe zpečných látek v objektu 

Látka Klasifikace látky R-věty Fyzikální forma látky Umístění 
Motorová nafta 
(NM) Xn R10 kapalina Nadzemní nádrž 

Automobilový 
benzin (BA95N) F+, T R12 kapalina Nadzemní nádrž 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UD RŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ  

Záměr je umístěn do prostor stávajícího areálu investora. Záměrem investora je rozšířit čerpací 
stanici o jedno výdejní místo motorové nafty včetně skladovací nádrže pro naftu. Důvodem je zvýšení 
komfortu poskytovaných služeb zákazníkům a zlepšení organizace provozu čerpací stanice. 

B)  RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ , KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE P ŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Záměr je situován do prostor stávajícího areálu ČS PH. Území s místními názvy Na Plachnici a Ke 
Kolínu patřilo v minulosti do rozlivové zóny Labe  a dle historických map, zde bylo jedno z mnoha 
slepých ramen řeky.  

Severní (vnější) hranici areálu tvoří meliorační příkop. Severozápadně od areálu ve vzdálenosti 
cca 200 m se nachází vodní plocha Hradišťko, vzniklá těžbou štěrkopísku. 

Na severu a jihu se zájmovým územím sousedí lesní porost, dle lesní typologické mapy typu vlhké 
habrové doubravy a borové doubravy  

Matrici krajiny v okolí areálu tvoří zemědělsky obhospodařované pozemky, v blízkosti zájmového 
území v kultuře TTP.  

Na jihu zájmové území sousedí s areálem obalovny, ve vzdálenosti cca 200 m jihovýchodním 
směrem je odkaliště 

C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Záměr je lokalizován v ochranném dvoukilometrovém pásmu nadregionálního biokoridoru (tok 
Labe). Žádné další prvky ÚSES se v zájmovém areálu nenacházejí 

Dle platné územně plánovací dokumentace (ÚPN VÚC Střední Polabí, ÚPD Kolín) prochází 
v blízkosti areálu (po druhé straně komunikace) lokální biokoridor RK 1243.  

Zvlášt ě chrán ěná území, území p řírodních park ů 

V zájmovém území ani jeho širším okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná území. Zájmový 
areál není součástí žádného přírodního parku. 

Krajina, významné krajinné prvky 

Charakteristika krajiny 

Zájmové území leží v území na okraji průmyslové zóny, od souvislé zástavby Kolína oddělené 
lesním porostem Borky.  

Krajina zájmového území spadá do krajinného typu 1M4. Dle typu sídelní se jedná o krajinu 
starých sídelních typů Hercynica, podle způsobu využití území je typ hodnocen jako lesozemědělská 
krajina, v rámci typu reliéfu se jedná o krajinu rovin. Jedná se o běžný krajinný typ. 

Reliéf je rovinný, ve větší vzdálenosti od Labe přechází do mírně zvlněného. Výraznou, krajinu 
determinující osu území tvoří tok Labe. V širším okolí zájmového území je krajina intenzívně 
zemědělsky využívaná a pozměněná člověkem (výrazné odlesnění). Ucelené rozsáhlé bloky orné 
půdy jsou místy rozčleněny polními cestami, drobnějšími vodními toky a melioračními kanály. Trvalé 
travní porosty se vyskytují velmi málo. 

Významné krajinné prvky 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy, vodní plochy, 
vodoteče a jejich nivy. Z lokalizace záměru ve stávajícím areálu ČS PH vyplývá, že se zde žádné 
významné krajinné prvky nenachází.  
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Území historického, kulturního nebo archeologického  významu 

Areál se nachází na katastrálním území Sendražic, které jsou v současné době součástí Kolína. 

Časté archeologické nálezy v městě a jeho okolí dokládají osídlení oblasti již dávnověku. V době 
římského impéria se zde nacházela křižovatka tří důležitých obchodních cest. V 6. století je zde 
možné doložit přítomnost Slovanů a nálezy hradišť a pohřebišť svědčí o hustém zalidnění v průběhu 
9. - 12. století. První listina, která se zmiňuje o Kolínu, je datována k 8. září 1261. 

