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ÚVOD 
Oznámení záměr na výstavbu čerpací stanice nafty v lomu Dobkovičky je zpracováno na 
základě požadavku investora (Kámen Zbraslav, spol. s. r. o.).  

Nově navrhovaná čerpací stanice řeší zásobování naftou těžebních mechanismů investora, 
které jsou umístěny a pracují v lomu. Uvedené řešení má přispět ke snížení provozních 
nákladů spojených s nákupem nafty do vlastních mechanismů a snížení počtu příjezdů 
automobilů dovážejících naftu do těchto mechanismů. a alternativní výhledové napojení 
města Chemnitz (SRN) na zdroj pitné vody. O časovém.  

Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle §6 je zpracováno v rozsahu 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 3, ve znění předpisů pozdějších.  

Uvedená činnost je podle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. zařazena do kategorie II, bod 10.4 
„skladování toxických chemických látek a pesticidů v množství nad 1 t….“ případně dle bodu 
10.15.    

Podle zákona č. 17/92 Sb., ve znění předpisů pozdějších, nesmí být území zatěžováno činností 
nad míru únosného zatížení území. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty stanovené 
příslušnými zákony a vyhláškami.  
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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY 
AIM  Automatický imisní monitoring 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO Oxid uhelnatý 
ČS PHM Čerpací stanice pohonných hmot 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČOV Čistírna odpadních vod 
EIA Zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“ (hodnocení vlivů na životní 

prostředí) 
HTÚ Hrubé terénní úpravy 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
CHLÚ Chráněné ložiskové území 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KHS Krajská hygienická stanice – zdravotní ústav 
KTÚ Konečné terénní úpravy 
k. ú. Katastrální území 
LA Hladina hluku A [dB(A)] 
LAmax Maximální hodnota hladiny hluku A [dB(A)] 
LAeq Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 
LAeqp Nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] 
LBC Lokální biocentrum 
LBK Lokální biokoridor 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NOx Oxidy dusíku 
NO2 Oxid dusičitý 
NRBK Nadregionální biokoridor 
NRBC Nadregionální biocentrum 
OP Ochranné pásmo (bez bližšího určení) 
PD  Projektová dokumentace 
PHM Pohonné hmoty a maziva 
PHO Pásmo hygienické ochrany 
PM10 Suspendované částice frakce PM10 (prašný aerosol částice do 10 µm) 
POPD Plán otvírky a přípravy dobývání ložiska 
PR Přírodní rezervace 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 
RBC Regionální biocentrum 
RBK Regionální biokoridor 
SO2 Oxid siřičitý 
SPM Prašný aerosol 
TZ Technické zázemí 
TZL Tuhé znečišťující látky 
ÚPD Územně plánovací dokumentace 
ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
VÚC Velký územní celek 
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZÚJ Základní územní jednotka 
ŽP Životní prostředí 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. IDENTIFIKACE 
1.1 Obchodní firma :  Kámen Zbraslav, spol. s r. o. 
 

1.2 IČ :  45798222 
 

1.3 Sídlo (bydliště) :  Žitavského 1178, Zbraslav, 156 00 Praha 5 
  
 

1.4 Oprávněný (pověřený) zástupce oznamovatele 
Jméno, příjmení : Jan Stejskal 
Bydliště a telefon: Kámen Zbraslav spol. s r. o. 
 Lom Dobkovičky, 411 31  Velemín 

 tel.:  416 536 577 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1. Název záměru a jeho 
 zařazení dle př. č. 1: ČERPACÍ STANICE POHONÝCH HMOT – LOM 

DOBKOVIČKY 
 

Zařazení záměru Kategorie Článek Sloupec 
Skladování toxických chemických látek a 
chemických přípravků a pesticidů v množství nad 
1t, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 t.  

II. 10.4 B 

 
2. Kapacita záměru : Motorová nafta  skladováno max. 10 m3 (tj. průměrně 8,4 t) 

Motorová nafta          max. 400 m3.r-1 

 Průměrný výdej motorové nafty    1 430 l.d-1 
 

Plochy: 
Celková plocha (zpevněná) 60,0 m2 

z toho vlastní nádrž asi 10,0 m2 

 výdejní místo    50,0 m2 
 

3. Umístění záměru : 
 

Kraj : Ústecký Kód NUTS : CZ 042
Obec : Velemín Kód ZÚJ : 565849
Katast. území : Dobkovičky Kód ÚTJ : 653331

      

Umístění stavby viz obr. 1 a 2. 

Zájmové území stavby se nachází v oploceném území Lomu 
Dobkovičky v obci Velemín, část Dobkovičky, katastrální území 
Dobkovičky. Celé území leží ve IV. zóně CHKO České středohoří. 
Umístění záměru viz obr. 1 a 2. 
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Obr. 1 Umístění stavby 
 Širší situace 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Charakter záměru vyplývá z činnosti, která bude v zájmovém území probíhat. Jedná se o 
výdej pohonných hmot do mechanismů a automobilů, používaných v kamenolomu k těžbě. 

Vzhledem k umístění záměru, druhu činnosti a okolní zástavbě se nepředpokládá možnost 
kumulace s jinými záměry. Nepředpokládají se ani synergické vlivy. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 

Kamenolom Dobkovičky se nalézá asi 800 m od obce. V blízkém okolí není žádná čerpací 
stanice, motorová nafta je do kamenolomu dovážena a přečerpávána do mechanismů 
používaných k těžbě. Vzhledem k tomu, že se neplní nádrže všech mechanismů ve stejných 
časových intervalech, je tento postup neefektivní. Některé nákladní automobily používané 
zajíždějí plnit své nádrže k veřejné čerpací stanici což je rovněž značně neefektivní. Tyto 
postupy zvyšují provozní náklady. 

