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I. Obchodní firma:
VINACO s.r.o.

II. IČ:
254 008 27

III. Sídlo (bydliště):
Mníšek 233, Nová Ves v Horách 435 45

IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele:
Statutární zástupce:

Thang Nguyen, jednatel společnosti
Than Vu Van, jednatel společnosti
Mníšek 233, Nová Ves v Horách 435 45

tel.:

777 135 550

jednatel ve věcech technických:

Marcela Šimonová
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Intenzifikace ČSPHM, Mníšek v Krušných Horách
Zařazení dle metodického výkladu do bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - Skladování vybraných 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.
.

2. Kapacita (rozsah) záměru
V rámci intenzifikace se jedná o :
•

přidání 1 nádrže (DUO 32) – ta bude uložena v pískovém zásypu na betonové
základové desce, ke které bude ukotvena

•

umístění nového výdejního stojanu (BENČ BMP 2036.STD/VR2) při okraji stávající
manipulační plochy, mezi sloupem přestřešení a stáčecí šachtou.

•

Součástí stojanu bude i ocelová ekovana, do které vedou potrubí od nádrže napájení
a datové rozvody.

•

Další částí záměru bude i dostavba ke stávající části konstrukce o půdorysných
rozměrech 7.3 * 7,2 m

Při uvažované pracovní době ČS od 7,00 hod do 22,00 hod., tj. 15 hodin bude roční provoz
ČS představovat 5 475 hodin. Celková roční výtoč při stávajícím maximálním využití tří
stojanů je 9 855 000 l = 9 855 m3/rok.
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký kraj

Obec:

Nová Ves v Horách

Katastrální území:

Mníšek v Krušných horách

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Cílem stavby je navýšení – intenzifikace – počtu výdejních stojanů čerpací stanice na
pozemku č.429 k.ú. Mníšek v Krušných horách ze stávajícího počtu 3 na plánovaný počet 4
ks . Areál čerpací stanice firmy VINACO (ČS PHM) v Mníšku v Krušných horách je součástí
obchodně komerčního areálu po pravé straně silnice II/271 směrem ke stání hranici se SRN.
Stávající stacionární zdroj znečišťování ovzduší není umístěn v úplné bezprostřední blízkosti
občanské zástavby, v blízkosti areálu ČS se v současné době žádný jiný významný zdroj
znečišťování nenachází. Na pozemcích p.č. 91, 460, a 506/2 (ve vzdálenosti ca 100 m od
posuzovaného záměru )je navržena výstavba ČSPHM a prodejní centrum. (a kap. B/III. –
údaje o výstupech. Provoz čerpací stanice firmy VINACO v Mníšku v Krušných Horách dle
výsledků a závěru Rozptylové studie (STUDIE 1) nezpůsobí ani po intenzifikaci (rozšíření
počtu výdejních stojanů ze 3 na 4) v blízkém ani vzdálenějším okolí významný nárůst imisí
těkavých organických látek (VOC) z čerpání benzínu do nádrží automobilů. Koncentrace
benzenu - jediné z těkavých organických látek pro kterou je stanoven zákonem imisní limit –
budou hluboko pod hodnotou tohoto limitu a maximální hodinové koncentrace VOC budou
výrazně nižší než je orientační hodnota přípustné koncentrace podle Referenční laboratoře
IHE. K překročení těchto hodnot nedojde ani v souběhu s emisemi z provozu připravované
čerpací stanice na parcele č. 91 v blízkosti státní hranice.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
Hlavními důvody pro situování záměru posuzované stavby je blízkost dostatečně kapacitní
komunikace a investorem ověřená skutečnost o nedostatečné kapacitě stávají čerpací stanice
pohonných hmot (dále jen ČSPHM). V současné době se tvoří dlouhé kolony zejména
přeshraničních zájemců o koupi pohonných hmot.. Pro realizaci záměru také hovoří
skutečnost, že v území již obdobný záměr existuje a svým provozem pro ŽP nepředstavuje
zásadní problém. Prověřená technologie čerpacích stanic, zejména technické zvládnutí nádrží
na PHM je všeobecně známa a splňuje přísné bezpečnostní a hygienické limity.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Čerpací stanice PHM je postavena v intravilánu obce Mníšek v Krušných horách a je
situována po pravé straně komunikace II/271 při jízdě z vnitrozemí směrem k hraničnímu
přechodu (Příloha H7).
Technicky se jedná o:
•

Přístavbu ke stávajícímu objektu – jedná se o prodloužení, přestřešení stávajícího
objektu v SV části pomocí přístavby modulového pole, o půdorysných rozměrech
7,3 * 7,3 m

•

Umístění ležaté beztlakové dvouplášťové dvouplášťové dělené nádrže o celkovém
objemu 32 m3 pod úrovní vozovky

•

Výstavbu nového výdejního stojanu typu BENČ BMP 2036.STD/ VR2

Nový stojan bude umístěn při okraji stávající manipulační plochy, mezi sloupem přestřešení
a stáčecí šachtou. Součástí stojanu bude i ocelová ekovana, do které vedou potrubí od nádrže
napájení a datové rozvody. Pro nový stojan budou vybudovány nové rozvody a upraveno víko
komory nádrže s benzinem NATURAL 95. Stávající nádrže ČS jsou dvouplášťové, meziplášť
je nepřetržitě kontrolován monitorovacím systémem, který každou netěsnost okamžitě
indikuje na kontrolním přístroji. Nádrže jsou odzkoušeny a kontrolovány dle platných
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předpisů. Vnější rozvod sacího potrubí je proveden pomocí dvouplášťového ocelového
potrubí DN 50/80. Shodně bude provedeno i nové sací potrubí k novému stojanu. Meziplášť
potrubí bude indikován na případnou netěsnost.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dle možností investora

