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ÚVOD 
Zám�rem investora je na plochách u k�ižovatky silnic I/38 a III/33355 vybudovat autobazar – 

prodej ojetých osobních a nákladních automobil�, v�etn� zem�d�lských a stavebních stroj�. Plocha 
uvažovaná k realizaci zám�ru zaujímá celkem 11 904 m2, z toho cca 10 000 m2 plochy bude 
zpevn�no. Zám�r je lokalizován v pr�myslové zón� dle ÚP obce Libenice. D�vodem k realizaci 
zám�ru je výhodná poloha pozemk� v t�sné blízkosti frekventované komunikace a vlastnictví 
dot�ených pozemk� investorem a nevhodnost pozemk� s k výstavb� trvalých pevných staveb 
s ohledem na ochranná pásma produktovod�. 

V prvním roce se p�edpokládá „zkušební provoz“ provozovny bez zam�stnanc�. V p�ípad� 
ekonomického úsp�chu provozovny bude pokra�ovat �ádný provoz se zam�stnáváním cca dvou až t�í 
pracovník�. 

Vzhledem k tomu, že zám�r tvo�í plochy pro parkování vozidel s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání, vyžaduje zám�r dle p�ílohy 1, kategorie II, zákona �. 100/2001 Sb. zjiš	ovací �ízení.  
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Fyzická osoba 
Pavel Kraus 

2. Sídlo  
Benešova 322/12 

284 01 Kutná Hora 

3. Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce oznamovatele 
Pavel Kraus 

Benešova 322/12 

284 01 Kutná Hora 

Tel.: 602 243 556 

 

 

 



OZNÁMENÍ ZÁM�RU 
Novostavba – autobazar, Libenice                                                                       �ÁST B 

 6 

B. ÚDAJE O ZÁM�RU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁM�RU A JEHO ZA�AZENÍ PODLE P�ÍLOHY �. 1 ZÁKONA �. 100/2001 SB. 

Název 

Novostavba – autobazar Libenice 

Za�azení  

Kategorie II., 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek, o celkové 
vým��e nad 3 000 m2 zastav�né plochy; parkovišt� nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání v sou�tu pro celou stavbu.. – sloupec B 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁM�RU 

Zám�rem je autobazar – prodej ojetých osobních a nákladních automobil�, v�etn� zem�d�lských 
a stavebních stroj�.  

Plocha uvažovaná k realizaci zám�ru zaujímá celkem 11 904 m2, z toho cca 10 000 m2 plochy 
bude zpevn�no. Zám�r je lokalizován v pr�myslové zón� dle ÚP obce Libenice 

Na zpevn�ných plochách bude prostor pro parkování cca 200 osobních automobil� a cca 50 
nákladních automobil� a ostatních stroj�. 

Na ploše autobazaru budou dále umíst�ny dv� mobilní bu
ky a chemická mobilní toaleta. 

Obrázek �. 1: Pohled na lokalitu zám�ru od silnice I/38 Kolín - �áslav 

 

3. UMÍST�NÍ ZÁM�RU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 

Kraj:   St�edo�eský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ0205) 

Obec:  Libenice (Kód obce: 533475)  

Katastrální území:  Sendražice (Kód k.ú.: 681989) 

Pozemek �.: 486/6 a 486/7  
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Obrázek �. 2: Umíst�ní zám�ru (mapa bez m��ítka) 

 
Obrázek �. 3: Umíst�ní zám�ru – ortofoto 
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4. CHARAKTER ZÁM�RU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIV� S JINÝMI ZÁM�RY (REALIZOVANÝMI, 
P�IPRAVOVANÝMI, UVAŽOVANÝMI) 

Zám�r spo�ívá ve vytvo�ení zpevn�ných ploch pro stání osobních automobil�, nákladních 
automobil�, zem�d�lských a stavebních stroj� za ú�elem provozování autobazaru. Plochy ur�ené ke 
stání automobil� a stroj� budou zpevn�ny št�rkem, ve st�ední �ásti u vjezdu ze silnice III/33355 do 
areálu bude plocha pro pojížd�ní zpevn�na panely. Administrativní a hygienické zázemí bude 
umíst�no v mobilních bu
kách. Celý areál bude oplocen.  

Západn� od lokality zám�ru na druhé stran� silnice III t�ídy �. 33355 se dnes nachází tržnice s 
lehkými d�ev�nými p�ízemními objekty, s parkovišt�m a autobazar. 

Vzhledem k charakteru zám�ru p�ichází v úvahu kumulace vliv� pouze v souvislosti s dopravou 
zákazník� autobazaru a dopravou související s provozem sousední tržnice. Provoz autobazaru 
zp�sobí nevýznamné navýšení automobilového provozu (�ádov� desítky aut za den) na cca 100 m 
dlouhém úseku silnice  III/33355 vedoucím k frekventované komunikaci I t�ídy �. 38 na níž je silnice 
napojena, budou kumulativní vlivy nevýznamné. 

Zám�r nebrání budoucímu využití okolních ploch z hlediska dopravního ani z hlediska 
infrastruktury 

5. ZD�VODN�NÍ POT�EBY ZÁM�RU A JEHO UMÍST�NÍ, V�ETN� P�EHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH 
D�VOD� (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ) PRO JEJICH VÝB�R, RESP. ODMÍTNUTÍ 

Zám�r je podnikatelskou aktivitou investora 

D�vodem k realizaci zám�ru je výhodná poloha pozemk� pro z�ízení autobazaru, v t�sné blízkosti 
frekventované komunikace. Dalším d�vodem je vlastnictví dot�ených pozemk� investorem a 
nevhodnost pozemk� s k výstavb� trvalých pevných staveb s ohledem na ochranná pásma 
produktovod�. 

Zám�r je p�edkládán v jediné variant�. 

Uvažovaný zám�r  je technicky proveditelný a prostorov� zajišt�ný.  

6. STRU�NÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO �EŠENÍ ZÁM�RU 

Stavba se nachází na vlastních pozemcích investora mimo zastav�né území obce. Jedná se o 
do�asnou stavbu s p�edpokládanou dobou využití 10 – 20 let. 