Snahou provozovatele (a investora) je podstatně zefektivnit doplňování pohonných  hmot do 
mechanismů v kamenolomu a rozhodl se, vybudovat v kamenolomu mobilní dočasnou 
neveřejnou samoobslužnou čerpací stanici motorové nafty. 

Po provedeném šetření nebyly shledány důvodu pro odmítnutí této stavby. Stavba je 
v souladu s územním plánem obce Velemín – viz příloha č. 1.   
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Obr. 2 Vedení trasy – užší vztahy 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 

V kamenolomu bude instalována mobilní čerpací stanice pohonných hmot (motorové nafty). 
Čerpací stanice bude umístěna na parcele č. 438/19.  

Čerpací stanice se skládá ze zásobní 10 m3 nadzemní nádrže s výdejním stojanem a stáčecí a 
výdejní plochy. 

Nadzemní nádrž – na určeném místě (zpevněné ploše) bude postavena nadzemní zásobní 
nádrž na motorovou naftu. Jedná se o nádrž typu FSB 10 000 (výrobce Balmoral 
Tanks, Velká Británie) o objemu 10 m3. Nádrž je beztlaková, dvouplášťová, 
bezešvá vyrobená z UV stabilizovaného HDPE. Dvouplášťová konstrukce nádrže 
umožňuje v případě nepředvídaného porušení vnitřního pláště zachytit celý 
skladovaný objem motorové nafty. Meziplášťový prostor je vybaven indikací 
úniků z vnitřní nádrže. Vnitřní nádrž je vybavena odvzdušňovacím ventilem, který 
slouží k vyrovnávání tlaku při plnění i čerpání nafty. Vnitřní nádrž má rovněž 
indikaci množství (zaplněného objemu). Nádrž je kruhového průřezu, průměr 
nádrže je 2 510 mm, výška 3 150 mm, délka 3 320 mm (z nádrže vyčnívá 
strojovna s výdejním stojanem). Nominální objem (95 % naplnění) je 9,590 m3, 
užitný objem (100 % naplnění) je 10,100 m3. Nádrž je vybavena integrovaným 
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výdejním stojanem s elektronickým řízením. Výdejní stojan je uzamykatelný, 
vybavený standardní tankovací pistolí. Výdejní hadice je tlaková se zpětnou 
klapkou o délce 6 m. Stojan je vybaven lamelovým čerpadlem (samonasávacím) a 
řídící jednotkou spojenou s PC. K bezpečnému zachycení případných úkapů 
motorové nafty z tankovací pistole je stojan vybaven plastovou záchytnou jímkou. 
Plnění nádrže je spodem, připojovací armatura 2′′. Nádrž je rovněž vybavena čidla 
maximální hladiny a ukazatelem stavu motorové nafty. Nádrž je konstruována pro 
skladování hořlavých kapalin I.- IV. třídy, pro teploty –50 °C až 110 °C. 

 
Obr. 3 Umístění ČS v lomu (bez měřítka) 

Stáčecí a výdejní plocha – o rozměrech asi 4 x 12 m je umístěna před vlastním výdejním 
stojanem (nádrží). Plocha bude izolovaná proti únikům případných úkapů do 
podloží.  

Technologie – zásobování nádrže motorovou naftou bude prováděno cisternovými vozy (nebo 
jinými dopravními prostředky pro dopravu motorových paliv), která jsou určena 
k přepravě nebezpečných kapalin 3 třídy. Plnění probíhá přes připojovací armaturu 
2″ která je vybavena systémem proti přeplnění nádrže s možností automatického 
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odstavení čerpadla autocisterny a měřením proteklého množství. Tento 
automatický systém umožňuje naplnění nadzemní nádrže na nominální objem, tj. 
na 95 % max. skladovací kapacity.  
Výdejní stojan je uzamčený, samoobslužný. Každý uživatel má svůj kódovaný 
klíč, který slouží i k přihlášení do systému. Odebrané množství motorové nafty je 
indikováno, přenášeno do PC a zaznamenáno u uživatele použitého klíče.  

Motorová nafta je těkavou organickou látkou s tenzí nasycených par nižší než 0,132 kPa při 
teplotě 293,15 K (20 °C), proto nemusí být řešena problematika omezování emisí vznikajících 
při příjmu a výdeji a skladování.  

Další charakteristiky 
Provozní doba:  asi 280 dnů v roce 
Denní provozní doba  600 – 1700  hod  

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení: Po obdržení stavebního povolení 
Ukončení: bude upřesněno v POPD. 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Dotčeným územím je správní území obce Velemín (rozloha 4 024 ha), katastrální území 
Dobkovičky. 

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

 

Rozhodnutí Vydávající správní orgán 
Umístění středního zdroje znečišťování ovzduší KÚ ústí n. L. - Odbor životního prostředí 
Rozhodnutí vodoprávního orgánu o umístění 
stavby 

MěÚ Lovosice - Odbor životního prostředí  

Povolení k umístění stavby  Povodí Ohře s. p., Chomutov, záv. Terezín 
CHKO České středohoří Litoměřice 

Tento výčet nemusí být úplný a může být doplněn v průběhu zjišťovacího řízení. 