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC – Statutární město:

Nová Ves v Krušných horách

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.. 4 a správních
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
•

§17 zák. č. 86/ 2002 Sb. – povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých
a středních stacionárních zdrojů - KÚ Ústeckého kraje a další rozhodnutí vyplývající
z požadavků státní správy

•

§ 17 odst.1c) zák. č. 254/2001 Sb. - rozhodnutí o vodoprávním souhlasu zdejšího
vodoprávního úřadu

•

Stavební povolení – stavební úřad Litvínov
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II. Údaje o vstupech
Zábor půdy
Intenzifikace proběhne na pozemku č. 429 v k.ú. Mníšek v Krušných horách. Jedná se pouze
o navýšení kapacity v prostoru již existující ČSPHM.
Zastavěná plocha stávajícího objektu

214,44 m2

Zastavěná plocha včetně přístavby

272, 73 m2

Bude se jednat tedy o celkem o 58, 29 m2 nového záboru. Uvažovaný zábor se nebude týkat
ZPF.
Dle výpisu z Katastru nemovitostí je pozemek č. 429 :
Druh

ostatní plocha

Způsob využití

jiná plocha

Odběr a spotřeba vody
•

Odběr vody v době výstavby

V době výstavby nebudou kladeny zvýšené nároky na spotřebu vody . Voda bude nutná
v rozsahu obdobných stavebních aktivit zejména jako součást stavebních hmot (beton, malta,
apod.)
•

Odběr vody v době provozu

Odběr vody v době provozu nebude přidáním počtu stojanů navýšen.

Energetické zdroje
Elektrická energie
Očekávaný navýšený příkon se odhaduje:
Výdejní stojan

4,8 kW

Osvětlení přestřešení

2,0 kW

Celkem

6,8 kW
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Dopravní obslužnost
Objekt přístavby bude napojen na stávající příjezdovou komunikaci. Rozšíření komunikace
bylo navrženo již v předchozí etapě projektových prací fy. SDP Litvínov, s.r.o. Pojezdová
plocha bude tvořena ze zámkové dlažby BEST.
.

III. Údaje o výstupech
Ovzduší
Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny
převážně těkavými organickými látkami (VOC – volatile organic compouds), které zásadně
ovlivňují kvalitu ovzduší.
Nyní je používána definice, která VOC definuje jako „jakoukoliv organickou sloučeninu nebo
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo
roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. Tuto podmínku splňuje většina
alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy,
akloholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových
kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.“
Hlavním faktem je jejich podpora vzniku přízemního ozonu. Přízemní ozon ničí lesy,
vegetaci, úrodu, poškozuje lidské zdraví, což je pozorovatelné hlavně v městských
aglomeracích. VOC jsou schopny se podílet na reakcích s dalšími škodlivinami, jako např.
oxidy dusíku, aj. Některé složky VOC ohrožují ochrannou vrstvu stratosférického ozonu a
podporují vytváření skleníkového efektu.
Stávají stav
Pro stanovení ovlivnění ovzduší byl zpracován odborný posudek (Studecký 2003), který
hodnotí ovlivnění imisní situace v okolí čerpací stanice emisemi těkavých organických látek
(VOC) uvolňovaných do ovzduší při manipulaci s pohonnými hmotami (stáčení a čerpání
benzínu) při stávajícím počtu tří stojanů.
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U čerpacích stanic jsou dva hlavní zdroje úniku škodlivin. Jde o stáčení při dodávce suroviny
a dále její výdej do nádrží automobilů. Při obou manipulacích vznikají emise. U nově
budovaných čerpacích stanic je při těchto činnostech použit zpětný odvod par. Při stáčení
nedochází k úniku škodlivin do ovzduší. Speciálně upravená cisterna se při stáčení napojí
dvěma hadicemi na parní systém čerpací stanice a po hermetizaci je započato stáčení. Páry se
vracejí do autocisterny a jsou odvezeny mimo čerpací stanici.
Pro čerpací stanici VINACO byl zpracován níže zmíněný odborný posudek, ve kterém byl
stanoven hmotnostní tok emisí VOC.
Stanovení emisí v odborném posudku vychází z počtu instalovaných výdejních stojanů
a skutečné provozní doby. Hmotnostní tok emisí po navýšení počtu stojanů ze dvou na tři

z

roku 2003 při maximálním využití kapacity čerpací stanice je 689,85 kg VOC/rok, to je 0,035
g (35 mg) VOC/s. Pro posouzení rozptylové situace po plánovaném navýšení počtu stojanů ze
tří na čtyři byl zpracován odborný posudek (STUDIE 1, Smetana 2006). Z jeho závěrů lze
vyvodit, že další navýšení vybavení čerpací stanice o jeden stojan bude odpovídat navýšení
při prvním rozšíření ze dvou na 3 stojany. Navýšení emisí VOC při instalaci nového stojanu
bylo v odborném posudku vyčísleno na 229,95 kg VOC za rok (z 459,9 na 689,85 kg).
celkové množství emisí VOC po rozšíření o nový stojan bude tedy 919,8 kg VOC za rok, to
je 0,047 g VOC/s.