Stavební pozemek je rovinatý, pr�m�rná nadmo�ská výška pozemku je 210 m. V prostoru 
staveništ� se nacházejí pod zemí produktovody a komunika�ní sít�, vede zde také nadzemní 
elektrické VN vedení. 

Stavbu tvo�í oplocená zpevn�ná plocha s jedním vjezdem ze silnice III t�ídy �. 33355. Plochy 
autobazaru budou zpevn�ny št�rkem a ve st�ední �ásti pozemku a u vjezdu panely. Kancelá�ské a 
hygienické za�ízení bude zajišt�no v mobilní bu
ce a uvažuje se chemická mobilní toaleta. Na lokalit� 
není možné z d�vod� ochranných pásem produktovod� budovat žádné pevné stavby. 

Automobily a stroje budou zaparkovány na volné zpevn�né ploše a zajišt�ny proti úkap�m 
ropných látek bezpe�nostními vanami. 

Administrativní a hygienické zázemí budou tvo�it mobilní kontejnery výrobce Vodní stavby a.s. a 
v prvním roce v dob� „zkušebního provozu“  mobilní chemická toaleta pronajatá od firmy TOI Sanitární 
systémy, spol. s r.o.. V p�ípad� pokra�ování �ádného provozu bude umíst�n v provozovn� též mobilní 
kontejner sanitární s napojením na zdroj vody a žumpu. 

V areálu budou umíst�ny �ta�i mobilní kontejnery: 

- kancelá�ský – využívaný jako kancelá� 

- kancelá�ský – využívaný jako denní místnost a šatna 

- skladový 

- sanitární  

Jiné objekty a za�ízení se v areálu autobazaru neuvažují.  
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Obrázek �. 4: Situace zám�ru (bez m��ítka) 
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7. P�EDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ ZÁM�RU A JEHO UKON�ENÍ 

Realizace zám�ru je plánována na druhé pololetí roku 2008. 

8. VÝ�ET DOT�ENÝCH ÚZEMN� SAMOSPRÁVNÝCH CELK� 

P�ehled dot�ených územn� samosprávných celk� je uveden v následující tabulce. 

Tabulka �. 1: Dot�ené územn� samosprávné celky 
Územn� samosprávný  

celek 
(ÚSC) 

Název ÚSC Název kódu �íselné 
kódy 

kód kraje 02 
Kraj St�edo�eský 

kód NUTS CZ021 
Okres Kolín kód okresu 3204 

ID obce 8198 
Obec Libenice 

kód obce 533475 

Katastrální území Libenice kód k. ú. 681989 

 

9. VÝ�ET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH Ú�AD�, KTERÉ BUDOU TATO 
ROZHODNUTÍ VYDÁVAT. 

Vý�et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a správních ú�ad�, které 
budou tato rozhodnutí vydávat je uveden v následující tabulce. 

Tabulka �. 2: Vý�et navazujících rozhodnutí 
Rozhodnutí Zákonná úprava P�íslušný správní 

ú�ad 

územní rozhodnutí stavební zákon �. 183/2006 Sb. M�stský ú�ad – 
Stavební ú�ad Kolín 

stavební povolení stavební zákon �. 183/2006 Sb. M�stský ú�ad – 
Stavební ú�ad Kolín 

 

II. Údaje o vstupech 

P�DA 

Zábory p�d 

Realizací zám�ru dojde k záboru zem�d�lské p�dy, kultura orná p�da v BPEJ 2.01.00 o celkové 
vým��e 1, 1904 ha. Na základ� požadavku orgánu ochrany zem�d�lské p�dy MÚ Kolín investor 
provede odd�len� skrývku ornice a podorni�í. Ornice bude za ú�elem vylepšení p�dních pom�r� 
rozprost�ena z�ásti na pozemcích zem�d�lsky obhospoda�ovaných a z menší �ásti na pozemcích pro 
výsadbu ve�ejné zelen�. 

Chrán�ná území a ochranná pásma 

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvlášt� chrán�ného území ve smyslu zák. 
�NR  �. 114 /1992 Sb., o  ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní.  

Na pozemky ur�ené k realizaci zám�ru zasahují tato ochranná pásma: 

- komunikace I t�ídy – ochranné pásmo 50 m od osy komunikace 

- komunikace III t�ídy – ochranné pásmo 15 m od osy komunikace 

- produktovou „MERO“ typ A – ochranné pásmo 30 m od osy vedení 

- produktovou „�EPRO“ typ B – ochranné pásmo 25 m od osy vedení 
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- plynovod VTL – ochranné pásmo 4 m od osy vedení – bezpe�nostní pásmo 40 m 

- vzdušné vedení el energie 22 kV – ochranné pásmo 12 m od osy vedení 

Jiná ochranná pásma se v zájmovém území nevyskytují. 

VODA 

Technologická voda 

Technologická voda není v provozu autobazaru využívána.  

Pitná a užitková voda  

Pot�eba vody pro hygienické pot�eby obsluhy a zákazník� �iní �ádov� maximáln� desítky 
kubických metr� za rok (2 zam�stanci spot�ebují dle  p�ílohy �. 12 vyhlášky Mze �.428/2001 Sb. k 
zákonu �. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu 2 x 16m3 za rok, celkem tedy 
cca 32 m3 za rok). V prvním roce „zkušebního provozu“ bez zam�stnanc� bude spot�eba užitkové 
vody polovi�ní. 

Pitná voda bude dovážena balená.  

V prvním roce „zkušebního provozu“ bude užitková voda pro mytí dovážena a dopl
ována do 
zásobníku mobilní chemické toalety. V p�ípad� pokra�ování provozu bude provozovna napojena na 
trvalý zdroj pitné vody. Uvažuje se, že bude bu� v areálu autobazaru vybudována studna, nebo bude 
provozovna autobazaru napojena na existující ve�ejný vodovod v obci Libenice. 

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Energetické zdroje 

V provozu autobazaru se v prvním zkušebním roce nepo�ítá se zavedením elektrické energie. Po 
roce zkušebního provozu bude z�ízena p�ípojka elektrické energie NN. P�edpokládaná hodnota 
hlavního jisti�e 25 A. Elektrická energie bude využívána ke svícení, oh�ev TUV, provoz kancelá�ského 
vybavení a vytáp�ní. 