10. Soulad s územním plánem 
Stavba je v souladu s ÚPD obce Velemín. Předmětná plocha na níž má být umístěna dočasná 
čerpací stanice pohonných hmot (motorová nafta) bude umístěna na p.p.č. 438/19 v k. ú. 
Dobkovičky. Ve výše uvedené ÚPD je tato plocha vedena jako plocha pro stavby a zařízení 
výroby a služeb všeho druhu, sklady, skladovací plochy, veřejné provozy. Stavba je situována 
v chráněném ložiskovém území (těžba kamene).  

B.II ÚDAJE O VSTUPECH 
B.II.1 PŮDA 
Stavba bude realizována v kamenolomu Dobkovičky. Stavbou budou dotčeny (částečně 
zabrány) pozemky uvedené v tabulce č. 1:  
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Tabulka č. 1 
Přehled pozemků dotčených stavbou 

Parcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Vlastník 
 [m2]    

Katastrální území: 653331 Dobkovičky 
438/19 55 601 Ostatní plocha silnice Kámen Zbraslav 

Chráněná území 
 

Zájmová lokalita stavby leží v katastrálním území Dobkovičky. Celé zájmové území leží 
v CHKO České středohoří (IV. zóna). Nezasahuje do EVL. Stavba je situována ve výhradním 
ložisku stavebního kamene B3 021200 Dobkovičky, ve stanoveném chráněném ložiskovém 
území 09450000 Litochovice ve stanoveném dobývacím prostoru 70336 Dobkovičky. 

Ochranná pásma 
 

Lokalita plánované stavby dočasné čerpací stanice motorové nafty se nedotkne žádného 
ochranného pásma, leží však v chráněném ložiskovém území (stavební kámen).  

B.II.2 VODA 
Voda nebude při provozu používána.  

B.II.3 OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
Suroviny pro výstavbu 
 

Pro výstavbu dočasné (mobilní) čerpací stanice nafty budou potřebné stavební materiály 
případně materiály k instalaci zajištěny v obchodní síti.  
Suroviny pro provoz 
 

Pro provoz nebudou zapotřebí žádné suroviny. 
Elektrická energie 
Vlastní stavba bude připojena na stávající rozvod el. energie v kamenolomu. Spotřeba 
elektrické energie čerpací stanice je oproti spotřebě kamenolomu zanedbatelná (pouze 
čerpadlo a elektronický měřící systém).  

B.4 NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
Fáze výstavby 
Ve fázi výstavby nejsou žádné nároky na dopravní ani jinou strukturu. Jedná se o jednorázový 
dovoz čerpací stanice jedním vozidlem.   
Fáze provozu 
Čerpací stanice nebude mít při provozu žádné nároky na dopravní infrastrukturu území.  

B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1 OVZDUŠÍ 
Fáze výstavby 
 

Výstavba dočasné čerpací stanice není spojena s velkým objemem zemních ani stavebních 
prací ani s významnými nároky na dopravu materiálů. Z tohoto důvodu nebude mít žádný vliv 
na ovzduší. Stavba nebude při výstavbě zdrojem  

- bodových emisí 
- plošných emisí 
- liniových emisí. 
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Fáze provozu 
 

a) Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 
 

Ve fázi provozu bude stavba bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. Jedná se o kategorii 
ostatní střední stacionární zdroj znečišťování emisí. 

Podle zpracovaného Odborného posudku bude ročně při plnění nádrže čerpací stanice a 
vydávání motorové nafty (stáčení do vozidel a mechanismů) unikat do ovzduší celkem asi 
16 kg.r-1 VOC (přijato 400 m3, vydáno 400 m3 motorové nafty za rok. Při předpokládané 
roční provozní době zdroje 2 000 hod. představuje toto množství průměrný hmotnostní tok 
emisí VOC 8g.hod.-1 (tj. asi 0,0022 g.s-1), při tomto množství emisí se nepředpokládá žádný 
vliv na imisní situaci okolí.  

Provoz dočasné čerpací stanice motorové nafty nebude zdrojem liniových ani plošných emisí.  

B.III.2  ODPADNÍ VODY 
Provoz čerpací stanice motorové nafty není zdrojem odpadních vod v době výstavby ani 
v době provozu.  

B.III.3 ODPADY 
Výstavba i provoz se v této oblasti řídí zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami.  

Fáze výstavby 
Při výstavbě nebudou vznikat žádné odpady. Mobilní čerpací stanice se uloží na předem 
připravenou rovnou plochu. K čerpací stanici bude přiveden napájecí a datový kabel.  

S odpady bude nakládáno dle příslušných předpisů.  

Fáze provozu 
Ve fázi provozu budou vznikat odpady uvedené v tab. č. 2.  
Tabulka č. 2 Druhy odpadů vznikající při provozu 
 

Kat. čís. 
odpadu 

Název Kate-
gorie 

Poznámka 

05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky N Čištění nádrže ČS 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 

tkaniny 
N Obsluha ČS 

S výše uvedenými N odpady bude nakládáno dle příslušných předpisů a odstraňovány budou 
odbornou firmou.  

B.III.4 OSTATNÍ VLIVY 
Hluk a vibrace 

Fáze výstavby 
 

Stavba čerpací stanice motorové nafty nebude během výstavby žádným zdrojem hluku a 
vibrací. Jedná se dovoz čerpací stanice nákladním automobilem a její ustavení na místo 
jeřábem (celkem asi 1 hod. provozu mechanismů.  
Vzhledem k umístění stavby k obytné zástavbě, s přihlédnutím ke vzdálenosti zástavby a 
používané mechanizaci konstatuji, že nelze předpokládat ovlivnění nejbližší obytné zástavby 
hlukem ze stavby.  