Vyhláška MŽP č. 356/2002 uvádí pro čerpací stanice emisní faktor 1400 g VOC na m3
benzinu, 20 g VOC na m3 motorové nafty. To představuje 2532 g VOC za hodinu plného
provozu (při předpokladu dvojnásobku průměrné hodinové výtoče). Při 95% účinnosti
odvodu par u modulů pro výdej benzínu vychází emise VOC za hodinu plného provozu 138 g
VOC, to je 38,3 mg VOC za sekundu.
Ze závěru této rozptylové studie lze konstatovat, že provoz čerpací stanice firmy VINACO
v Mníšku v Krušných Horách nezpůsobí ani po intenzifikaci (rozšíření počtu výdejních
stojanů ze 3 na 4) v blízkém ani vzdálenějším okolí významný nárůst imisí těkavých
organických látek (VOC) z čerpání benzínu do nádrží automobilů. Koncentrace benzenu -
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jediné z těkavých organických látek pro kterou je stanoven zákonem imisní limit – budou
hluboko pod hodnotou tohoto limitu a maximální hodinové koncentrace VOC budou výrazně
nižší než je orientační hodnota přípustné koncentrace podle Referenční laboratoře IHE.
K překročení těchto hodnot nedojde ani v souběhu s emisemi z provozu připravované čerpací
stanice na parcele č. 91 v blízkosti státní hranice.

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

- současně s rozšířením pojezdové plochy budou prodlouženy rovněž

odvodňovací žlaby FASERIX. Na žlab v JV části objektu bude napojen i dešťový svod
odvádějící vody ze střechy přístavby.

Odpady
Odpad kategorie N (nebezpečný) bude zneškodňován oprávněnými firmami, které s ním
budou nakládat dle příslušných zákonných předpisů.
Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a
na použitých stavebních materiálech. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných
staveb. Objemově větší množství odpadů bude tvořit především zemina při realizaci terénních
úprav Zemina, pokud její kvalita bude odpovídat příslušným parametrům, bude využita
k rekultivaci a zarovnání terénu, v případě její kontaminace znečišťujícími látkami bude
odvážena na příslušnou skládku.
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Tabulka č. 1 :Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě
ČÍSLO ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KATEGORIE ODPADU

17 04 11

Kabely

O

17 06 04

Izolační materiály

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady

O

17 05 04

Zemina a kameny

O

17 03 01

Asfalt s obsahem dehtu

N

20 01 01

Papír a lepenka

O

15 01 02

Plastové obaly

O

20 03 99

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

Produkce odpadů v době provozu se navýšením počtu stojanů oproti stávajícímu stavu
nezmění.
Tabulka č. 2 :Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu
ČÍSLO ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KATEGORIE ODPADU

20 01 21

Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

N

13 05 03

Kaly z lapáků nečistot

N

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

15 01 02

Plastové obaly

O

20 03 99

Směsný komunální odpad

O

Způsob nakládání s odpadem
Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Druhotné suroviny budou vhodně dále využity. Odpady budou
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ukládány na zabezpečené skládky nebo budou likvidovány dle charakteru odpadu
prostřednictvím oprávněných firem.

Ostatní

Hluk
Stávající hluková situace je dána především úrovní komunálního hluku z dopravy po
jednotlivých komunikacích vedených v jejich blízkosti. Navýšením počtu stojanů se tato
situace nezmění.

Vibrace
Vlastní provoz není zdrojem vibrací.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Rizika havárií
Při provozu ČSPHM je teoreticky možný vznik provozní havárie z následujících příčin:
1. Únik ropných látek při dopravě nebo stáčení ropných látek (pohonné hmoty,)
2. Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin
3. Pracovní úrazy vzniklé technologickou nekázní a porušením bezpečnostních
předpisů
4. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru parkoviště
5. Dopravní havárie vozidel
6. Porucha zdroje znečišťování ovzduší (odchylka od normálního stavu vzniklá v
důsledku technické závady)
7. porucha na technologii čistírny odpadních vod
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Požárně bezpečnostní řešení je součástí odborného posudku
bezpečnostní řešení, 3/2006.

- Ing. Kubásek, požárně
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Charakteristika Krušných hor (Culek 1996)
Region se nachází na hranici severozápadních Čech na našem území a má plochu 1321 km2.
(mapa 4).Oblast je tvořena plošinami zdviženými do horské polohy s vysokými okrajovými
svahy. Horninově zde převažují ruly a žuly. Bioregion Krušných hor má neobvyklé rozpětí
vegetačních stupňů od 2. buko - dubového až po 7. smrkový vegetační stupeň. Přítomna je
typická hercynská biota se zastoupením subatlantských prvků. Potenciální vegetaci tvoří na
svazích květnaté bučiny, na nižších plošinách bikové, na vyšších plošinách horské acidofilní
bučiny a smrčiny. Hojná a typická jsou zde vrchoviště. Netypická část je tvořena nižšími,
relativně teplými částmi svahů s dubohabrovými háji a acidofilními doubravami.
Původně hojné byly podmáčené smrčiny, rašeliniště s keřovou borovicí blatkou a bučiny na
svazích. Dnes jsou lesy velkoplošně ničeny imisemi, vznikly zde rozsáhlé imisní holiny s
výsadbou a náletem bříz, jeřábů, a nepůvodních smrků. Přesto se zde zachovaly cenné zbytky
bučin a rašeliništní bioty.
Oblast spadá podle fytogeografického členění (SKALICKÝ ET AL. 1977) do obvodu
Českého mezofytika, fytogeografického okresu 25. Krušnohorské podhůří vlastní. A částečně
Českého oreofytika, fytogeografického okresu 85. Krušné hory. Klimaticky spadá zájmové
území do okrsku CH 6 a CH 7 s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým přechodovým
obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Roční úhrn srážek dosahuje téměř 900 mm,
počet dní se sněžením, respektive se sněhovou pokrývkou se pohybuje mezi 45 – 60.
Průměrná roční teplota činí cca 5,5

