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OZNÁMENÍ
záměru kategorie II / bod 10.4
podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění
v rozsahu přílohy č. 3

ČSPHM EuroOil Litoměřice

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem
č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Záměr patří do kategorie II / 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková
Slezská 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz
Doklad o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :
-

osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR
dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06

Obrázky na str. 1 a 2 : loga (zdroj : www.ceproas.cz)
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BA

Automobilový benzin

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

BSK5

Biochemická spotřeba kyslíku

CNG

Stlačený zemní plyn, angl. Compressed Natural Gas

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSN

Česká státní norma

ČSPHM

Čerpací stanice pohonných hmot

H2S

Sirovodík

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHSK

Chemická spotřeba kyslíku

ILNO

Identifikační list nebezpečného odpadu

k.ú.

Katastrální území

kat.č.

Katalogové číslo

LBC, LBK

Lokální biocentrum, lokální biokoridor

LPG

Propan-butan, angl. Liquid Petroleum Gas

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZem

Ministerstvo zemědělství

MŢP

Ministerstvo ţivotního prostředí

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NL

Nerozpuštěné látky

NM

Motorová nafta

NN

Nízké napětí

NO2

Oxid dusičitý

ORL

Odlučovač ropných látek

p.č.

Parcelní číslo

PB

Propan butan

PD

Projektová dokumentace

PE

Polyetylén

PHM

Pohonné hmoty

PM10

Suspendované částice, frakce do 10 µm

PP

Polypropylen
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PVC

Polyvinylchlorid

RK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

STL, VTL

Středotlak, vysokotlak

SÚS

Správa a údrţba silnic

TUV

Teplá uţitková voda

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VOC

Těkavé organické látky

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Zdravotní ústav

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky.
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy :
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska
emisí hluku
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
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Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích
Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se
klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků
Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a
náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek,
přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování
Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Vyhláška MŢP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé organické
látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Název :

ČEPRO, a.s.

Sídlo :

Dělnická 913/12, 170 04 Praha 7 - Holešovice

IČ :

601 93 531

Odpovědný zástupce :
Statutární orgán – představenstvo :
místopředseda :

Mgr. Jan Duspěva
Praha 10, Jesenická 3005/8, PSČ 106 00

předseda představenstva :

Ing. Jiří Borovec, MBA
Praha 9, Pod Smetankou 196/4, PSČ 190 00

člen představenstva :

Ing. Helena Hostková
Benešov, Hráského 1933, PSČ 256 01

člen představenstva :

Ing. Ladislav Staněk
Havlíčkův Brod, Na Výšině 3276, PSČ 580 01

člen představenstva :

Ing. František Todt
Řehlovice, Stadice 100, PSČ 403 13

Kontakt :

tel. : 221 968 111
fax : 221 968 300
e-mail : ceproas@ceproas.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Název :

MERIDIN, spol. s r.o.

Sídlo :

Bří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové

IC :

421 96 230

Odpovědný zástupce :

Ing. Josef Hloušek, CSc., jednatel

Kontakt :

tel. : 495 406 718, mobil 724 040 405
e-mail : info@meridin.cz
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„ČSPHM EuroOil Litoměřice“ - kategorie II, bod 10.4
Záměr je dále podlimitní k bodu 7.4 a 7.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona.

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem.
V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných
hmot.
Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o
celkovém objemu 100 m3, dělené na produkty : 30 m3 NM, 30 m3 BA 95, 20 m3 NM Optimal
3

a 15 m BA Optimal.
V areálu bude také kompaktní čerpací stanice LPG a CNG s kapacitou nádrţí 5 m3.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj Ústecký, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, p.č. 2608/18, ul. Ţernosecká
-

parcela č. 2608/18 k.ú. Litoměřice je v majetku ČEPRO, a.s. – tedy v majetku
investora