Fáze provozu 
 

Při vlastním provozu nebude stavba význam zdrojem hluku.  
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Vibrace 
 

Výstavba ani provoz čerpací stanice není zdrojem vibrací.  

Záření radioaktivní, elektromagnetické 
Radioaktivní ani elektromagnetické záření se nepředpokládá, nebudou používána zařízení 
produkující záření.  

Zápach 
Realizace záměru ani jeho provoz nebudou významným zdrojem zápachu. Množství emisí 
VOC je nízké, při čerpání motorové nafty ovlivní jen nejbližší okolí (řádově m až desítky m) 

Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 

B.III.5 RIZIKA HAVÁRIÍ 
Při výstavbě čerpací stanice motorové nafty nehrozí žádné riziko havárie, která by mohla mít 
vliv na okolí. Během provozu může dojít k havárii. Možná rizika spojená s vlivem na okolí 
jsou spojena především s 

- havárií spojenou s únikem ropných látek  
- požár. 

Havárie spojená s únikem ropných látek 
Během provozu může dojít k poškození těsnosti nádrže. V takovém případě dojde k zachycení 
uniklé motorové nafty v meziplášťovém prostoru (nádrž je dvouplášťová). Meziplášťový 
prostor je vybaven indikací, havárie tohoto typu by byla ihned zjištěna a byla by přijata 
příslušná opatření. K úniku do podloží by nedošlo. 

Může rovněž dojít k úniku látek škodlivých vodám při čerpání motorové nafty do nádrží 
vozidel a mechanismů používaných k těžbě. V tomto případě budou ihned použity sorbenty, 
které jsou v kamenolomu k dispozici. Vozidla při plnění jsou na zpevněné ploše. V tomto 
případě se bude postupovat v souladu s havarijním plánem vodního hospodářství, který je pro 
kamenolom Dobkovičky zpracován. Při postupu dle tohoto plánu nedojde k proniknutí těchto 
látek do kanalizace lomu, která je napojena na obecní kanalizaci a zakončena ČOV.  

Havárie spojená s požárem 
Při provozu zařízení je jedním z nebezpečí, které zde může vzniknout i možnost požáru. Celý 
provozní soubor musí vyhovovat požárním předpisům. Pro čerpací stanici bude zpracován 
havarijní plán, který bude obsahovat i postup v případě požáru. Tento havarijní plán bude 
součástí provozního řádu. Pravděpodobnost vzniku požáru je velmi malá, celé zařízení je 
postaveno tak, aby tato možnost byla maximálně eliminována.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ  

C.1 VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTE-
RISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

Dotčené území, tj. správní území obce Velemín, část Dobkovičky leží v CHKO České 
středohoří.  

Vlastní zájmová plocha leží uvnitř kamenolomu Dobkovičky, který je ve IV. zóně CHKO na 
ploše vedené jako ostatní plocha.   

C.1.1 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 
Krajina v nejbližším okolí stavby byla a je silně ovlivněna činností, která zde probíhá – těžba 
kamene. Územní systém ekologické stability je v blízkém okolí stavby zcela rozvrácen 
(stavba je uvnitř kamenolomu).    

Kostra ekologické stability v území je reprezentována nadregionálními, regionálními i 
lokálními prvky.  

C.1.2 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ  
Chráněná území 
 

Zájmová lokalita se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří, v chráněném ložiskovém 
území Litochovice v dobývacím prostoru Dobkovičky.  

V rámci vytváření podkladů pro soustavu Natura 2000 nebylo zájmové území zařazeno do 
národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) podle Směrnice č. 92/43/ES. Území 
rovněž není součástí tzv. ptačí oblasti (SPA) podle Směrnice č. 79/409/ES. Lokalita EVL 
Lovoš leží jižně a je dostatečně vzdálená od zájmového území.  

Ochranná pásma 
 

Zájmové území leží v chráněném ložiskovém území stavebního kamene. Jiných ochranných 
pásem se nedotýká.  

C.1.3 PŘÍRODNÍ PARKY 
 

Zájmová lokalita se nenachází v přírodním parku ani v jeho blízkém okolí.  

C.1.4 ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 
Zájmová lokalita leží v  extravilánu obce Dobkovičky (součást Velemína). Obec Velemín má 
1 436 obyvatel a rozlohu 4 024 ha (celé správní území). V obci je vodovod i kanalizace.  

C.1.5 ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ  
Zájmové území je zatěžováno nad míru únosného zatížení, leží na území provozovaného 
kamenolomu.  

C.1.6 EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

V zájmovém území se nevyskytují extrémní poměry. Zájmové území není ohroženo vodní ani 
větrnou erozí.  
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C.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPO-
DOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

C.2.1 OVZDUŠÍ A KLIMA 
Klimatické poměry ve sledované oblasti 
 

Zájmové území se nachází v oblasti teplé T 2 (MZ ČR 1990), teplý, mírně suchý region. 
Suma ročních teplot nad + 10 °C činí 2 600 až 2 800. Průměrná roční teplota se pohybuje 
kolem 9 °C. Charakteristické jsou rychlé změny teplot vzduchu - na jaře rychlý vzestup a na 
podzim rychlý pokles teploty. 