V roce 1437 Bedřich ze Strážnice postavil na místě zbořeného kláštera hrad, který byl později 
přestavěn na zámek. Čeští panovníci Karel IV. a Václav IV. udělili městu mnoho privilegií a podpořili 
tak rozvoj a bohatství města. V této době byl Kolín jedním z nejdůležitějších měst českého království. 

Největší propad a bídu zažil Kolín v období třicetileté války, kdy byl téměř zničen. Další velká bitva 
se u Kolína odehrála 18. června 1757, kdy se zde střetlo pruské vojsko s rakouským. Šlo o jednu z 
nejkrvavějších bitev sedmileté války.  

Kolín opět dosáhl rozkvětu za vlády Josefa II. Vzkvétala řemesla a obchod. V období národního 
obrození v 1. polovině 19. století byl Kolín jedním z prvních měst, kde propukl vlastenecký ruch. 

V 19. století se zde mohutně rozvíjel průmysl a obchod. Napomohlo tomu i zřízení železnice z 
Prahy na Moravu v roce 1845 a v roce 1872 i severozápadní dráhy. 

Centrem Kolín je Karlovo náměstí, které si do současné doby zachovalo původní tvar. Na náměstí 
se nachází morový sloup z roku 1682 a kašna z červeného pískovce, která byla postavena v roce 
1870. V rohu náměstí stojí radnice, prastará budovu, která je v majetku města již od roku 1494. 
Dominantou města je chrám sv. Bartoloměje, významnou památkou je i synagoga z roku 1642 . 

Území hust ě zalidn ěná 

K 31.12.2006 bylo v Kolíně evidováno 30 158 obyvatel. Při celkové výměře obce 3 499 ha, činí 
průměrná hustota obyvatel Kolína 861 obyvatel na km2. Kolín je územím hustě zalidněným. Záměr je 
však lokalizován do okrajové části Kolína s převážně výrobním (průmyslovým a zemědělským) 
využitím, bez výrazného zastoupení funkce ubytovací. 

Staré zát ěže 

Nejbližší starou ekologickou zátěží je ve vzdálenosti cca 200 m jihovýchodně od areálu již výše 
zmíněné odkaliště. Staré tzv. sludgeové rybníky leží na pozemcích Koramo a.s. Rybníky jsou dva. 
Starý sludgeový rybník byl postaven po 2. svět. válce se sypanými hrázemi, bez izolací dna a stěn 
proti úniku ropných látek do podloží. Provoz byl v r. 1967 ukončen. Celkem zde bylo uloženo cca 22 
500 m3 odpadů. Nový sludgeový rybník je situován Z od starého (V hráz je společná). Provoz byl 
zahájen 14.03.1967 (hráze zpevněny čedičovou drtí). Celkem zde bylo uloženo cca 11 620 m3 
odpadů. Povrch je v současné době navýšen a kryt navážkami písku se štěrkem. Ekologický audit zde 
prokázal kontaminaci NEL, fenolem, benzenem, toluenem a chlorovanými uhlovodíky. Dle RA jsou 
hlavním kontaminantem NEL.  

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném území 
které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 

Záměrem nebude žádná ze složek životního prostředí ovlivněna významně. 

OVZDUŠÍ 

Klimatické charakteristiky 

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti T2 (Quitt a kol. 1971). pro kterou je charakteristické 
teplé a suché léto, poměrně krátký přechod z mírně teplého jara do léta a z léta do teplého až mírně 
teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi krátkým obdobím trvání souvislé sněhové 
pokrývky.  

Kvalita ovzduší 

 Na základě sdělení MŽP uveřejněného ve věstníku MŽP – vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší – je část území (27,4%) spadajícího do působnosti stavebního úřadu v Kolíně oblastí 
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se zhoršenou kvalitou ovzduší a to na základě překročení 24-hodinového imisního limitu pro PM10, 
mez tolerance však v tomto území překročena nebyla. Limitní hodnoty pro benzen překročeny nebyly. 