-

stávající parcela č. 2608/2 k.ú. Litoměřice (majitel – Město Litoměřice), je provedeno
oddělení na parcelu č. 2608/18, tato parcela bude vloţena do katastru po kolaudaci
stavby
Novostavba čerpací stanice pohonných hmot (ČSPHM) se nachází na západním

okraji Litoměřic v nezastavěné části. Pouze přes hlavní silnici II/261 (p.č. 2573/1 a 2573/6) je
prodejna stavebnin. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 80 m od hranice pozemku investora
je ţelezniční trať směr Litoměřice - Ţalhostice, Velké Ţernoseky. Severním směrem ve
vzdálenosti cca 170 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať směr Litoměřice Lovosice. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 140 m od hranice pozemku investora protéká
řeka Labe.
Výstavba ČSPHM bude provedena na pozemcích ve vlastnictví investora.
Pozemek je lehce svaţitý severojiţním směrem.
Jedná se o dvoustrannou ČSPHM s moţností nájezdu i výjezdu z obou směrů.
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Obrázek 3 : Orientační umístění záměru

LITOMĚŘICE

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry
Charakter záměru :
Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM tak, aby vyhovovala
poţadavkům příslušných zákonů, vyhlášek a ČSN.
ČSPHM bude poskytovat sluţby všem motoristům včetně nákladních automobilů,
tzn., ţe je navrhována pro výdej všech základních druhů pohonných hmot včetně
obsluţného kiosku s prodejem motoristických potřeb, balených potravin a nápojů.
Provozní doba se uvaţuje 6,00 - 22,00 hod.
Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o
celkovém objemu 100 m3.
Výdejní plocha bude izolována proti případnému úniku ropných látek a pásovými
vpustěmi svedena do bezodtoké podzemní jímky objemu 5 m3, která je součástí podzemní
nádrţe na pohonné hmoty.
Čerpací stanice bude vybavena jedním jednostranným multiproduktovým, jedním
oboustranným multiproduktovým a jedním jednoproduktovým jednostranným (rychlovýdej
NM) výdejním stojanem. Stáčení PHM je navrţeno na středním výdejním ostrůvku.
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Souběţně se základními sluţbami - výdejem pohonných hmot - bude součástí
ČSPHM kiosek, ve kterém bude kromě pokladny i prodejní plocha s moţností nákupu
běţných potřeb pro motoristy včetně potravin a nápojů v uzavřeném originálním balení,
případně z nápojového automatu. Kromě této základní funkce bude v kiosku umístěno i
sociální zařízení pro veřejnost včetně imobilních občanů. Kiosek bude vybaven klimatizační
jednotkou.
V kiosku budou kromě místností navrţených pro styk se zákazníky i prostory slouţící
pro obsluhující personál. Předpokládají se 2 pracovníci v 1 směně, tedy celkem 4 osoby.
Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění
pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů,
čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG.
Moţnost kumulace vlivů :
Záměr je umístěn na západním okraji Litoměřic v nezastavěné části; pouze přes
silnici II/261 je prodejna stavebnin.
Další záměry v lokalitě, s kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle
dostupných informací připravovány.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním
výběru
Zdůvodnění záměru :
Výstavba čerpací stanice PHM je podnikatelským záměrem investora vyplývající ze
zjištěné situace ohledně poptávky a nabídky daného zařízení v oblasti.
Lokalita je vybrána tak, aby stavba byla v blízkosti centra města Litoměřice a
hlavního silničního tahu.
Varianty :
Záměr není navrhován ve variantách - umístění je z pohledu provozovatele zařízení
optimální a velikost zařízení je jiţ výsledkem marketingového zvaţování.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení
Akciová společnost ČEPRO vznikla k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního
podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s.
Zakladatelem a následně do 31.12.2005 jediným akcionářem společnosti byl Fond
národního majetku ČR. S platností od 1.1.2006 je jediným akcionářem ČEPRO, a.s.
Ministerstvo financí České republiky.
Posláním společnosti ČEPRO, a.s. je především :
-

přeprava, skladování a prodej ropných produktů

-

poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních sluţeb v této oblasti
dalším subjektům