o

C. Území tvoří horniny krušnohorského krystalinika

proterozoického stáří, které jsou tvořeny

především biotitickou a muskovitbiotitickou

pararulou, z části migmatitizovanou, a svory. Půdy jsou chudé, podzolové, převážně
hlinitopísčité a písčitohlinité. V dávných dobách byla na krušnohorských hřebenech pouze
tundrová vegetace a na některých místech vznikala rozsáhlá rašeliniště (stáří krušnohorských
vrchovišť je dle provedených pylových diagramů 10 000 let).
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Lokalita záměru
Posuzovaná parcela se nachází v blízkosti státní hranice, na severním okraji obce Mníšek,
východně od silnice II/271 vedoucí k hraničnímu přechodu. (mapa 3)

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
V současné době se na pozemcích vyskytuje a činnost provozuje areál čerpací stanice
VINACO. Ve vzdálenosti cca 100 m SZ směrem je plánována výstavba nové ČSPHM.
Okolní území můžeme charakterizovat jako postagrární lada. V budoucnu se nepředpokládá
zemědělské využití pozemku. V území se rozvíjejí služby související s obchodem a rozvojem
turistiky mající přímou návaznost na hraniční přechod. V tomto směru je také koncipován
nový ÚP obce.

Relativní zastoupení, kvalita schopnost regenerace přírodních zdrojů
Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme tak, že:
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (Zák. č.17/1992 Sb.)
Přírodní zdroje nebudou realizací stavby dotčeny, v místě stavby se ve smyslu zák.
č.17/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění, se přírodní zdroje
nenacházejí.

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Na území Ústeckého kraje se nachází bohatá ložiska nerostných surovin, jejichž těžba
a zpracování měla již v minulosti strategický význam pro hospodářský rozvoj celé země.
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Dobývání hnědého uhlí, které v kraji zaujímá dominantní postavení, spolu s těžkým
průmyslem ovlivňovalo od 19. století kvalitu životního prostředí a sociální podmínky kraje.
Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního
prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů
Ústeckého kraje. V územích devastovaných těžbou nerostů dochází k rekultivaci a revitalizaci
území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se též rekultivují. Navrácení ekologické
stability čeká též dříve intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu. Z tohoto pohledu je
třeba se zmínit o některých prvcích které zvyšují schopnost snášet zátěže prostředí.

Územní systém ekologické stability
V blízkosti se nachází osy nadregionálních biokoridirů ( horský NRBK, mezofilní bučinný
NRBK). Záměr je umístěn v ochranné zóně těchto NRBK. (mapa 2)

Zvláště chráněná území
Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory (mapa 1)
CHOPAV (nař. vlády. č.10/1979 Sb.).
Nejbližší ZCHÚ je vzdáleno


SV směrem cca 7 Km – PR Rašeliniště Černý rybník



JZ směrem cca 6 Km - PR Jezerka.

Území přírodních parků
V červnu letošního roku (2006) Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil PP Loučenská
vrchovina. Posuzovaná lokalita není v kontaktu s přírodním parkem a důvody jeho vyhlášení
nemají žádný vztah k posuzovanému záměru, přírodní park vyhlášen zejména pro ochranu
svahových bučin a v Koncepci péče o PP je kladen důraz na rozvoj turistického využití území
není posuzovaný záměr v kolizi se zájmy ochrany PP.
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Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Nejsou zde registrované významné krajinné prvky (VKP).Vyskytují se zde VKP pouze ze
zák. č. 114/1992 Sb., což jsou lesy a nivy toků.

Území historického,, kulturního nebo archeologického významu
Území není podle dostupných informací historicky, kulturně nebo archeologicky významné.

Území hustě zalidněná
V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Hustota obyvatelstva se v lokalitách
dotčených výstavbou záměru pohybuje v rozmezí 1-10 obyvatel/km²

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Zejména v minulosti bylo posuzované území zatěžováno emisemi

z tepelných elektráren

umístěných v podkrušnohoří. V současné době se emisní situace prokazatelně zlepšila a roční
průměry nepřekračují povolené hygienické limity. Současně však v závislosti na
meteorologické situaci (tlaková výše a inverzní stavy) mohou v oblasti vzniknout epizodické
stavy několikanásobně převyšující povolené limity.
Součástí výše popsaných stavů je i vznik námrazy. Negativním faktorem je pak zejména
mechanické poškození větví stromů, které je způsobeno váhou námrazy, Dalším negativním
faktorem souvisejícím s námrazou je koncentrace znečišťujících polutantů právě v námraze a
jejich dlouhodobé působení na asimilační orgány stromů.
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Ne nepodstatným fenoménem jsou

početné stavy vysoké zvěře, které zvláště v zimních

měsících pravidelně decimují novou výsadbu stromů a dochází k okusu mladých a zelených
částí i starších stromů.
Staré

ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy. V průběhu realizace se mohou staré
zátěže ve formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) objevit.
Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry se mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy. Ostatní
neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot,
které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími
charakteristikami.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 26/70
Intenzifikace ČSPHM, Mníšek v Krušných Horách
Název záměru

VINACO s.r.o.