VODA 

Území náleží do povodí Labe (od Doubravy po Cidlinu), dílčí povodí 1-04-01-047 (Labe nad 
Bedřichovskou svodnicí). V tomto úseku není řeka Labe vodohospodářsky významným tokem. Ve 
vzdálenosti cca 4 km SZ od zájmového území prochází hranice ochranného pásma lázní Poděbrady. 
V blízkosti zájmového areálu nejsou vymezeny žádné oblasti se zvláštním režimem, ani PHO vodních 
zdrojů.  

Při severní hranici areálu vede meliorační kanál odvodňující širší okolí areálu do Hlubokého 
potoka (protékajícího vodní plochou Hradišťko) a dále pod Klavarským jezem do Labe.  

Zájmový areál leží mimo záplavové území Q100 pasivní. 

PŮDA 

Záměr je navržen na pozemku, který není součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem 
nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Plochy v zájmovém areálu jsou zpevněné.  

GEOFAKTORY ÚZEMÍ  

Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí Sadské roviny, náležející do Nymburské 
kotliny. Sadská rovina je akumulační rovinou vytvořenou erozně akumulační činností Labe a přítoků 
na turonských slínovcích a písčitých slínovcích zakrytých většinou kvartérními říčními sedimenty. 
Vyznačuje se  nízkými středopleistocenními a mladopleistocenními  říčními terasami na levém břehu 
Labe s opuštěnými meandry a slepými rameny, širokými nivami, pokryvy a přesypy navátých písků.  

Dle regionálního geologického členění patří území do geologické jednotky Česká křídová pánev – 
23 Kolínská oblast. 

Podloží v zájmovém území je tvořeno sprašovými jíly. 

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ 

Z hlediska biogeografického členění (CULEK, 1996) patří zájmové území do Polabského bioregionu 
1.7. Reliéf bioregionu má charakter roviny s výškovou členitostí do 30 m, typická výška regionu je 145 
– 200 m n.m. Pode geobiocenologického členění se území nachází z převážné části (90%) ve druhém 
(bukovo-dubovém) a částečně ve třetím (dubovo-bukovém) vegetačním stupni. Typickým rysem 
bioregionu je kanténa niv nízkých a středních teras. Na terasách převažují borové doubravy 
s výskytem sarmatských prvků, v podmáčených sníženinách jsou typické slatinné černavy. V nivě labe 
jsou četné zbytky dnes již nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty slatin a mrtvých ramen. Nivní 
louky jsou zastoupeny relativně málo, dominuje orná půda. 

Krajina bioregionu je vodohospodářskými úpravami (regulace řek a odvodnění slatin) a 
hospodářskou činností (např. rozorání luk) silně pozměněná, s náhradními společenstvy kulturní stepi 
a mozaikou druhotných lesních stanovišť menšího rozsahu.  

FAUNA A FLÓRA  

Flóra v bioregionu je dost pestrá; převažuje v ní soubor nivních druhů středoevropského typu. 
Zejména na slatinách, které mají reliktní charakter, jsou zastoupeny i exklávní prvky a výjimečně i 
endemity. Přirozená náhradní vegetace vlhkých luk je představována různými typy, které náležejí ke 
svazům Calthion i Molinion, často přechází i do ostřicových porostů svazu Cancion gracilis. 
Odpovídající fauna hercynského původu je silně ochuzená, se západními vlivy a s ojedinělými 
zástupci xerotermní fauny. Významným fenoménem je niva Labe s torzy svérázné fauny na 
polabských píscích, zbytcích lužních lesů, mokřadů a luk s periodickými tůněmi. 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je zájmové území situováno do 
oblasti Kostřavových borových doubrav (Festuco vinae-Quercetum roboris). Tato jednotka 
reprezentuje světlé borové doubravy na vátých a terasových píscích teplých oblastí Čech a Moravy 
s přirozeným výskytem dubu letního (Quercus robur) a borovice (Pinus sylvestris).  
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Areál je prakticky bez vegetace. Porosty, tvořené převážně hybridními druhy topolů a borovicemi 
se nacházejí pouze na jeho severní hranici. Podél melioračního kanálu, již mimo areál, jsou místy 
hustší porosty rákosu a dalších vlhkomilné vegetace. 

SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI  

Záměr je lokalizován do plochy územním plánem vymezené pro průmyslovou výrobu, výrobní 
služby a sklady. 

Obrázek č. 6: Snímek územního plánu  

 

nízkopodlažní bydlení 

 průmyslové plochy  umístění záměru 

 obslužná sféra 

Záměr je v souladu s územním plánem (viz příloha H tohoto oznámení).  

OCHRANNÁ PÁSMA  

Zájmový areál se nachází v následujících ochranných pásmech: ochranné pásmo lesa, vyhlášené 
hygienické ochranné pásmo zemědělského závodu, ochranné 2kilometrové pásmo nadregionálního 
biokoridoru (Labe). 

Areál leží mimo záplavové území Q100 – viz následující obrázek. 
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Obrázek č. 7: Znázorn ění platné hranice Q 100 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

Záměr představuje navýšení kapacity provozu z hlediska obratu pohonných hmot (výtoč) o 17%. 
Záměr tedy neprochází z hlediska kapacity významnou změnou, proto lze konstatovat, že jeho vliv na 
čuistotu ovzduší a akustickou situaci se významně nezmění.  

Dominantním zdrojem těkavých organických látek v blízkém okolí je obalovna živičných směsí.  

V průmyslové zóně, kde je záměr situován, je čerpací stanice nevýznamným zdrojem znečištění 
ovzduší. 

VLIVY NA ČISTOTU OVZDUŠÍ 

Změny v čistotě ovzduší vyvolané záměrem jsou minimální. Po navýšení kapacity skladování nafty 
nebude ani při souběhu stáčení a výdeje pohonných hmot dosaženo hranice 2 kg/hod, kdy by bylo 
nezbytné aplikovat emisní limit. Při souběhu stáčení a výdeje nafty i benzínu bude hmotnostní tok 
emisí VOC celkem 549 g/den. Při výpočtu sumy emisí bylo uvažováno s účinností zpětného odvodu 
par I. a II. stupně na úrovni 95%, tato účinnost může (jak dokládají autorizovaná měření) i vyšší na 
úrovni až 99%. 

VLIVY NA AKUSTICKOU SITUACI  

Záměr má minimální až nulový vliv na akustickou situaci. V blízkosti se nenachází žádný chráněný 
venkovní prostor nebo chráněný prostor staveb, nejbližší zástavba rodinných domů je cca 800 m 
daleko. Podíl na celkové dopravě na přiléhající frekventované komunikaci je do 3% s tím, že je 
předpoklad, že tento objem dopravy není záměrem generován, ale naopak že čerpací stanice 
„využívá“ existence silného dopravního proudu. 

Akustická zátěž v okolí se realizací záměru nezvýší. V případě nerealizace záměru by nedošlo 
k poklesu akustické zátěže. 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  

Záměr nezpůsobí ovlivnění povrchových ani podzemních vod.  

Záměr nebude mít vliv na vydatnost zdrojů a nevyvolá změny hladiny podzemních vod. 

Etapa výstavby při respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě nepředstavuje 
významnější riziko ohrožení kvality vod. V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, 
která jsou předmětem řešení projektu - technologické odpadní vody v provozu čerpací stanice 
nevznikají; dešťové vody z ocelového přestřešení budou odvedeny novou kanalizační přípojkou přes 
lapač střešních splavenin do stávající kanalizace; množství splaškových vod se nezmění a odpovídá 
spotřebě pitné vody – cca 50 m3/rok; splaškové vody jsou svedeny do stávající  kanalizace. 

VLIVY NA PŮDU, GEOLOGICKÉ  A ÚZEMNÍ PODMÍNKY  

Realizace záměru nebude znamenat zábor ZPF či PUPFL.  