-

ochraňování zásob státních hmotných rezerv
ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní

značkou EuroOil. V současné době disponuje 192 čerpacími stanicemi po celém území
České republiky, coţ ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle
objemu prodaných pohonných hmot.
Čerpací stanice EuroOil poskytují sluţby srovnatelné s evropským standardem. Jsou
také zařazeny do systému jakosti a certifikovány společností Lloyd´s Register Quality
Assurance podle mezinárodní normy ISO 9001:2000.

POPIS ZÁMĚRU

Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem.
V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných
hmot, které budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu
100 m3, dělené na produkty : 30 m3 NM, 30 m3 BA 95, 20 m3 NM Optimal a 15 m3 BA
Optimal.
Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění
pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů,
čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG.
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URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Na stavbu nejsou z hlediska architektonického a výtvarného řešení kladeny ţádné
poţadavky.
Celá ČSPHM bude designově přizpůsobena charakteristickému vzhledu ČSPHM
investora – strukturální omítka světle šedá (RAL 7035), okna a dveře z exterieru barva
modrá (RAL 5005), atika barva modrá (RAL 5005), sloupy přestřešení barva světle šedá
(RAL 7035), obklad soklu v barvě modré (RAL 5005).

ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Kiosek
Jde o přízemní objekt zděné konstrukce se zastřešením ocelovým krovem
s plechovou střešní krytinou. Obvodové zdivo je cihelné tl. 450 mm.
V kiosku bude umístěna prodejna, sociální zařízení pro obsluhu, WC pro zákazníky a
strojovna ručního mytí.
Objekt kiosku je navrţen jako jednoduchá jednopodlaţní stěnová konstrukce se
stropní konstrukcí tvořenou ocelovými stropními nosníky s překrytím trapézovým plechem
VSŢ 11 002. Ocelové stropní nosníky jsou uloţeny ve spádu střechy. Základové konstrukce
jsou navrţeny plošné na základových pasech s konstrukční kleštinovou výztuţí při horním
povrchu základových pasů. Nosné obvodové stěny budou pod úrovní ocelové stropní
konstrukce ztuţeny ţelezobetonovým monolitickým věncem. Prosklená část průčelí je
navrţena jako jednoduchá rámová konstrukce se stojkami z trubek čtyřhranného průřezu a
svařovaným průvlakem.
Mycí box
Jedná se o přízemní zděný objekt, pro myté automobily průjezdný. Zastřešení VSŢ
plechem na ocel. nosnících a hydroizolační fólií. Mycí box bude slouţit pro ruční mytí
jednoho automobilu. V mycím boxu nebude umístěno ţádné technologické zařízení.
Mycí box bude kompletní dodávkou vrchní stavby včetně technologického vybavení –
např. od firmy Šebesta, spol. s r.o. :


kompletní dodávka horní stavby myčky
-

zateplený technologický box (strojovna)

-

zavětrování/opláštění stěn, přestřešení včetně atiky

-

kompletní elektro výstroj

-

doprava a montáţ horní stavby a technologií



kompletní dodávka technologie ČOV a vysokotlakého ručního mytí



dodávka PP jímek, které jsou součástí spodní stavby
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Sklad PB
Jedná se o částečně obezděný volný sklad s ocelovým zastřešením určený pro
skladování tlakových lahví pro PB. Půdorysný rozměr 2,0 x 1,5 m, výška 2,3 m. Max.
uskladňovací kapacita skladu je 300 kg v lahvích o obsahu max. 10 kg.
Stanice LPG
Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou podzemní nádrţe 5 m3.
Stanice LPG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm.
Stanice CNG
Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou nadzemní nádrţe 5 m3.
Stanice CNG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm.
Sklad a výdej PHM
Nově budovaná čerpací stanice bude zahrnovat technologické zařízení pro výdej,
stáčení a skladování PHM. Dále bude vybavena stabilním zařízením na vysávání interiérů
vozidel a zařízením na huštění pneumatik, součástí bude téţ mycí zařízení osobních vozidel.
Na čerpací stanici budou zaváţeny následující druhy pohonných hmot :
nafta motorová