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném

území,

která

budou

pravděpodobně

významně ovlivněny
Půda
Nejrozšířenějšími půdami vrcholové plošiny jsou kambizemní podzoly, místy též oglejené,
nebo zrašelinělé podzoly. Charakteristické jsou na podmáčených místech větší plochy
typických glejů, na nejvlhčích místech přecházejí do značně rozsáhlých organozemí typu
vrchovištních rašelin. Na vrcholech s výškou nad 1000 m jsou vyvinuté typické podzoly. Na
čedičích jsou naopak zastoupeny ostrůvky eutrofních rankerů a kambizemí.

I půdy na

okrajovém svahu, vzhledem k chudému substrátu zůstávají chudé a kyselé. Zcela převládají
dystrické kambizemě, na strmých skalních srázech se objevují oligotrofní rankery, časté jsou i
nevyvinuté suťové litozemě.
Celé okolí zájmového území tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří,
které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, z části
magmatitizovanou, a svory. Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité
a písčitohlinité.
Lokalita
Na studovaném území jsou vyvinuty ve vyšších partiích hnědé horské půdy, jež mají tendenci
přejít k podzolům. Jsou to půdy většinou hlinitopísčité S vyšším obsahem skeletu a středním
obsahem vody (AB3, A3). V nižší části zájmového území, kolem úpatí, se nacházejí hnědé
půdy vrchovin a vyvinuté podzoly (A3, AB3). Jsou převážné hlinitopísčité, případně
písčitohlinité. Dalším plošně rozsáhlým půdním typem jsou kolem potoků nivní půdy (Bc4) a
na plošinách půdy rašeliništní (A4-5, A5).

Ovzduší
Dotčená oblast patří k nejvíce zatíženým lokalitám z hlediska emisí v ČR. Zejména vysoké
hodnoty SO2, polétavého prachu, NOx, VOC (hlavně uhlovodíky) a některé těžké kovy jsou
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odpovědné za neúměrné zatěžování hlavně lesních ekosystémů a všech dalších složek
životního prostředí.
Poměrně hustá síť měřicích stanic různých provozovatelů dává relativně přesný obrázek
o vývoji znečištění ovzduší. Faktem je, že hodnoty znečištění po odsíření hlavně velkých
zdrojů znečištění ( elektráren a tepláren) klesají. Specifickým problémem zůstávají inverzní
situace (zvláště za „nepříznivých meteorologických podmínek - tlaková výše nad střední
Evropou), které způsobují koncentraci škodlivin v ovzduší. Tento jev je charakteristický
zejména pro pánevní oblasti, ale vzhledem k relativně nízkým nadmořským výškám hřebene
Krušných hor je horní hranice této inverze okolo 700-800m n.m, proto jsou tímto jevem
ovlivněny i posuzované lokality.
Stávají stav v kontextu možných emisí pocházejících z posuzovaného záměru.

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici HS
ve Litvínově a ve stanici ČHMÚ Rudolice v Horách, avšak nejbližší stanice, kde jsou
sledovány imisní koncentrace VOC a jednotlivých uhlovodíků samostatně, je v Ústí nad
Labem.
V okolí silnice II/271 je hlavních zdrojem emisí automobilová doprava po této silnici.
Intenzita dopravy na této komunikaci byla v roce 2005 sčítána. Při intenzitě dopravy kolem
1000 vozidel s nízkým podílem těžké nákladní dopravy (do 8 %) dosahují průměrné roční
koncentrace plynných uhlovodíků a benzenu v okolí komunikace (10 m od osy komunikace)
hodnot cca 0,23 μg/m3 pro benzen a 2,4 μg/m3 pro uhlovodíky. Toto jsou hodnoty pro tzv.
konvenční vozidla nesplňující předpisy EURO, výsledné imise se však mohou významně
měnit podle složení vozového parku a zastoupení jednotlivých kategorií vozidel (bez
katalyzátoru, splňujících předpisy EURO 1 až EURO 4).
Podle imisních map ČHMÚ leží toto území v pásmu ročních koncentrací benzenu nižších než
2 μg/m3.
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Klima
Nižší vrcholové plošiny leží v chladné oblasti CH7, polohy nad 800m v CH6 a nad 1000m
v CH4 tj.české nejchladnější klimatické oblasti. Horní část svahů leží v CH7, dolní v mírně
teplých oblastech MT4 a výjimečně i MT9. Teplota na vrcholových plošinách kolísá mezi
2,7 °C na vrcholu Klínovce a 5 °C v teplejších polohách. Srážky kolísají mezi 900 – 1200
mm. Je zde patrný vliv vrcholového fenoménu. Podnebí na svahu vykazuje velice strmý
gradient od chladného vlhkého klimatu náhorní plošiny, po teplé a mimořádně suché klima
úpatních pánví. Zdejší klimatický gradient je největší v našich zemích a jeden z nejstrmějších
i z hlediska střední Evropy.
Lokalita
Území leží ve více klimatických okrscích. Jejich průběh je determinován především tvarem
a nadmořskou výškou pohoří. Při hranicích se SRN se táhne pás, který je možno z
klimatického hlediska charakterizovat jako mírně chladný. Průměrná teplota vzduchu se zde
pohybuje kolem 5 až 6 oC, srážky zde dosahují v průměru 800 až 1000 mm ročního úhrnu. Na
tuto oblast navazuje klimatický okrsek vlhký, vrchovinový s přibližně stejnými teplotními
poměry, ale poněkud nižšími srážkami. Dále směrem k úpatí následuje klimatický pruh, jež je
možno charakterizovat jako mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový. Teploty se zde
pohybují kolem 7 až 8o C a srážky zde nabývají hodnot od 600 do 800 mm ročního úhrnu.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici
metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping
and Guidelines, London 1981) Hodnocení je uvedeno v tabulce č.1 a stupnice hodnocení
v tabulce č.2.
Tabulka 1 - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
současný