Podle dlouhodobých průměrů evidovaných na ČHMÚ Ústí n.L. - klimatologické stanice 
Doksany (158 m n. m.) jsou uvedeny údaje o teplotních a srážkových poměrech a o směru a 
rychlosti větru reprezentativní pro zájmové území  

dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi  442,8 mm  
dlouhodobý průměrný úhrn srážek v období IV – IX  297,2 mm 
dlouhodobá průměrná roční teplota        8,5 °C 
dlouhodobá průměrná teplota v období IV – IX     14,7 °C 
dlouhodobá průměrná teplota v lednu      - 1,0 °C 
dlouhodobá průměrná teplota v červenci      18,0 °C 
průměrná výška sněhové pokrývky je menší než     50 cm.rok-1 
převládající rychlost větru      2-4 m.s-1 
převládající směr větru      Z, S. 

 
Emise a imise 
 

Na území obce Dobkovičky nejsou významné zdroje emisí s výjimkou kamenolomu (prašné 
emise). Kvalita ovzduší je nyní ve srovnání s počátkem 90 let výrazně lepší. V uplynulých 
letech (70. a 80 léta 20 st.) bylo území zasaženo emisemi z elektráren v Podkrušnohoří což 
mělo za následek poškození lesních porostů a vytvoření holin. V současné době, po odsíření 
předmětných elektráren emise (i imise) oxidu siřičitého výrazně poklesly.  

Obec nyní náleží do oblasti čisté (téměř čisté ovzduší). Z hlediska imisí patří území obce k re-
lativně čistým, dle údajů ČHMÚ byly průměrné roční koncentrace SO2 v r. 2007 menší než 8 
- 12 µg.m-3 (imisní limit pro ochranu zdraví 50 µg.m-3.r-1), NO2 menší než 26 µg.m-3 (imisní 
limit pro ochranu zdraví 40 µg.m-3.r-1), imise polétavého prachu (PM10) 20 – 30 µg.m-3, 
(imisní limit pro ochranu zdraví 40 µg.m-3.r-1).    

Hodnoty pro VOC nejsou pro dané území k dispozici. Nejbližší stanice, kde se uvedená 
škodlivina sleduje je v Ústí n. L. – což nemá pro zájmové území žádný význam. Vzhledem 
k charakteru území obce Dobkovičky a jeho zatížení průmyslem a dopravou lze říci, že bude 
málo zatíženo VOC. 

C.2.2 VODA 
Zájmové území neleží v CHOPAV.  

Povrchové vody 
 

Zájmové území je odvodňováno místní vodotečí, která se vlévá do Milešovského potoka (ústí 
do Labe v V. Žernosekách).  

Podzemní vody 
Lokalita, jak je výše konstatováno, neleží v CHOPAV. Podzemní vody nebudou při výstavbě 
ani provozu dotčeny. 
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C.2.3 PŮDA 
Stavba proběhne na ostatní půdě (ostatní plocha, kamenolom) Nedojde k trvalému záboru 
ZPF ani PFPFL. Celé zájmové území stavby čerpací stanice motorové nafty je dlouhodobě 
ovlivňováno antropologickou činností. 

C.2.4 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 
Morfologie území 
 

Zájmová lokalita se nalézá v celku České středohoří, podcelku Milešovské středohoří. Celé 
území leží na vulkanitech (čedič - viz obr. 4). Z geologického hlediska náleží do Flájské 
hornatiny.  
 
Řešená lokalita a její okolí leží v typu C4 – studená pohoří se smrčinami na rezivých půdách a 
podzolech – podtyp C4.1 – silikátové hornatiny.  

 
Obr. 4 Fyzickogeografické regiony (zdroj : i-net – Atlas města Ústí n. L.) 

Geologické poměry 
 

Zájmové území leží na vyvřelinách. Přímo v zájmové lokalitě se nachází čedič. Lokalita je 
v provozovaném kamenolomu.  

Seismicita území 
 

Posuzovaná lokalita se nenalézá dle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb v blízkosti 
seizmicky aktivního území. Za seizmickou oblast se považuje takové území, v němž se 
makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou 
nejméně 6° M.C.S. stupnice. Území je řazeno do kategorie seizmicky klidných (méně než 
6° M.C.S.). Z tohoto důvodu neplynou pro projektanta ani provozovatele žádná omezení, 
která by musel respektovat. 
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Přírodní zdroje 
 

Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území dle § 15 – 19 zákona č. 44/1888 Sb. O 
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb. ve znění 
předpisů pozdějších. 

C.2.5 FAUNA A FLÓRA 

Zájmová lokalita leží aktivním kamenolomu. Tato činnost není slučitelná s výskytem 
chráněných druhů flóry ani fauny, proto s od bližšího popisu ustupuje.  

C.2.6 EKOSYSTÉMY 
Zájmová lokalita se nachází v dostatečné vzdálenosti od prvků ÚSES. Leží v roztěženém 
ložisku stavebního kamene a nedotýká se žádných prvků ÚSES. Proto od popisu ekosystému 
ustupujeme.  