(NM)

nafta motorová

(OPTIMAL DIESEL)

benzin automobilový Natural

(BA 95 N)

benzin automobilový Natural

(OPTIMAL 95 E)

Stáčecí šachta bude umístěna na refýţi pod zastřešením spolu s výdejním stojanem.
Stáčení z autocisteren bude prováděno samospádem po připojení stáčecích hadic na
šroubení příslušného plnícího potrubí skladovací nádrţe ve stáčecí šachtě.
Skladování pohonných hmot je navrţeno v dvouplášťové nádrţi objemu 100 m3.
Nádrţ bude dělená na jednotlivé komory (NM - 30 m3, BA95N - 30 m3, BA OPTIMAL 95E 15 m3, nafta OPTIMAL DIESEL - 20 m3, úkapy - 5 m3). Nádrţ bude uloţena pod výdejní
plochou a poklopy budou pojíţděné. Jednotlivé komory nádrţe budou vybaveny sacími,
plnícími a odvětrávacími armaturami včetně vratného potrubí benzinových par, měrnými
armaturami, odkalovacími armaturami, zařízením pro hlídání hladin při stáčení a palivovými
sondami.
Nádrţ bude chráněna proti korozi povrchovou úpravou.
Plnící armatura bude opatřena automatickým uzávěrem průtoků při dovršení
maximální hladiny v nádrţi. Plnící potrubí bude vyúsťovat pod dolním koncem vyprazdňovací
trubky.
14
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Větrací potrubí a potrubí pro zpětné vedení par musí být odděleny od
nádrţe protiplamennou pojistkou dle ČSN 13 6651.
Odkalení nádrţe bude prováděno přes odkalovací armaturu.
Meziplášť nádrţe bude vybaven signalizací netěsností.
Plnící potrubí bude ocelové uloţené v ocelové chráničce. Výdejní potrubí bude
plastové.
Plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové, uloţené ve spádu směrem do nádrţe.
Vratná potrubí benzinových par od výdejních stojanů budou jednoplášťová. Odvětrávací
potrubí pro benzin a naftu budou jednoplášťová a ukončena pojistkami. Odvzdušnění budou
ukončena tak, aby nebezpečné pásmo nezasahovalo za hranici pozemku.
Čerpací stanice bude osazena 1x oboustranným stojanem, 1x jednostranným
stojanem a 1x výdejním jednostranným stojanem pro výdej motorové nafty do nákladních
vozidel.
Výdejní stojany budou umístěny pod zastřešením. Budou vybaveny zařízením pro
odsávání par a předvolbou. Vracení par, prováděné při výdeji pohonných hmot do vozidel,
bude svedeno samostatným potrubím do nádrţe s BA 95N. Vany pod stojany budou
ocelové, umoţňující zachycení případného úniku PHM. Prostupy budou řádně utěsněny, pro
datové a silové kabely budou k výdejním stojanům poloţeny chráničky. Umístění výdejního
stojanu bude vzdáleno od kanalizačních vpustí více jak poţadovaných 5 m. Výdejní stojan
umístěný vedle stáčecí šachty musí být dle ČSN 65 0202, čl. 6.4.7 po celou dobu stáčení
autocisterny vyřazen z provozu.
Provedení podzemního uloţiště včetně potrubních vedení musí být provedeno dle čl.
7.3 ČSN 65 0202 a ČSN 65 0201.
Po uloţení nádrţe a připojení potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti nádrţe,
potrubí a ověřen výkon včetně sací schopnosti a těsnosti výdejních stojanů. Bude provedena
kalibrace nádrţe a následně zkušební provoz.
Pro čerpací stanici bude vypracován provozní řád, poţární řád a poţárně
poplachové směrnice, havarijní plán. Součástí projektové dokumentace technologie
bude protokol o určení vnějších vlivů. Pro zabezpečení zařízení před účinky statické a
atmosférické elektřiny bude provedeno uzemnění všech ocelových technologických
zařízení, přírubové spoje budou vodivě propojeny.
Z důvodu blízkosti ochranného prostoru katodické ochrany plynovodního
potrubí bude podzemní nádrţ PHM opatřena zvýšenou protikorozní ochranou.
Technické popisy všech objektů ČSPHM budou provedeny v dalším stupni PD.
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ODHAD POTŘEBY VODY A ENERGIÍ PRO PROVOZ
Mnoţství odebírané pitné vody
z toho :