Budoucí spot�eba elektrické energie není zatím známa. Dle obdobných provoz� se dá 
p�edpokládat spot�eba cca 400 kWh za rok. 

V prvním roce „zkušebního provozu“ bude vytáp�ní prostor� kancelá�e a šatny provád�no 
mobilními kamny PB. V dalších letech po napojení na el. sí	 bude vytáp�ní elektrické. 

Suroviny 

Pro výstavbu zpevn�né plochy budou použity b�žné stavební materiály, obvyklé pro tento druh 
staveb, bez nárok� na speciální výrobu, t�žbu nebo dovoz,  zejména 

kamenivo, št�rk   

betonové panely 

další stavební materiály (obrubníky, oplocení, kanaliza�ní tvarovky  atd.) 

Spot�ebu t�chto materiál� nelze v sou�asné etap� p�ípravy stavby konkretizovat a vy�íslit.  

Realizace zám�ru si nevyžádá žádné jiné zdroje surovin a energií. 

Provoz autobazaru nebude zdrojem žádných požadavk� na suroviny. 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

Dopravní infrastruktura 

Vjezd do areálu autobazaru bude ze silnice III/33355.  

Ve�ejné komunikace nebudou zat�žovány nad rámec b�žného provozu.  

V dob� výstavby nep�ekro�í doprava stavebních materiál� n�kolik TNA pop�. LNA za den. Toto 
zatížení bude jen krátkodobé. Veškerá doprava povede po silnici I/38 (dle s�ítání z roku 2005 zde 
pr�m�rná ro�ní intenzita �iní 20 403 všech vozidel) a jen asi 100 m po silnici III/33355. 
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V období provozu se dá p�edpokládat navýšení dopravy o cca 50 jízd p�evážn� osobních vozidel 
za den. 

Jiná infrastruktura 

Zám�r nebude mít nároky na jinou infrastrukturu. 

 

III. Údaje o výstupech 

OVZDUŠÍ 

V období výstavby bude zdrojem emisí do ovzduší doprava stavebního materiálu a �innost 
stavebních stroj�. Vzhledem, k tomu, že se jedná o stavbu malého rozsahu, k omezené dob� trvání 
výstavby a k nevelkým (n�kolik TNA denn� po relativn� krátkou dobu) nárok�m na dopravu se dá 
konstatovat, že emise budou nevýznamné. 

Provoz autobazaru bude znamenat navýšení dopravy v území asi o 50 jízd p�evážn� osobních 
vozidel. S ohledem na t�sné sousedství velmi frekventované silnice I/38 (20 403 vozidel za den) bude 
p�ínos zne�iš	ujících látek do ovzduší vyvolaný provozem autoservisu zcela zanedbatelný.  

S ohledem na p�edpokládané nevýznamné p�ísp�vky k zne�išt�ní ovzduší vyvolané výstavbou a 
provozem autoservisu nebyly tyto kvantifikovány výpo�tem. 

Ve zkušebním provozu v prvním roce bude v areálu autobazaru provozován malý zdroj 
zne�iš	ování ovzduší  mobilní kamna PB k vytáp�ní kancelá�e �i šatny.   

ODPADNÍ VODY 

Deš	ové vody 

Deš	ové vody budou na plochách areálu zasakovány.  

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody v provozu autobazaru nevznikají. 

Splaškové vody 

Splaškové vody nebudou v pr�b�hu stavby ani v období „zkušebního provozu“ autobazaru vznikat. 
Bude využíváno chemické WC. V p�ípad� pokra�ování provozu budou splaškové odpadní vody 
shromaž�ovány v žump� a pravideln� vyváženy odbornou firmou do �OV. 

ODPADY 

Shromaž�ování odpad� vznikajících v pr�b�hu výstavby a jejich p�edávání oprávn�né osob� bude 
zajiš	ovat dodavatel stavby, který musí s t�mito odpady nakládat v souladu s ustanoveními zákona �. 
185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o nakládání s odpady vzniklými v pr�b�hu výstavby budou 
p�edloženy ke kolaudaci stavby. 

Tabulka �. 3: Seznam odpad�, které mohou vzniknout p�i výstavb� zám�ru 

Kód 
odpadu   Název odpadu 

Kategorie 
N=nebezpe�ný 

O=ostatní 
170101 Beton O 
170501 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 

P�vodcem odpad� ze stavební �innosti se všemi povinnostmi p�vodce bude dodavatel stavby. 

P�i provozu autobazaru mohou vzniknout následující odpady: 
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Tabulka �. 4: Seznam odpad�, které mohou vznikat p�i provozu zám�ru 

Kód 
odpadu   Název odpadu 

Kategorie 
N=nebezpe�ný 

O=ostatní 
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N 
15 02 02 Absorp�ní �inidla (sorbent) N 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neur�ené O 

Nakládání s odpady bude provád�no v souladu s právními p�edpisy. Hospoda�ení s odpady 
upravují tyto zákony a vyhlášky: 

Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

Vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, 
Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 383/2001 Sb.  o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Vyhláška �. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektroza�ízeními a elektroodpady a o 
bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektroza�ízeními a 
elektroodpady), 

Povinnosti p�vodce odpad�:  

• odpady za�azovat podle druh� a kategorií  

• p�vodce je zodpov�dný za nakládání s odpady do doby jejich druhotného využití  nebo 
zneškodn�ní, pokud toto zajiš	uje sám jako oprávn�ná osoba, nebo do doby  jejich p�edání k využití 
nebo zneškodn�ní oprávn�né osob�. 

• ov��ovat nebezpe�né vlastnosti odpad�  a nakládat s nimi podle jejich skute�ných vlastností. 

• p�edávat odpady do vlastnictví pouze osob� oprávn�né k jejímu p�evzetí podle § 12 odst. 3, a to 
bu� p�ímo, nebo prost�ednictvím k tomu z�ízené právnické osoby  

• shromaž�ovat odpady ut�íd�né podle jednotlivých druh� a kategorií. 