Horninové prostředí a nerostné zdroje nebudou záměrem dotčeny. 

Záměr je umístěn do stávajícího areálu ČS PH investora. Nebude změněno funkční využití území. 
Záměr je v souladu s územním plánem umístěn do území určeného pro průmyslovou výrobu, výrobní 
služby a sklady. 

Záměrem nejsou vytvářeny nové nároky na dopravní obslužnost areálu. Ta bude realizována po 
stávajících trasách a ve stejném rozsahu. 

Záměr nebude mít vliv na budovy a kulturní památky. Vliv na geologické a paleontologické 
památky v souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá. 
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Zájmové území není v současné době využíváno k rekreačním účelům. Záměr nebude mít vliv na 
rekreační využití území. 

VLIVY NA FAUNU , FLÓRU, EKOSYSTÉMY , KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ  

Záměr je lokalizován do stávajícího areálu, ve kterém nebyl výskyt vzácných a chráněných druhů 
rostlin a živočichů identifikován a ani se nepředpokládá. Vliv záměru je v tomto ohledu nulový. 

Záměr nevyvolá likvidaci lesních porostů, stromů a porostů rostoucích mimo les ani nezpůsobí 
jejich poškození. 

Realizace záměru nebude znamenat likvidaci či zásah do prvků ÚSES a VKP. 

Záměr nebude mít vliv na EVL a ptačí oblasti. Viz stanovisko KÚ Středočeského kraje, příloha H 

Vlastní lokalita záměru patří z hlediska krajiny a krajinného rázu k esteticky neutrálním, je možné 
říci méně atraktivním místům. Navrhovaná stavba není v bezprostředním vizuálním kontaktu 
s esteticky méně narušenými lokalitami a žádným způsobem se nepromítá do působivějších 
krajinných scenérií  

Vzhledem ke svým rozměrům a umístění záměr nebude mít vliv na krajinu a krajinný ráz. 

VLIVY SPOJENÉ S  HAVARIJNÍMI STAVY  

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí by mohlo nastat pouze v případě 
mimořádné události zejména požáru či ztrátě předčistícího efektu lapolu. Za největší riziko lze v tomto 
případě označit možnost emisí škodlivin do ovzduší či kontaminaci zdrojů podzemních vod únikem 
látek škodlivých vodám.  

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost 
účinného sanačního zásahu. 

ZÁVĚR 

V rámci hodnocení vlivu zám ěru na obyvatelstvo a životní prost ředí nebyly identifikovány 
žádné významn ě nepříznivé či nep říznivé vlivy.  

 

2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vzhledem k pozici vůči obytné zástavbě města Kolín je riziko ohrožení obyvatelstva nízké a to i v 
případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně 
zaměstnanců) označit za velmi nízké.  

 

3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahující státní 
hranice 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se v důsledku záměru nepředpokládají.  

 

4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci nep říznivých 
vliv ů 

Opatření budou podrobněji specifikována v dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se zejména 
o opatření související s bezpečným provozem čerpací stanice. 

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec právních požadavků, zejm. v oblasti ochrany 
ovzduší a vod a zákona 311/2006 Sb. o pohonných hmotách v platném znění. 

Prokázání shody s právními požadavky a příslušnými ČSN bude doloženo ke kolaudaci stavby. 

Pozn.: Ke stavebnímu povolení je nezbytné předložit posudek podle zákona č 86/2001 Sb. na 
střední zdroj znečišťování ovzduší. 
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5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly p ři 
specifikaci vliv ů 

Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru 
z hlediska jeho dopadu na životní prostředí, se při specifikaci jednotlivých vlivů nevyskytly. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Záměr je řešen jako invariantní. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 

Seznam příloh: - 

2. Další podstatné informace oznamovatele 

Všechny podstatné informace jsou uvedeny v textu oznámení. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Firma Milan Sihelský se zabývá dopravou sypkých hmot, valníkovou dopravou a spedicí. Provozní 
areál firmy se nachází na okraji zastavěného území Kolína v ulici Veltrubská. V areálu je v současnosti 
umístěna čerpací stanice pohonných hmot, jež slouží k zásobování pohonnými hmotami vozidel 
investora, smluvních zákazníků i veřejnosti. 