- celkem denně 1 340 l.d

pro sociální účely

- 540 l.d

pro mycí box

- 800 l.d

-1

-1
-1

- 250 l.d-1

Celkem spotřeba TUV
Spotřeba energie a paliva
Vytápění a větrání

15 487 kWh

Spotřeba plynu

max. 2,8 m /h, min. 0,4 m /h

3

3

Zdroj tepla :
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový
kondenzační kotel Buderus GB 172 24kW T50.
El. energie bude napojena na stávající rozvod NN z nově přeloţeného sloupu.
Vodovod bude připojen na stávající vodovodní rozvod IPE225 v bezprostřední blízkosti
hranice stavebního pozemku investora. Plynovod bude připojen na stávající plynovodní STL
vedení v blízkosti hlavní komunikace.

ZABEZPEČENÍ OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Čerpací stanice PHM je navrţena s vysokým stupněm zabezpečení s ohledem na
ochranu podzemních i povrchových vod proti úniku ropných látek i na ochranu ovzduší.
ČSPHM je navrţena dle všech příslušných ČSN, vyhlášek a zákonů.
-

navrţeno je zpětné odsávání par II. stupně, tj. při výdeji pohonných hmot u výdejního
stojanu i při stáčení z autocisterny

-

výdejní i stáčecí místo bude proti průsaku zabezpečeno izolací odolávající ropným
látkám a kontaminované vody budou odvedeny do bezodtoké jímky

-

skladovací podzemní nádrţ a plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové

-

dešťové vody z manipulačních ploch a parkovišť budou svedeny přes ORL do
stávající kanalizace

-

meziprostory dvouplášťových nádrţí a potrubí budou kontrolovány monitorovacím
zařízením proti poruše kteréhokoliv pláště

-

dispoziční řešení čerpací stanice umoţňuje plynulé najíţdění vozidel a krátkou dobu
manipulace u stojanů
Stavba ČSPHM vyhovuje z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem. Umístění

jednotlivých objektů daného zařízení respektuje jejich poţární odstupové vzdálenosti.
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B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru
Zahájení stavby :

03/2011

Ukončení stavby :

03/2012

Doba výstavby je uvaţována cca 12 měsíců od vydání stavebního povolení.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Ústecký kraj
Město Litoměřice

B.I.9

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



Rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
Městský úřad Litoměřice - stavební úřad, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice



Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.,
v platném znění
Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice



Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice



Povolení k provedení vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění
Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice



Povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle § 18 odst. 3
zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění
Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice



Povolení stavby; povolení k uvedení do zkušebního a trvalého provozu podle § 17
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem



Souhlas podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech
Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice
17
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Výstavba čerpací stanice PHM je situována na parcele č. 2608/18 k.ú. Litoměřice
v majetku ČEPRO, a.s. – tedy v majetku investora.
Staveniště je svou polohou, spádem terénu a dosahem inţenýrských sítí vhodné
k zamýšlené výstavbě.
Staveniště zasáhne pozemky, které jsou kvalifikovány jako orná půda. Bude nutné
poţádat o vynětí ze ZPF v rozsahu 2 556 m2, částečně i půdy s I. třídou ochrany (BPEJ
10100).
Výstavba se nachází na parcele, kde je umístěna podzemní trasa VTL plynovodu,
trasa STL plynovodu je mimo pozemek stavby ČSPHM.
U navrhované výstavby je nutné dodrţet ochranné pásmo :
- podzemního vedení VTL plynovodu
- katodické ochrany
Stavba ČSPHM je umístěna mimo ochranné pásmo ţelezniční tratě.
Nebudou dotčena ochranná pásma či území chráněná z přírodovědného hlediska.
V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno zaměření dotčené lokality a
zpracován polohopis a výškopis. Výškový systém je Balt po vyrovnání. Byl zajištěn a
zpracován stavební hydrogeologický průzkum s charakteristikou a mechanicko fyzikálními
vlastnostmi zemin pro zakládání, výškou a chemizmem spodní vody a radonu.
Ţádné asanace a bourací práce nejsou uvaţovány. Bude třeba pokácet několik
vzrostlých dřevin.
Parcela pro výstavbu se nenachází v zátopovém území.
Spád terénu svým charakterem neumoţňuje sesunutí.
Dané území není dotčené důlním provozem.
Oblast výstavby není v pásmu zvýšené seizmicity.
Příslušný stupeň radonového rizika vychází z provedeného průzkumu. Izolace kiosku
ČSPHM proti radonu bude navrţena v dalším stupni PD.
Prostor výstavby není podle dostupných informací zasaţen starou ekologickou zátěţí
(znečištěním půdy).
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B.II.2. Voda
Výstavba
Napojení stavebního pozemku na zdroj vody je navrţeno ze stávajícího vedení
IPE225.
Mnoţství odebrané vody bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních
prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/den (s vyuţitím
vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění).
Výstavba bude probíhat po dobu cca 12 měsíců s průměrným počtem 6 pracovníků
denně. Pracovníci budou mít k dispozici staveništní zázemí s mobilními WC buňkami.
Výpočet očekávané spotřeby vody pro sociální účely během výstavby je následující :
Denní spotřeba vody

cca 0,72 m3

Doba výstavby

12 měsíců

Celková spotřeba vody po dobu výstavby

cca 173 m3

Vyuţívána bude jistě i pitná voda balená.
Pro vlastní stavební práce se vzhledem k charakteru stavby předpokládá jen zcela
minimální odběr vody; určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění
komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti. Betonové směsi budou
s velkou pravděpodobností přivezeny hotové.
Provoz
Předmětná stavba vyţaduje pro svůj provoz vodu pro pouţití v sociálním zařízení, pro
úklid a také pro zařízení mycího boxu.
Čerpací stanice PHM bude napojena na městský vodovod.
Očekávaná spotřeba :
-1 -1

-

pracovníci čerpací stanice - 4 os á 60 l.os d

240 l.d

-

návštěvníci - odhad

300 l.d

celkem denně pro sociální účely

540 l.d

-

-1
-1
-1

ruční myčka - max. 5 aut za hodinu á 80 l, 10 h provozu denně
z toho 20 % do kanalizace (odpadní vody budou cirkulovány)

4 000 l.d

-1

800 l.d-1

Roční bilance vody
Sociální účely 0,54 x 330 dnů

178 m

Myčka 0,8 x 240 dnů (provoz myčky max. 8 měsíců v roce)