C.2.7 KRAJINA 
Reliéf Českého středohoří je výslednicí třetihorní vulkanické činnosti a souběžných i 
následných zvětrávacích a erozních procesů. Kuželovité a kupovité tvary kopců, krátké 
hřbety, mnohdy se suťovými poli na úbočích, jsou soustředěny zvláště v jihozápadní části 
území v Milešovském středohoří. Směrem k severovýchodu, ve Verneřickém středohoří, se 
stává základním prvkem reliéfu výše položená zvlněná plošina na destruovaných lávových 
příkrovech. Zajímavý je výskyt pseudokrasových jevů (největší jeskyně v neovulkanitech ČR- 
Loupežnická jeskyně u Velkého Března s celkovou délkou kolem 130 m a několik dalších 
puklinových jeskyní; ventaroly - výrony teplého vzduchu z puklinových systémů kopců, 
prvně popsané z Borečského vrchu; ledové jámy, známé z Plešivce či z Kamenné hůry). 
Nejvyšším bodem pohoří je vrchol Milešovky (837 m), nejnižším hladina Labe v Děčíně (122 
m), což představuje výškový rozdíl 715 m. Vulkanický masiv Středohoří je budován převážně 
horninami čedičovými (téměř ze tří čtvrtin), dále trachytickými a andezitickými. Z 
mineralogického hlediska je oblast světově proslulá výskytem českého granátu na Třebenicku 
a Třebívlicku. 

Následkem lidské činnosti došlo ke změnám krajinného obrazu. V zájmové lokalitě probíhá 
těžba stavebního kamene, která silně ovlivnila nejbližší okolí.  

C.2.8 OBYVATELSTVO 
Správní území obce Velemín je velmi řídce osídleno (35,7 obyv.km-2). První zmínky o 
osídlení jsou z r. 1227. Obec leží ve výšce asi 287 m n. m. (Velemín), celé území se rozkládá 
ve výšce 180 – 837 m n. m. Obec se skládá z 11 částí.   
  
C.2.9 HMOTNÝ MAJETEK 
Obec Velemín se nachází v oblasti, která byla v minulosti postižena snížením životnosti 
stavebních a ocelových konstrukcí. Vlivem vysokých koncentrací oxidů v ovzduší (zejména 
oxidů síry a dusíku, ale i dalších škodlivin) docházelo ke korozivnímu napadání hmotných 
statků. 

Celá oblast byla zařazena do stupně korozního ohrožení 2 - 3. V praxi to znamenalo snížení 
životnosti betonových i ocelových staveb, podstatné snížení životnosti nátěrových systémů, 
atd. (viz VÚ A12-321-807-01E03 – Minimalizace vstupu technogenních látek do prostředí, 
VÚVA Ústí n. L., 1989). 



_______Čerpací stanice motorové nafty – Lom Dobkovičky________________________Oznámení stavby_________ 

P-EKO, s. r. o. Ústí n. L. Strana 21
 Stran 26
 

V druhé polovině 90 let minulého století došlo k podstatnému snížení produkce oxidů síry i 
dusíku, což se projevilo ve výrazném snížení imisních hodnot těchto škodlivin v ovzduší, 
korozní ohrožení vlivem agresivního ovzduší se významně snížilo. Odhadujeme, že stupeň 
korozního ohrožení v zájmové oblasti se nyní pohybuje kolem hodnoty 1 - 2. 
 
C.2.10 KULTURNÍ PAMÁTKY 
V obci Velemín je kostel sv. Martina, zámek. Stavba je situována v katastrálním území 
Dobkovičky. Přímo v zájmové lokalitě nejsou žádné chráněné památky (chráněné dle § 14 
zák. č. 20/87 Sb. O státní památkové péči), nenalézají se ani v nejbližším okolí.  

Při realizaci stavby se neočekávají archeologické nálezy, stavba leží v těženém kamenolomu. .  
 
Závěr 
Závěrem lze konstatovat, že předkládaný záměr „Čerpací stanice motorové nafty – lom 
Dobkovičky“ významně neovlivní žádné složky životního prostředí nad únosnou mez. 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

D.1 CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU A ODHAD 
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI  

Jak je výše uvedeno, jedná se o výstavbu malé neveřejné čerpací stanice motorové nafty pro 
potřeby kamenolomu. S výstavbou a provozem obdobného zařízení nejsou spojeny žádná 
významná rizika, stavby obdobného typu jsou provozovány po celém území ČR bez vážnější 
újmy na životním prostředí.  
 
D.1.1 VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ  
Současný zdravotní stav populace je ovlivňován celou řadou faktorů, kde se mimo 
genetických vlivů, úrovně obytného prostředí, kvality přírodních složek, úrovně bydlení a 
zdravotnických služeb, v poslední době negativně uplatňuje i vliv sociálního a pracovního 
prostředí (stres). 

Pokud jde o vliv navrhované stavby na veřejné zdraví konstatujeme, že tyto vlivy se jejím 
provozováním neočekávají. Čerpací stanice nebude svým provozem ovlivňovat okolí, nebude 
významným zdrojem emisí ani hluku.  

Z povahy stavby, jejímu umístění je zřejmé, že obyvatelstvo nebude stavbou vůbec 
obtěžováno nebo ovlivňováno.  

Ostatní vlivy 
 

Žádné ostatní negativní vlivy (sociální, kumulativní, synergické) na obyvatelstvo se 
neočekávají, stavba doplní infrastrukturu kamenolomu.  

Závěrem lze konstatovat, že oproti současnému stavu nedojde k významnému ovlivnění 
zdravotního stavu obyvatel. 

D.1.2 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  
Ovzduší v okolí zájmové lokality nebude předmětnou stavbou ovlivňováno. Provoz čerpací 
stanice motorové nafty nebude zdrojem významných emisí do ovzduší.  
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Z celkového pohledu obce nedojde k žádným významným změnám. Nedojde k  úpravě 
dopravní infrastruktury, nezmění se imisní ani hluková situace okolí stavby, nedojde ani 
k ovlivnění mikroklima.   