výsledný

zdravotní rizika

0

0

sociální vlivy

0

0

ekonomické vlivy

0

+4

klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

-1

vlivy na půdní poměry

0

0

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Fauna

0

0

Flora

0

0

Ovlivněné systémy a složky prostředí
A. Vlivy na obyvatelstvo

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší

Půda

Voda

živé organismy

C. Vlivy na antropogenní systémy

Poznámka
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vliv na sídelní útvary

0

+1

vliv na zemědělství

0

0

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

0

vliv na dopravní systémy

0

+3

Tabulka 2- (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines,
London 1981
Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na
malém území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území nebo
s krátkodobým působením na velkém území

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem (nejnižší
možné ohodnocení)
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Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:
OBYVATELSTVO
Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený
EKOSYSTÉMY
Menší nepříznivé účinky na omezeném území
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vzhledem k umístění posuzovaného záměru na okraji zastavěné části obce a charakteru obce
(převážná část obytných domů se využívá jako objekt individuální rekreace) se nepředpokládá
ovlivnění obyvatelstva během výstavby a ani v průběhu provozu. Realizace záměru zapadá do
koncepce rozvoje turistiky v horských obcích.
Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit z hlediska všech aspektů jako významné a prospěšné.

Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr stavby nebude mít z hlediska svého provozu vliv na kvalitu ovzduší ani
neovlivní klima dané oblasti. Nepředpokládá se také zvýšení automobilové dopravy. Dle
závěru a výstupů z rozptylové studie (STUDIE 1) intenzifikace čerpací stanice nezpůsobí
v blízkém ani vzdálenějším okolí významný nárůst imisí těkavých organických látek (VOC)
z čerpání benzínu do nádrží automobilů. Koncentrace benzenu - jediné z těkavých
organických látek pro kterou je stanoven zákonem imisní limit – budou hluboko pod
hodnotou tohoto limitu a maximální hodinové koncentrace VOC budou výrazně nižší než je
orientační hodnota přípustné koncentrace podle Referenční laboratoře IHE. K překročení
těchto hodnot nedojde ani v souběhu s emisemi z provozu plánované ČSPHM. Zdrojem
emitovaných škodlivin budou během výstavby automobily a stavební mechanismy. Charakter
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těchto zdrojů znečištění bude tedy dočasný a v souhrnu hlavně maloplošný a liniový.
Vzhledem k velké vlhkosti a příznivým rozptylovým podmínkám nebude ani problém
prašnosti tak význačný jako u jiných staveb obdobného charakteru.
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici HS
ve Litvínově a ve stanici ČHMÚ Rudolice v Horách, avšak nejbližší stanice, kde jsou
sledovány imisní koncentrace VOC a jednotlivých uhlovodíků samostatně, je v Ústí nad
Labem.
Vlivy na ovzduší lze hodnotit jako nevýznamné.

Vlivy

na

hlukovou

situaci

a

event.

další fyzikální a biologické

charakteristiky
Nepředpokládá se zhoršení hlukové situace ani

navýšení provozu na komunikacích.

Z hlediska hluku lze hodnotit vlivy stavby jako nevýznamné.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stavba ani provoz záměru nemají prakticky žádný vliv na povrchové nebo podzemní vody
(s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených technologickou nekázní
nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou řešeny v souladu s havarijním
řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení). Dle stanoviska odboru ŽP MěÚ v Litvínově
(příloha 7) bude stavba podléhat rozhodnutí o vodoprávním souhlasu zdejšího vodoprávního
úřadu. Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

Vlivy na půdu
Protože se jedná jen o navýšení počtu stojanů na již stávající ČS nebude záměrem půda
ovlivněna . Horninové prostředí bude narušeno v místě základů patek sloupů a v trase kabelů.
Většina dotčených ploch bude po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo vhodně
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rekultivována, nadbytečný materiál bude využit v jiných částech staveniště. Není nutný zábor
ZPF.
Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit za nevýznamný.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provozem ani výstavbou záměru nebude horninové prostředí lokality ani přírodní zdroje
nijak ovlivňovány.
Vlivy záměru na horninové prostředí

a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako

nevýznamné.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Kompletní přehled zjištěných druhů v nejbližším okolí byl proveden v roce 2003 – Biologické
hodnocení (Ondráček, Tejrovský 2003)
Protože se jedná pouze o navýšení počtu stojanů v již stávajícím objektu ČSPHM lze uvést, že
fauna a flora záměrem ovlivněna nebude.
Celkově lze tedy vliv záměru na floru a faunu hodnotit jako zcela nevýznamný.