• zabezpe�it odpady p�ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

• vést pr�b�žnou evidenci o odpadech a zp�sobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
p�íslušnému správnímu ú�adu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a provád�cím právním 
p�edpisem  

• umožnit kontrolním orgán�m p�ístup do objekt�, prostor� a za�ízení a na vyžádání p�edložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související  s nakládáním s odpady. 

• zpracovat plán odpadového hospodá�ství a zajiš	ovat jeho pln�ní  

nakládat s nebezpe�nými odpady m�že p�vodce pouze na základ� souhlasu v�cn� a místn� 
p�íslušného orgánu státní správy 

Dle ustanovení zákona o odpadech �. 185/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, §17 odstavec 
(6) P�vodci, kte�í produkují odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad podobný 
komunálnímu z �innosti právnických osob a fyzických osob oprávn�ných k podnikání, mohou na 
základ� smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. 
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Dále dle 
vyhlášky MŽP �. 381/2001 Sb. katalog odpad�, §2 odstavec (3) Pokud se p�vodce, který produkuje 
odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad podobný komunálnímu odpadu z �innosti 
právnických osob a fyzických osob oprávn�ných k podnikání, na základ� písemné smlouvy s obcí v 
souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného 
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obcí, je povinen tento odpad t�ídit a za�azovat podle Katalogu odpad� v souladu se systémem 
stanoveným obcí. 

Povinnost ohlašovat odpady mají p�vodci, kte�í produkují více než 50 kg nebezpe�ných odpad� 
nebo více než 50 t ostatních odpad� za kalendá�ní rok. Plán odpadového hospodá�ství p�vodce 
odpad� zpracovávají p�vodci odpad�, kte�í produkují ro�n� více než 10 t nebezpe�ného odpadu nebo 
více než 1000 t ostatního odpadu. V provozovn� autobazaru nevznikne za b�žného provozu takové 
množství nebezpe�ných ani ostatních odpad� a proto se na provozovatele zám�ru tyto povinnosti 
nebudou vztahovat.. 

Nebezpe�né odpady uniklé ropné látky a absorp�ní �inidla (sorbent) budou v provozu autobazaru 
vznikat jen výjime�n�.  

Ostatní odpady z nevýrobní �innosti budou vznikat pr�b�žn�, budou t�íd�ny v souladu s vyhláškou 
obce. 

Veškeré odpady budou shromaž�ovány ut�íd�n� v p�íslušných kontejnerech zabezpe�ených proti 
úniku, znehodnocení a odcizení a p�edávány oprávn�né osob�. 

HLUK A VIBRACE 

Zdrojem hluku v souvislosti se zám�rem bude vlastní provoz p�ijížd�jících a odjížd�jících 
automobilových vozidel. 

Vzhledem k dominantnímu hluku z pozemní komunikace – silnice I/38 není hluk z provozu zám�ru 
specifikován. V blízkosti areálu se nenacházejí chrán�né venkovní prostory a chrán�né venkovní 
prostory staveb. Nejbližší obytné budovy leží ve vzdálenosti cca 100 m jihozápadním sm�rem . 

Provoz autobazaru není zdrojem um�lé seismicity. 

ZÁ�ENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ 

V rámci realizace zám�ru nebudou provozovány ani nevzniknou um�lé zdroje radioaktivního 
zá�ení ani významn�jší zdroje zá�ení elektromagnetického. 

Zdrojem p�írodního radioaktivního zá�ení je radon 222Rn. Zájmové území se nachází v území 
s p�evládající p�echodnou (mezi nízkou a st�ední) kategorií radonového rizika z podloží. Vzhledem 
k tomu, že se bude jednat o otev�ené prostory se samoobslužným provozem, není nutné provád�t 
další m��ení pro stanovení radonového rizika. 

RIZIKA HAVÁRIÍ 

S  ohledem na charakter zám�ru – autobazar (parkování a prodej osobních a nákladních 
automobil� a zem�d�lských a stavebních) nejsou rizika havárií s vážn�jšími d�sledky na životní  
prost�edí a zdraví obyvatel p�íliš  pravd�podobná.  

Nejvážn�jším nebezpe�ím havárie je možnost požáru. Požární bezpe�nost je �ešena v souladu 
s platnými normami již v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

Další havárií v provozu zám�ru m�že být únik pohonných hmot a mazadel  z vozidel a stroj�. 
Nebezpe�í této havárie je možné výrazn� omezit �i tém�� vylou�it kontrolou vozidel p�ijímaných do 
prodeje. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ 

Zám�r je umíst�n na plochách ur�ených územním plánem obce Libenice k využití jako pr�myslová 
zóna. Pozemky jsou vyjmuty ze zem�d�lského p�dního fondu. Pozemky uvažované k realizaci 
zám�ru jsou nevhodné s k výstavb� trvalých pevných staveb s ohledem na ochranná pásma 
produktovod�. Uvažované využití dot�ených ploch je v souladu s plánovaným trvale udržitelným 
využíváním. 

B)  RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE P�ÍRODNÍCH ZDROJ� 

Zám�r je situován do prostoru územním plánem ur�eném jako plochy výroby a skladování pro 
funkci pr�myslová výroba a služby. 

V okolí zám�ru p�evládají plochy zem�d�lské p�dy. Ze severu a západu je plocha uvažovaného 
areálu autobazaru ohrani�ena silnicemi I a III t�ídy. Plochami zem�d�lské p�dy asi 120 m 
jihovýchodn� od ploch zám�ru protéká drobný vodní tok „Ho�anský potok“ a asi 400 m stejným 
sm�rem se nachází drobný lesní porost. 

Celkov� se v daném území jedná o historicky dávno intenzivn� zem�d�lsky využívanou krajinu, 
�lov�kem významn� pozm�n�nou. 

C) SCHOPNOST P�ÍRODNÍHO PROST�EDÍ SNÁŠET ZÁT�Ž 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Plochy uvažovaného zám�ru se nedotýkají žádného prvku ÚSES, ani s žádným prvkem 
nesousedí. Dle územn� plánovací dokumentace nejbližším prvkem ÚSES je nefunk�ní biokoridor 
lokálního významu vzdálený cca 120 m západním sm�rem od zájmového území. 

Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park� 

V zájmovém území ani jeho širším okolí se nenacházejí žádná zvlášt� chrán�ná území. Pozemky 
uvažované k realizaci zám�ru nejsou sou�ástí žádného p�írodního parku. 

Krajina, významné krajinné prvky 

Charakteristika krajiny 

Zájmové území leží v území pr�myslové zóny, od souvislé zástavby Libenic odd�lené plochami 
orné p�dy.  

Krajina zájmového území spadá do krajinného typu 1Z1. Dle typu sídelní se jedná o krajinu 
starých sídelních typ� Hercynica, podle zp�sobu využití území je typ hodnocen jako zem�d�lská 
krajina, v rámci typu reliéfu se jedná o krajinu plošin a pahorkatin. Jedná se o b�žný krajinný typ. 

Reliéf je rovinný, ve v�tší vzdálenosti od Labe p�echází do mírn� zvln�ného. Významnou krajinnou 
dominantu zde tvo�í h�eben výrazných vyvýšenin Ka�k, Malý Kuklík a Velký Kuklík, který se prudce 
zvedá nad rovinatou plochou krajinou jižn� od Libenic. V širším okolí zájmového území je krajina 
intenzívn� zem�d�lsky využívaná a pozm�n�ná �lov�kem (výrazné odlesn�ní). Ucelené rozsáhlé 
bloky orné p�dy jsou místy roz�len�ny polními cestami, drobn�jšími vodními toky a meliora�ními 
kanály. Trvalé travní porosty se vyskytují velmi málo. 

Významné krajinné prvky 

Podle zákona �. 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy, vodní plochy, 
vodote�e a jejich nivy. Jak je již výše uvedeno nejbližší takové prvky jsou Ho�anský potok a menší 
lesík vzdálený cca 100 m jihovýchodn� od lokality zám�ru. Jiné VKP b blízkém okolí zám�ru se 
nevyskytují. 
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Plocha zám�ru se nachází v blízkosti místa, kde došlo v roce 1959 k ojedin�lému 
archeologickému objevu. Nalezený objekt je interpretován jako keltská svatyn� s posvátným areálem, 
v n�mž byla b�hem jeho užívání poh�bena kn�žka. Objevená svatyn� je prvním objektem svého druhu 
ve st�ední Evrop�. Ve své celistvosti byl prozkoumán celý areál podlouhlého tvaru, 80 m dlouhý a 20 
m široký vymezený p�íkopem.  

Tento archeologický nález a další v širším okolí dokládají již pradávné osídlení této úrodné krajiny. 

Libenice, p�vodn� Ljubenice nebo Ljubenici, jsou osadou prastarého slovanského založení. 
První doložená zmínka pochází z  roku 1142, kdy ves spolu se dvorem náležela Sedleckému klášteru. 

V pr�b�hu staletí ves Libenice �asto m�nila majitele až do roku 1778, kdy císa�ská správa zrušila 
dv�r Libenice a pozemky rozd�lila na rodiny, �ímž se ves Libenice znamenit� rozší�ila. 

Obec Libenice je sídlo typicky zem�d�lského venkovského charakteru. V obci se zachovaly zbytky 
st�edov�ké tvrze, jež jsou sou�ástí objektu �.p. 1 a od roku 1958 jsou evidovány jako nemovitá kulturní 
památka. 

Území hust� zalidn�ná 

V Libenicích žije trvale 198 obyvatel. P�i celkové vým��e katastru obce 482 ha, �iní pr�m�rná 
hustota obyvatel Libenic 41 obyvatel na km2 nejedná se zde tudíž o území hust� zalidn�né. Zám�r je 
navíc lokalizován do okrajové �ásti obce s p�evážn� výrobním a komer�ním využitím, bez výrazného 
zastoupení funkce ubytovací. 

Staré zát�že 

Na území obce Libenice ani v blízkém okolí nejsou evidovány žádné staré zát�že. Nejblíže je 
odkališt� Ka
k, poz�statek po dolování rud na Ka
ku, vzdálené cca 1 500 m jihovýchodn� od lokality 
zám�ru.  

2. Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí v dot�eném území 
které budou pravd�podobn� významn� ovlivn�ny 

Zám�rem nebude žádná ze složek životního prost�edí ovlivn�na významn�. 

OVZDUŠÍ 

Klimatické charakteristiky 

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti T2 (Quitt a kol. 1971). pro kterou je charakteristické 
teplé a suché léto, pom�rn� krátký p�echod z mírn� teplého jara do léta a z léta do teplého až mírn� 
teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi krátkým obdobím trvání souvislé sn�hové 
pokrývky.  

Kvalita ovzduší 

 Na základ� sd�lení MŽP uve�ejn�ného ve v�stníku MŽP – vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší – je �ást území (27,4%) spadajícího do p�sobnosti stavebního ú�adu v Kolín� oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší a to na základ� p�ekro�ení 24-hodinového imisního limitu pro PM10, 
mez tolerance však v tomto území p�ekro�ena nebyla. Limitní hodnoty pro benzen p�ekro�eny nebyly. 

VODA 

Území náleží do povodí Labe (od Doubravy po Cidlinu), díl�í povodí 1-04-01-038 (Ho�anský 
potok). Ho�anský potok je drobný vodní tok se sm�rov� i spádov� upraveným korytem. 

V blízkosti zájmového areálu nejsou vymezeny žádné oblasti se zvláštním režimem, ani PHO 
vodních zdroj�.  

Zájmové plochy leží mimo záplavové území. 
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P�DA 

Zám�r je navržen na pozemku, který není sou�ástí zem�d�lského p�dního fondu. Zám�rem 
nejsou dot�eny pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa.  

GEOFAKTORY ÚZEMÍ 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území sou�ástí geomorfologického okrsku Kolínská 
tabule, náležející do podcelku �eskobrodská tabule a celku St�edolabská tabule.  