Záměrem je rozšíření čerpací stanice o nadzemní skladovací dvouplášťovou nádrž na motorovou 
naftu o objemu, jeden oboustranný dvouproduktový stojan a výdejní nádrž na AdBlue. Pozn: AdBlue je 
roztok močoviny ve vodě (32,5%) používaný v nákladních automobilech poháněných naftovými 
motory, který snižuje vliv těchto motorů na životní prostředí. 

Rozšíření čerpací stanice by mělo být realizováno po vydání stavebního povolení v průběhu roku 
2008. 

Důvodem je zvýšení komfortu poskytovaných služeb zákazníkům a zlepšení organizace provozu 
čerpací stanice. 

Z hlediska posuzování vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo dle zákona č. 100/2001 
Sb. je záměr zařazen do kategorie II., 10.4 - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v 
množství nad 100 t. – sloupec B 

Následující tabulka shrnuje porovnání aktuálního stavu a záměru. 

Výtoč /rok/den Položka Současný stav Záměr Celkem 
současný stav Výhled 

Motorová nafta 
(NM) 

32 m3 25 m3 57 m3 2 500 m3. 
6,94 m3 

3 000 m3/ 
8,33 m3 

Automobilový 
benzin (BA95N) 

12 m3 0 12 m3 160 m3./ 
0,44 m3 

160 m3/ 
0,44 m3 

AdBlue 0 2,9 m3 2,9 m3   
Počet výdejních 
míst 

1 2 3 - - 

Uvažuje se zvýšení propustnosti čerpací stanice z 8 na 16 nákladních automobilů za hodinu.  

V rámci hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo a životní prostředí nebyly identifikovány žádné 
významně nepříznivé či nepříznivé vlivy. 

Změny v čistotě ovzduší vyvolané záměrem jsou minimální.  

Zdrojem hluku v souvislosti se záměrem bude vlastní provoz přijíždějících a odjíždějících 
automobilových vozidel. Podíl na celkové dopravě na přiléhající frekventované komunikaci je do 3% 
s tím, že je předpoklad, že tento objem dopravy není záměrem generován, ale naopak že čerpací 
stanice „využívá“ existence silného dopravního proudu. V blízkosti areálu se nenacházejí chráněné 
venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. 

Vzhledem k pozici vůči obytné zástavbě města Kolín  je riziko ohrožení obyvatelstva nízké  a to i v 
případě mimořádné události. V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, 
neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.  

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů budou 
podrobněji specifikována v dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se zejména o opatření 
související s bezpečným provozem čerpací stanice. 

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec právních požadavků, zejm. v oblasti ochrany 
ovzduší a vod a zákona 311/2006 Sb. o pohonných hmotách v platném znění. 

Prokázání shody s právními požadavky a příslušnými ČSN bude doloženo ke kolaudaci stavby. 
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H. PŘÍLOHA 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru z hlediska jeho vlivu na evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti. 

 

 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
Čerpací stanice pohonných hmot Kolín – rozšíření II ČÁST H  

 33 

 

 

Datum zpracování oznámení: k 14. 1. 2008 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: 

Ing. Jan Dřevíkovský (osvědčení odborné způsobilosti čj. 2556/381/OPV/93) 

Městské sady 666 
284 01 Kutná Hora 
tel: +420 322 320 541 
drevikovsky@seznam.cz 

 

Podpis zpracovatele oznámení:  
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Data a informace poskytnutá oznamovatelem. 

 

Dále byly využity informace dostupné na internetových adresách: 

http://nts2.cgu.cz/  

http://www.isu.cz/ 

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php/ 

http://portal.cenia.cz/ 

http://geoportal.cenia.cz/ 

http://mesta.obce.cz/ 

 

 

  