Vlivy na krajinný ráz
Estetická hodnota výstavbou nebude snížena. Protože jde pouze o navýšení počtu výdejních
stojanů v již stávající ČS, nedojde v hodnocené oblasti k vytvoření prvku, který by získal
dominantní charakter. Lze konstatovat, že uvažovaný záměr je v dané lokalitě akceptovatelný,
při dodržení podmínek, které jsou uvedeny v kapitole IV. - Charakteristika opatření k prevenci
a vyloučení negativních vlivů na ŽP.
Celkově lze tedy vliv záměru na krajinný ráz hodnotit jako zcela nevýznamný.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.

Pachové látky
Posuzovaný záměr není za standardních situací a při běžném provozu zdrojem pachových
látek.

Vlivy vzniklé při realizaci záměru: zdravotní rizika, sociální důsledky,
ekonomické důsledky
Na základě zkušeností u obdobných staveb nejsou známy negativní vlivy na obyvatelstvo.
Samotná poloha vesměs vylučuje negativní vlivy na obytné zóny.

Vlivy vzniklé při realizaci záměru

V období realizace předmětné stavby bude kvalita ovzduší ovlivňována především :
•

zvýšenou primární i sekundární prašností

•

produkcí plynných škodlivin

•

v určitých ("příznivých") klimatických situacích i podporou tvorby fotochemického
smogu.

Prašnost bude způsobována mechanickými zásahy do zemin a následně pak větrem.
Významným zdrojem sekundární prašnosti se mohou stát i znečištěné příjezdové komunikace
po jejich vysušení.
Hlavními zdroji prašnosti budou :
•

zemní práce a manipulace se zeminami

•

deponie zemin, případně jiných sypkých hmot

•

manipulace s cementem a kamenivem
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•

dopravní a pracovní pohyb dopravních prostředků, strojů a zařízení

•

samotná technologie jen v případě poruchy, respektive havárie.

Plynné škodliviny jsou v období výstavby do ovzduší emitovány celou řadou stavebních
strojů a zařízení a dopravními prostředky.
Základní složkou kontaminace ovzduší jsou výfukové plyny spalovacích motorů,
v daném případě v drtivé převaze vznětových, jejichž výfukové plyny mají v porovnání
s motory zážehovými ekologicky vhodnější složení.
Tyto údaje je třeba brát v úvahu při hodnocení emisí a jejich vlivů v prostoru
a čase. Krom toho je nutné zdůraznit, že z hledisek působení škodlivin na ekosystémy je třeba
brát v úvahu i ta fakta, že :
•

dlouhodobá působení vedou spíše ke chronickým důsledkům

•

krátkodobé extrémní koncentrace škodlivin působí akutní důsledky

•

navíc je nutné brát v úvahu i synergické vlivy všech emitujících zdrojů z průmyslové
sféry, z lokálních topidel, z dopravy etc.

Staveniště zařízení bude vybaveno mechanizací převážně se vznětovými motory.
Ty sice (v porovnání s motory zážehovými) produkují méně CO2, CO, CxHy, aldehydů
a polyaromátů, avšak vyznačují se výrazně vyšší produkcí NOx a sazí.
S ohledem na skutečnost, že konkrétní působení v době výstavby bude charakteru dočasného,
nepovažuje zpracovatel za nutné provést kvantifikaci škodlivin, tedy ani kvantifikaci
negativních vlivů na životní prostředí. Nicméně je však možno konstatovat, že v podobných
případech lze určit zásadní pravidla obsluhy těchto strojů a zařízení, která povedou k
minimalizaci emisí škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich negativního
působení na místní a okolní ekosystémy.
V zásadě jde o :
•

udržování motorů v bezvadném technickém stavu

•

omezení volnoběžného režimu motorů a naopak vyvarování se náhlých přechodů do
vysoké zátěže (bude eliminovat plynné emise do ovzduší)

•

organizaci práce na vysoké odborné úrovni (bez zbytečných přejezdů), která je
přínosem v oblasti znečišťování ovzduší v průběhu výstavby.
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Vlivy na ekosystémy a jiné složky
Botanika a zoologie

V době výstavby
Jako nepřímé vlivy lze chápat zejména hluk a prašnost v souvislosti s probíhající stavbou.
Jedná se však o vlivy krátkodobé a dočasné.

V době provozu
V době provozu se významné vlivy nepředpokládají – jedná se o intenzifikaci již stávající ČS.
Nepřímé vlivy na živou přírodu v lokalitě výstavby nejsou známy.

Po ukončení životnosti
Po ukončení životnosti za předpokladu dodržení technologických postupů se nepřímé vlivy na
složky ŽP nepředpokládají.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vliv ČSPH bude ve svém nejbližším okolí projevovat formou automobilové dopravy.
Obyvatelstvo bude zasaženo minimálně, respektive ovlivnění místní populace zůstane na
stávající úrovni, a to zejména s ohledem na charakter zástavby – jedná se pouze o navýšení
počtu stojanů.
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření
Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :
•

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

•

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku.