Kolínská tabule je plochá pahorkatina na levém b�ehu Labe, tvo�ená cenomanskými pískovci, 
svory, svorovými rulami, ortorulami a amfibolity kutnohorského krystalinika. Kvarterní pokryv tvo�í 
hlíny, spraše, písky a št�rky. 

BIOGEOGRAFICKÉ �LEN�NÍ 

Z hlediska biogeografického �len�ní (CULEK, 1996) pat�í zájmové území do �eskobrodského 
bioregionu 1.5, který nedaleko severn� p�echází v polabský bioregion 1.7.  

Bioregion leží uprost�ed st�edních �ech, zabírá p
bližn� �eskobrodskou tabuli, východní �ást 
Pražské plošiny a �ást �áslavské kotliny; tvo�í tak úpatí �eskomoravské vrchoviny a St�edo�eské 
pahorkatiny sm�rem k Polabí. Bioregion má plochu 1214 km2 aje výrazn� protažen ve sm�ru Z-V. 

Bioregion tvo�í plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací háj� s malými ostrovy 
acidof1lních doubrav, výmarnná jsou menší skalnatá údolí s acidofilnírni a teplomi1nými doubravami i 
skalními spole�enstvy. P�evažuje slab� teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegeta�ního stupn�, v 
jihozápadní �ásti je již biota 3. (dubovo-bukového) vegeta�ního stupn�. Biodiverzita je podplm�rná, 
exklávních a mezních prvk� je velmi málo, vyznívají zde n�které západní prvky. Netypickou sou�ástí 
jsou vysoké kopce u Kutné Hory a p�echodný pás k Havlí�kobrodskému bioregionu na jihovýchod�. 

Bioregion je dnes z naprosté v�tšiny intezivn� zem�d�lsky využíván, p�esto se zde zachovaly 
unikátní komplexy p�irozených �áste�n� podmá�ených dubových les� (Vidrholec) i teplomilná 
travinobylinná lada a k�oviny v za�íznutých údolích. 

FAUNA A FLÓRA 

Dle mapy potenciální p�irozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) náleží zájmové území do 
vegeta�ní jednotky �ernýšová dubohab�ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 

– stinné dubohab�iny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus 
betulus), s �astou p�ím�sí lípy (Tilia cordata, na vlh�ích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního 
(Quercus rour) a stanovištn� náro�n�jších listná�� (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer 
pseudoplatanus, mlé� – A. platanoides, t�eše
 – Cerasus avium). Ve vyšších nebo inverzních 
polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob�e vyvinuté ke�ové patro 
tvo�ené mezofilními druhy opadavých listnatých les� nalezneme pouze v prosv�tlených porostech. 
Charakter bylinného patra ur�ují mezofilní druhy, p�edevším byliny (Hepatica nobilis, Galium 
sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium galeobdolon agg., Melampyrum 
nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola 
reichenbachiana aj.), mén� �asto trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis). 

Území je prakticky bez vegetace. Pouze p�i okrajích pozemku jsou travinobylinné porosty 
s vysokým zastoupením ruderálních rostlin.. 

SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMN� PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Zám�r je lokalizován do plochy územním plánem vymezené pro plochy výroby a skladování pro 
funkci pr�myslová výroba a služby. 

Zám�r je v souladu s územním plánem (viz p�íloha H tohoto oznámení).  

OCHRANNÁ PÁSMA 

Na zájmové území zasahují tato ochranná pásma: 

- komunikace I t�ídy – ochranné pásmo 50 m od osy komunikace 

- komunikace III t�ídy – ochranné pásmo 15 m od osy komunikace 
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- produktovou „MERO“ typ A – ochranné pásmo 30 m od osy vedení 

- produktovou „�EPRO“ typ B – ochranné pásmo 25 m od osy vedení 

- plynovod VTL – ochranné pásmo 4 m od osy vedení – bezpe�nostní pásmo 40 m 

- vzdušné vedení el energie 22 kV – ochranné pásmo 12 m od osy vedení 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
PROST�EDÍ 

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

VLIVY NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ 

Zám�r je umíst�n v pr�myslové zón� a nejbližší obytný objekt je vzdálen cca 100 m od ploch 
zám�ru.  

Dominantním zdrojem zne�išt�ní ovzduší a hluku v území je silnice I t�ídy 38 s intenzitou dopravy 
20 403 vozidel denn� dle s�ítání v roce 2005. 

V období výstavby ani v období provozu nem�že být zám�r zdrojem m��itelného zhoršení kvality 
ovzduší �i akustické situace v zastav�ném území obce Libenice. 

VLIVY NA �ISTOTU OVZDUŠÍ 

Zm�ny v �istot� ovzduší vyvolané zám�rem jsou minimální.  

Jak je výše zmín�no (viz kapitola B) v období výstavby vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu 
malého rozsahu, k omezené dob� trvání výstavby a k nevelkým (n�kolik TNA denn� po relativn� 
krátkou dobu) nárok�m na dopravu, budou emise nevýznamné. 

Provoz autobazaru bude znamenat navýšení dopravy v území asi o 50 jízd p�evážn� osobních 
vozidel. S ohledem na t�sné sousedství velmi frekventované silnice I/38 (20 403 vozidel za den) bude 
p�ínos zne�iš	ujících látek do ovzduší vyvolaný provozem autoservisu zcela zanedbatelný. 

VLIVY NA AKUSTICKOU SITUACI  

Zám�r má minimální až nulový vliv na akustickou situaci. V blízkosti se nenachází žádný chrán�ný 
venkovní prostor nebo chrán�ný prostor staveb, nejbližší zástavba rodinných dom� je cca 100 m 
daleko. Podíl na celkové doprav� na p�iléhající frekventované komunikaci je nepatrný. 

Akustická zát�ž v okolí se realizací zám�ru nezvýší. V p�ípad� nerealizace zám�ru by nedošlo 
k poklesu akustické zát�že. 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Zám�r nezp�sobí ovlivn�ní povrchových ani podzemních vod.  

Zám�r nebude mít vliv na vydatnost zdroj� a nevyvolá zm�ny hladiny podzemních vod. 

Etapa výstavby p�i respektování dobrého stavu techniky používané p�i výstavb� nep�edstavuje 
významn�jší riziko ohrožení kvality vod.  