Souhrnně lze vliv výstavby nové čerpací stanice motorové nafty na ovzduší a klima hodnotit 
z hlediska celého katastrálního území jako nevýznamný (oproti současnému stavu nedojde 
k žádné změně). 

D.1.3 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAK-
TERISTIKY  

Hluk 
 

Čerpací stanice nebude při provozu zdrojem hluku. Nedojde ke změně hlukové situace v obci.  

Záření a elektromagnetické vlnění 
 

Při provozu čerpací stanice nebudou používány radioaktivní látky, nedojde k ovlivnění 
prostředí radioaktivním zářením. 

Elektrický příkon zařízení je malý, nedojde k vytvoření elektromagnetického pole, které by 
mohlo ovlivnit okolí. Z tohoto důvodu nedojde k ovlivnění životního prostředí 
elektromagnetickým ani radioaktivním zářením – neposuzuje se. 

Biologické vlivy 
 

Z předchozího popisu vyplývá, že stávající ekosystém zájmového území je zcela nestabilní, 
respektive v zájmovém území zcela rozvrácený (kamenolom v provozu). Novou výstavbou 
nedojde ke změně charakteristik území ani ke změně ekologické stability jako celku, ani 
v místě stavby.  

Biologické vlivy se u zařízení tohoto typu za normálních podmínek provozu nepředpokládají. 
Nepředpokládají se ani při možných haváriích. 

Estetické vlivy 
 

Posuzování z hlediska estetických vlivů je značně subjektivní a individuální. Jedná se o 
stavbu uvnitř kamenolomu, která neovlivní žádné krajinné charakteristiky. Vzhledem 
k uvedeným skutečnostem o záměru a jeho vlivům na okolí se nepředpokládá jeho vliv na 
estetiku prostředí.  

D.1.4 VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  
Je posuzováno jako možnost zhoršení kvality podzemní a povrchové vody. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o výstavbu malé čerpací stanice motorové nafty, nedojde výstavbou ani provozem 
k ovlivnění podzemních ani povrchových vod. Možné havarijní stavy budou ošetřeny 
provozním řádem a havarijním plánem. 

Povrchové ani podzemní vody nebudou stavbou nijak dotčeny, nebudou dotčeny 
hydrologické ani hydrogeologické poměry v území. 

D.1.5 VLIVY NA PŮDU  
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nedojde její realizací k ovlivnění půdy. Výstavbou 
nedojde k narušení geologické struktury podloží - výstavba bude realizována v těženém 
kamenolomu. Z tohoto důvodu nedojde ani k významnému narušení horninového prostředí. 
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D.1.6 VLIV NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
Fauna a flóra 
 

Tento vliv je hodnocen jako možnost poškození nebo vyhubení rostlinných a živočišných 
druhů, nebo poškození či zničení jejich biotopů. V tomto případě – stavba uvnitř kamenolomu 
se neposuzuje. 

Proti zamýšlenému záměru nejsou z hlediska ochrany fauny a flory žádné námitky.  

Ekosystémy 
 

Stavba se významně nedotkne žádného prvku ÚSES, ani je žádným způsobem neovlivní. 
Ekosystémy nebudou negativně dotčeny. 

Vlivy na lokality evropského významu 
 

Předmětná stavba nebude mít žádný vliv na lokality NATURA 2000 ani na ptačí oblast.  

D.1.7 VLIVY NA KRAJINU  

Stavba je svým rozsahem velmi malá, a neovlivní žádné charakteristiky krajiny, leží uvnitř 
těženého kamenolomu, nelze očekávat žádný významný negativní vliv na krajinu ani krajinný 
ráz. 

D.1.8 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY  
Nová stavba nebude mít žádný vliv na budovy či architektonické památky. Současný stav 
antropogenního využití zájmového území zůstane zachován.  

D.2 ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A 
POPULACI 

S přihlédnutím k plošnému rozsahu stavby, jejímu umístění a charakteru lze vyloučit, že 
předmětný záměr bude mít významný vliv na veřejné zdraví.   

Lze konstatovat, že realizací stavby nebudou významně dotčeny žádné složky životního 
prostředí. Rozsah možných vlivů je při dodržení technologické kázně a navržených opatření 
zanedbatelný. 

D.3  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH 
STÁTNÍ HRANICE  

Vliv záměru „Čerpací stanice motorové nafty – lom Dobkovičky“ nepřesáhne významně 
hranici stavebního pozemku. Stavba nebude mít žádný přeshraniční vliv.  

D.4 OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘ. 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Pro snížení případných možných vlivů stavby na životní prostředí je navržena řada opatření, 
z nichž stěžejní opatření budou součástí projektové dokumentace. V tomto oznámení je 
specifikována řada dalších opatření ke snížení, případně vyloučení možných vlivů na životní 
prostředí.  
Návrh opatření 

- pro čerpací stanici motorové nafty bude zpracován provozní plán jehož součástí bude i 
havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám ze stavebních 
mechanismů (viz zák. 254/2001 Sb.), který bude schválený předložen před zahájením 
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stavby a požární řád. S jeho obsahem budou seznámeni všichni pracovníci. V případě 
havárie jsou povinni postupovat podle tohoto plánu 

- životnost a funkčnost této dočasné stavby nesmí znemožnit  ani ztížit dobývání 
výhradního ložiska kamene 

- se vzniklými odpady (kaly z čištění nádrže, znečištěná tkanina) bude nakládáno dle 
platné legislativy 

- v kamenolomu bude udržována zásoba min. 10 kg sorpčních materiálů pro případ 
úniku ropných látek z mechanismů nebo čerpací stanice. V případě kontaminace 
podloží budou kontaminované zeminy ihned odtěženy a zneškodněny mimo území 
kamenolomu odpovídajícím způsobem 

- v případě jakékoliv havárie nebo mimořádné situace spojené s vlivem na životní 
prostředí informovat orgány státní správy 

Navržená opatření jsou plně technicky a ekonomicky realizovatelná, budou zapracována již 
v dalším stupni PD. Jejich realizace zajistí, že veškeré vlivy plynoucí z nové výstavby na 
životní prostředí budou minimalizovány na únosnou mez. 