Opatření na úseku vody
V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou přípravu

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k
tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů

•

staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX,
CHEZACARB etc.)

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se Zák. č. 185/2001Sb.
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Opatření na úseku ovzduší
Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na :
•

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež
vykazují sklony k prášení

•

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

•

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

Plynné emise
I plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence,
eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
•

udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující :

•

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno

Opatření na úseku fyzikálního prostředí
Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost :
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

•

omezením

doby

nasazení

zdrojů

hluku

na

dobu

nezbytně

nutnou

tvorbou překážek šíření hluku
•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky
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Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace

bude

obsahovat

konkretizaci

nasazení

veškeré

stavební

technologie

a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy
Pokud bude realizována skrývka ornice je nutné ji deponovat pro pozdější rekultivaci
stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území.. Případné kontaminované
stavební materiály

nebo půdy budou likvidovány

v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o

odpadech. Je také nutné zajistit dodržování zásad při přesunu strojů a zařízení tj. eliminovat
zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem
k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při specifikaci vlivů
Ke zpracování oznámení bylo vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných již existujících

zařízení. Pro dokreslení a vytvoření objektivního

úsudku o vlivu uvažovaného záměru byly zpracovány některé dílčí studie, které jsou uvedeny
jako přílohová část oznámení.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
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Variantní řešení nebylo předloženo.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Mapa 1 – CHOPAV Východní krušné hory – červeně lokalita záměru
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Mapa 2 – ÚSES
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legenda k mapce č. 2
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Mapa 3 – katastrální mapa s vyznačeným pozemkem
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Mapa 4 - širší vztahy dotčeného území a velkoplošná chráněná území
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Mapa 5 - Ortofotomapa zájmového území
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Mapa 6 - zájmové území
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Foto 1 – stávajíc provoz na ČSPHM Mníšek VINACO s.r.o.

Foto 2 – stávajíc provoz na ČSPHM Mníšek VINACO s.r.o.
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2. Další podstatné informace oznamovatele

Příloha H 3 - Vyjádření MěÚ k projektové dokumentaci stavby
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Příloha H 4 - Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku PO
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Příloha H 5 - Vyjádření ČEZ Distribuce
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Příloha H 6 - Vyjádření TELECOM
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Příloha H 7 – zákres záměru v katastrální mapě
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Záměr „Intenzifikace ČSPHM Mníšek v Krušných Horách“ je zařazen dle metodického
výkladu do bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. do 10.4 - Skladování vybraných 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.
Jedná se o rozšíření stávající čerpací stanice PHM (nafta, benzín) na pozemku č. 429 v k.ú.
Mníšek v krušných horách. Toto rozšíření spočívá v:
1. instalaci 1 ks dvouplášťové podzemní nádrže o objemu 32 m3, která bude dělená
(8/16/8 m3) a bude sloužit pro skladování benzinu a nafty.
2. Dále bude instalován výdejní stojan a stáčecí stanoviště.
3. Součástí bude i prodloužení stávajícího zastřešení formou přístavby.
Hlavními důvody pro situování záměru posuzované stavby je blízkost dostatečně kapacitní
komunikace a investorem ověřená skutečnost o nedostatečné kapacitě stávají ČSPHM.
V současné době se tvoří dlouhé kolony (zejména přeshraničních) zájemců o koupi
pohonných hmot. Výhodná poloha tak umožňuje tuto situaci řešit. Pro realizaci záměru také
hovoří skutečnost, že v území již obdobný záměr existuje a svým provozem pro ŽP
nepředstavuje zásadní problém. Prověřená technologie čerpacích stanic, zejména technické
zvládnutí nádrží na PHM je všeobecně známa a splňuje přísné bezpečnostní a hygienické
limity. Proto riziko zejména pro vodní ekosystémy je z tohoto hlediska přijatelné a jeho míra
nijak nevybočuje z rizik plynoucích z pohybu dopravních prostředků. Variantní řešení záměru
nebylo předloženo.
Na čerpací stanici budou jsou prodávány 4 produkty – benzíny BA 91N, BA 95N, BA 98N
a MN(motorová nafta). Čerpací stanice bude vybavena 4 podzemními uskladňovacími
nádržemi, každá s objemem 32 m3 .(celkem může být tedy uskladněno 128 m3 produktu)
Provoz čerpací stanice bude dvousměnný od 7 hod. do 22 hod., 7 dní v týdnu.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací.
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Vyjádření NATURA 2000
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Odborná literatura a podkladové materiály
•

Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

•

Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

•

Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

•

mapové přílohy zadání stavby

•

Chráněná území ČR - Ústecko – okres Ústí nad Labem, Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR

•

Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů
Ústeckého kraje, 2003

•

Ing. Studecký: ČSPHM Mníšek- navýšení počtu výdejních stojanů, 6/2003

•

Projektová dokumentace, SDPLitvínov s.r.o.

•

Technické výkresy

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí

•

Průvodní, technická a souhrnná zpráva

INTERNET:
•

www.trasovnik.cz

•

www.env.cz/ZZP

•

http://usti.risy.cz/

•

www.env.cz/

•

www.ceskehory.cz/

•

www.mapy.cz
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Zpracovatel oznámení

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476 731 518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99

______________________
Mgr. Luboš Motl
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