V dob� provozu bude nakládání s vodami �ešeno opat�eními, která jsou p�edm�tem �ešení 
projektu - technologické odpadní vody v provozu autobazaru nevznikají; deš	ové vody budou 
zasakovány. Splaškové vody v provozu autobazaru v prvním roce ve „zkušebním provozu“ nebudou 
vznikat. V dalších letech provozu budou splaškové vody shromaž�ovány v žump� a pravideln� 
odváženy k vy�išt�ní do �OV. 

VLIVY NA P�DU, GEOLOGICKÉ  A ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Realizace zám�ru bude znamenat zábor ZPF v kultu�e orná p�da BPEJ 2.01.00 o vým��e 1,1904 
ha. Zábor zem�d�lské p�dy o vým��e 1,1904 se dá považovat za vliv nep�íznivý. 

Realizací zám�ru nedojde k záboru PUPFL.  

Horninové prost�edí a nerostné zdroje nebudou zám�rem dot�eny. 

Zám�r je v souladu s územním plánem umíst�n do území ur�eného pro plochy výroby a 
skladování pro funkci pr�myslová výroba a služby. 

Zám�rem nejsou vytvá�eny nové nároky na dopravní infrastrukturu.  
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Zám�r nebude mít vliv na budovy a kulturní památky. Vliv na geologické a paleontologické 
památky v souvislosti s realizací zám�ru se nep�edpokládá. Celé území �eské republiky je, krom� míst 
vyt�žených �i jinak prokazateln� znehodnocených, územím s pravd�podobnými archeologickými nálezy.  
Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chrán�ny zákonem o státní památkové pé�i  
20/1987Sb., ve zn�ní vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci (ETS �. 143). 

Zájmové území není v sou�asné dob� využíváno k rekrea�ním ú�el�m. Zám�r nebude mít vliv na 
rekrea�ní využití území. 

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

Zám�r je lokalizován do pr�myslové zóny na plochy vyjmuté z p�dního fondu a se skrytou 
humózní vrstvou p�dy. Na dot�ených plochách nebyl výskyt vzácných a chrán�ných druh� rostlin a 
živo�ich� identifikován a ani se nep�edpokládá. Vliv zám�ru je v tomto ohledu nulový. 

Zám�r nevyvolá likvidaci lesních porost�, strom� a porost� rostoucích mimo les ani nezp�sobí 
jejich poškození. 

Realizace zám�ru nebude znamenat likvidaci �i zásah do prvk� ÚSES a VKP. 

Zám�r nebude mít vliv na EVL a pta�í oblasti. Viz stanovisko KÚ St�edo�eského kraje, p�íloha H 

Vlastní lokalita zám�ru pat�í z hlediska krajiny a krajinného rázu k esteticky neutrálním, je možné 
�íci mén� atraktivním míst�m. Navrhovaná stavba není v bezprost�edním vizuálním kontaktu 
s esteticky mén� narušenými lokalitami a žádným zp�sobem se nepromítá do p�sobiv�jších 
krajinných scenérií. 

Areál uvažovaného autobazaru bude po obvodu ze t�í stran ozelen�n výsadbou ke�� a strom�.   

Vzhledem ke svým rozm�r�m a umíst�ní zám�r nebude mít vliv na krajinu a krajinný ráz. 

VLIVY SPOJENÉ S HAVARIJNÍMI STAVY  

Riziko významn�jšího ohrožení složek životního prost�edí by mohlo nastat pouze v p�ípad� 
mimo�ádné události zejména p�i požáru �i havarijního úniku v�tšího množství pohonných hmot �i olej� 
do prost�edí. Za nejv�tší riziko lze v tomto p�ípad� ozna�it možnost emisí škodlivin do ovzduší �i 
kontaminaci zdroj� podzemních vod únikem látek škodlivých vodám.  

Nejvážn�jším nebezpe�ím havárie je možnost požáru. Požární bezpe�nost je �ešena v souladu 
s platnými normami již v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

V p�ípad� havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika p�ijatelná, nebo	 existuje možnost 
ú�inného sana�ního zásahu. 

ZÁV�R 

V rámci hodnocení vlivu zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí nebyly identifikovány žádné 
významn� nep�íznivé vlivy. Nep�íznivým vlivem na p�du je zábor zem�d�lské p�dy, by	 v souladu 
s územním plánem obce Libenic. 

 

2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 
Vzhledem k pozici v��i obytné zástavb� obce Libenice a vzhledem k charakteru zám�ru je riziko 

ohrožení obyvatelstva nízké a to i v p�ípad� mimo�ádné události. Za b�žných okolností lze riziko 
ohrožení zdraví obyvatel (v�etn� zam�stnanc�) ozna�it za velmi nízké.  

 

3. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahující státní 
hranice 

Nep�íznivé vlivy p�esahující státní hranice se v d�sledku zám�ru nep�edpokládají.  
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4. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých 
vliv� 

Významn�jší nep�íznivé vlivy zám�ru mohou vzniknout v p�ípad� mimo�ádné události, p�edevším 
požáru. Požární bezpe�nost je �ešena v souladu s platnými normami v projektové dokumentaci pro 
územní rozhodnutí. 

Nebezpe�í úniku ropných látek do horninového prost�edí a p�ípadné ohrožení vod bude sníženo 
umíst�ním záchytných van pod vozidly. 

Zaparkovaná vozidla, p�edevším zem�d�lské a stavební stroje musí být pravideln� kontrolovány 
z hlediska úniku pohonných hmot, mazacích a hydraulických tekutin. 

P�i p�ebírání vozidel a stroj� do prodeje musí být tyto kontrolovány z hlediska technického stavu a 
p�edevším nebezpe�í úniku pohonných hmot a mazadel. 

Jako opat�ení ke snížení vlivu zám�ru na krajinný ráz je navrženo ozelen�ní areálu autobazaru p�i 
jeho obvodu ze t�í stran pásem strom� a ke��. 