D.5 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ  

Při zpracování předkládané dokumentace byly použity následující podklady 
 

[1]   Czudek T.: Geomorfologické členění ČSR, Studia geographica, ČSAV, Brno, 1972 
 

[2]   Kolektiv:  Podnebí ČSSR. Tabulky. HMÚ Praha, 1960 
 

[3]   Quitt E.:  Klimatické oblasti Československa. Studia geographica, ČSAV, Brno, 
1970 

 

[4]   FVŽP:  Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. FVŽP Praha, 
1992 

 

[5]   Míchal I.:  Ekologická stabilita. MŽP ČR, 1992 
 

[6]   Mikyška R.:  Geobotanická mapa ČSSR 1. České země. Academia, 1968 
 

[7]   Říha J.:  Hodnocení vlivu investic na životní prostředí. Vícekriteriální analýza a 
EIA. Academia Praha, 1995 

 

[8]   -  Výtah z ÚSES (mapy M 1 : 50 000) 
 

[9]   Anděl J., Balej M.: K hodnocení a vývoji ekologické zátěže území. Regionální výzkum 
krajiny. Sborník geografických prací. UJEP Ústí n. L., 2001 

 

[10] Legislativa:  Zákony, vyhlášky a nařízení vlády platná v době zpracování, zejména 
 

[11] Sdělení a podkladové materiály – projektanta.  
- Odborný posudek čerpací stanice 
- Havarijní plán vodního hospodářství. 

Metodika prognózování se opírá o analytické hodnocení stávajícího stavu, na jehož základě je 
provedeno prognózování z vývojových řad s extrapolací dat, zkušenosti zpracovatelů 
s hodnocením vlivu činností, technologií a průmyslových podniků na životní prostředí, dříve 
zpracovaných studií, projektů a EIA. 
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D.5.1 CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ  

Kvalita oznámení je zásadním způsobem závislá na kvalitě a hodnověrnosti použitých 
podkladů a sdělení jak stávajícího, tak i výhledového stavu. 

Nedostatky ve znalostech a neurčitosti odpovídají stavu přípravy investice. V průběhu 
přípravy mohou být změněny některé parametry tak, jak budou upřesňovány požadavky 
investora, nejde však o zásadní změnu navrhované koncepce přístaviště. Hodnocen je 
nejnepříznivější stav. Skutečnost v zatížení prostředí bude po realizaci nižší, než uvádí 
oznámení. 

Při zpracování Oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech či neurčitosti, které 
by znemožňovaly vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí.   

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Uvedená stavba není navržena ve variantách. Vzhledem k tomu a k rozsahu stavby a jejímu 
předpokládanému vlivu na životní prostředí (vliv zanedbatelný) se upouští od hodnocení 
variant provozu.  

Závěrem hodnocení je možno konstatovat, že realizace stavby je z hlediska ochrany životního 
prostředí únosná (akceptovatelná). 

Při dodržení navržených opatření doporučujeme stavbu k realizaci. 

F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
F.1  MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE  
Oznámení neobsahuje žádnou mapovou dokumentaci.  

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉ-
HO CHARAKTERU 

Navrhovaná výstavba „Čerpací stanice motorové nafty – lom Dobkovičky“ má zajistit 
efektivnější doplňování pohonných hmot těžebních mechanismů a automobilů používaných 
v kamenolomu.  

Jedná se malou mobilní čerpací stanici u níž je výdejní stojan integrován do tělesa nádrže. 
Vlastní nádrž na motorovou naftu je plastová, dvouplášťová což odpovídá požadavkům na 
bezpečnost provozu při nakládání, respektive skladování látek škodlivých vodám. 
Meziplášťový prostor je vybaven indikací úniků při poškození těsnosti vnitřní nádrže. Objem 
nádrže je 10 m3, předpokládá se roční spotřeba 400 m3 nafty.  

Předmětná čerpací stanice uvolní do ovzduší asi 16 kg VOC za rok (při plnění nádrže a při 
stáčení nafty do nádrží mechanismů). Toto množství je velmi malé, představuje asi 8g emisí 
VOC za hodinu. Čerpací stanice nebude zdrojem hluku, který by svou povahou obtěžoval 
okolí.  

Na základě uvedených skutečností doporučujeme uvedenou stavbu „Čerpací stanice motorové 
nafty – lom Dobkovičky“ realizovat v navrženém rozsahu. 
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H. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 Vyjádření odboru regionálního rozvoje MÚ Lovosice 
Příloha č. 2 Rozhodnutí vodoprávního orgánu - odboru životního prostředí MÚ Lovosice 
Příloha č. 3 Stanovisko odboru životního prostředí o ochraně a využití nerostného 

bohatství KÚ Ústeckého kraje 
Příloha č. 4 Stanovisko Správy CHKO České středohoří, Litoměřice 
Příloha č. 5 Sdělení k umístění stavby, OBÚ Most  

Datum: Ústí n. L. 2009-05-04 
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