 

5. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly p�i 
specifikaci vliv� 

Nedostatky ve znalostech a neur�itosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení zám�ru 
z hlediska jeho dopadu na životní prost�edí, se p�i specifikaci jednotlivých vliv� nevyskytly. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
Zám�r je �ešen jako invariantní. 
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F. DOPL
UJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj� v oznámení 
K oznámení nejsou p�ikládány žádné mapy ani dokumentace. 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
Všechny podstatné informace jsou uvedeny v textu oznámení. 
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G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Zám�rem investora je na plochách u k�ižovatky silnic I/38 a III/33355 vybudovat autobazar – 
prodej ojetých osobních a nákladních automobil�, v�etn� zem�d�lských a stavebních stroj�. Plocha 
uvažovaná k realizaci zám�ru zaujímá celkem 11 904 m2, z toho cca 10 000 m2 plochy bude 
zpevn�no. Zám�r je lokalizován v pr�myslové zón� dle ÚP obce Libenice. D�vodem k realizaci 
zám�ru je výhodná poloha pozemk� v t�sné blízkosti frekventované komunikace a vlastnictví 
dot�ených pozemk� investorem a nevhodnost pozemk� s k výstavb� trvalých pevných staveb 
s ohledem na ochranná pásma produktovod�. 

Na zpevn�ných plochách autobazaru bude prostor pro parkování cca 200 osobních automobil� a 
cca 50 nákladních automobil� a ostatních stroj�. Z hlediska posuzování vliv� zám�ru na životní 
prost�edí a obyvatelstvo dle zákona �. 100/2001 Sb. je zám�r za�azen do kategorie II., 10.6 - Skladové 
nebo obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek, o celkové vým��e nad 3 000 m2 zastav�né 
plochy; parkovišt� nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou�tu pro celou stavbu.. – 
sloupec B 

Zám�r spo�ívá ve vytvo�ení zpevn�ných ploch pro stání osobních automobil�, nákladních 
automobil�, zem�d�lských a stavebních stroj� za ú�elem provozování autobazaru. Plochy ur�ené ke 
stání automobil� a stroj� budou zpevn�ny št�rkem, ve st�ední �ásti u vjezdu ze silnice III/33355 do 
areálu bude plocha pro pojížd�ní zpevn�na panely. Administrativní a hygienické zázemí bude 
umíst�no v mobilních bu
kách. Celý areál bude oplocen. Vzhledem k tomu, že na lokalit� není možné 
z d�vod� ochranných pásem produktovod� budovat žádné pevné stavby, neuvažují se  v areálu 
autobazaru jiné objekty a za�ízení. 

Stavba se nachází na vlastních pozemcích investora mimo zastav�né území obce. Jedná se o 
do�asnou stavbu s p�edpokládanou dobou využití 10 – 20 let. 

Automobily a stroje budou zaparkovány na volné zpevn�né ploše a zajišt�ny proti úkap�m 
ropných látek bezpe�nostními vanami. 

Vzhledem k charakteru zám�ru p�ichází v úvahu kumulace vliv� pouze v souvislosti s dopravou 
zákazník� autobazaru a dopravou související s provozem sousední tržnice jež se nachází na druhé 
stran� silnice III/33355. Provoz autobazaru zp�sobí nevýznamné navýšení automobilového provozu 
(�ádov� desítky aut za den) na cca 100 m dlouhém úseku silnice  III/33355 vedoucím k frekventované 
komunikaci I t�ídy �. 38 na níž je silnice napojena, budou kumulativní vlivy nevýznamné. 

Zám�r nebrání budoucímu využití okolních ploch z hlediska dopravního ani z hlediska 
infrastruktury 

V rámci hodnocení vlivu zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí nebyly identifikovány žádné 
významn� nep�íznivé vlivy. Nep�íznivým vlivem na p�du je zábor zem�d�lské p�dy, by	 v souladu 
s územním plánem obce Libenic. 

Zm�ny v �istot� ovzduší vyvolané zám�rem jsou minimální.  

Zdrojem hluku v souvislosti se zám�rem bude vlastní provoz p�ijížd�jících a odjížd�jících vozidel. 
Podíl na celkové doprav� na p�iléhající frekventované komunikaci je nevýznamný. V dob� výstavby 
nep�ekro�í doprava stavebních materiál� n�kolik TNA pop�. LNA za den. Toto zatížení bude jen 
krátkodobé. V období provozu se dá p�edpokládat navýšení dopravy o cca 50 jízd p�evážn� osobních 
vozidel za den. Veškerá doprava povede po silnici I/38 (dle s�ítání z roku 2005 zde pr�m�rná ro�ní 
intenzita �iní 20 403 všech vozidel) a jen asi 100 m po silnici III/33355. V blízkosti areálu se 
nenacházejí chrán�né venkovní prostory a chrán�né venkovní prostory staveb. Nejbližší obytné 
budovy leží ve vzdálenosti cca 100 m jihozápadním sm�rem . 

Nejvážn�jším nebezpe�ím havárie je možnost požáru. Požární bezpe�nost je �ešena v souladu 
s platnými normami již v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. V p�ípad� havarijních situací 
menšího rozsahu je míra rizika p�ijatelná, nebo	 existuje možnost ú�inného sana�ního zásahu.  

Nebezpe�í úniku ropných látek do horninového prost�edí a p�ípadné ohrožení vod bude sníženo 
umíst�ním záchytných van pod vozidly. 
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P�i p�ebírání vozidel a stroj� do prodeje musí být tyto kontrolovány z hlediska technického stavu a 
p�edevším nebezpe�í úniku pohonných hmot, mazacích a hydraulických tekutin a i nadále musí být 
tato vozidla pravideln� kontrolována 
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H. P�ÍLOHA 
Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám�ru z hlediska souladu se schválenou územn� 

plánovací dokumentací 
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Stanovisko orgánu ochrany p�írody k zám�ru z hlediska jeho vlivu na evropsky významné lokality 
nebo pta�í oblasti. 
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Datum zpracování oznámení: k 31. 7. 2008 

 

Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon zpracovatele oznámení: 

Ing. Jan D�evíkovský (osv�d�ení odborné zp�sobilosti �j. 2556/381/OPV/93) 

M�stské 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/ 

 

 

  