192 m

ročně celkem

370 m

3
3
3

Voda poţární (Q = 6,0 l .s-1) bude zabezpečena z podzemního hydrantu na veřejném
vodovodním řadu.
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B.II.3. Energetické zdroje
Výstavba
Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii – odběr bude
minimální; zdroj elektřiny v místě stavby bude k dispozici (bude provedeno napojení na
stávající vedení NN).
Dále budou pouţívány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy.
Provoz
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou
teplotu -15 °C. Obvodové konstrukce objektu budou tepelně technickými parametry splňovat
poţadavky normy ČSN 730540-2 : 2007; objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi
vyhovovat příslušným právním poţadavkům. Teploty ve vytápěných a nevytápěných
místnostech byly voleny v souladu s ČSN 060210. Tepelné odpory stavebních konstrukcí
byly posuzovány dle ČSN 730540-2 s přihlédnutím na pouţité materiály.
Tepelné ztráty objektu

6,8 kW

Spotřeba energie a paliva :
Vytápění a větrání

15 487 kWh

Spotřeba plynu max.

2,8m3/h

Spotřeba plynu min.

0,4 m3/h

Zdroj tepla :
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový
kondenzační kotel Buderus GB 172 24kW T50.

B.II.4. Surovinové zdroje
Výstavba
Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro
srovnatelné stavby, resp. pro přípravu plochy k umístění zařízení čerpací stanice,
vybudování objektu a zpevněných ploch, tedy běţné stavební hmoty a materiály - kamenivo,
štěrkopísek, betonové a další stavební směsi, armaturní ocel, ocelové nosníky, trapézový
plech, izolační přípravky, elektrické kabely a elektromateriál, klempířské prvky, zámková
dlaţba a další.
Specifikace a vyčíslení bude provedeno v dalším stupni PD.
Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit.
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Provoz
Surovinami při provozu budou skladované pohonné látky :
-

nafta motorová (NM, OPTIMAL DIESEL)

-

benzin automobilový Natural (BA 95 N, OPTIMAL 95 E)

-

LPG

-

CNG
Nakládání s PHM bude spočívat ve výdeji, stáčení a skladování; nebude prováděna

ţádná úprava chemických látek a přípravků.

MOTOROVÁ NAFTA (zdroj : www.ceproas.cz)
(Motorová nafta pro mírné klima třídy B, D, F; motorová nafta pro arktické klima třídy 2)
Další názvy : NM-B, NM-D, NM-F, NM-2 (arktická nafta)
Údaje o nebezpečnosti
Motorová nafta je klasifikována podle zákona č. 356/2003 Sb. jako nebezpečná chemická
látka/přípravek.
Klasifikace :

karcinogenní, zdraví škodlivá

Symbol :

Xn

R-věty :

R40

Podezření na karcinogenní účinky

R65

Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic

R66

Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe

Nebezpečí pro lidské zdraví
Motorová nafta je při častém a opakovaném kontaktu podezřelá z moţných karcinogenních účinků. Je
zdraví škodlivá – vzhledem k nízké viskozitě můţe při poţití vyvolat poškození plic. Místně odmašťuje a
dráţdí pokoţku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, ţaludeční nevolnost,
dráţdění očí a dýchacích cest.
Nebezpečí pro ţivotní prostředí
Látka/přípravek znečišťuje vodu, je nutno zabránit průniku do spodních a povrchových vod a
kontaminaci půdy.
Nebezpečné fyzikálně chemické účinky
Hořlavá kapalina. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt můţe akumulovat statickou
elektřinu.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství při 20 °C :

kapalina

Barva :

bezbarvá aţ ţlutá

Zápach (vůně) :

typický

Hustota (při 15 °C) :

800 aţ 845 kg/m
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Rozmezí bodu varu :

180 aţ 370 °C

Bod vzplanutí PM :

nad 55 °C

Bod hoření :

cca 60 °C

Koncentrační meze výbušnosti :

horní mez : 6,5 % obj., dolní mez : 0,5 % obj.

Mezní experimentální bezpečná spára :

> 0,9 mm

Rozpustnost ve vodě :

nepatrně rozpustná

Relativní hustota par :

cca 6 (vzduch 1)

Teplota vznícení :

cca 250 °C

Kinematická viskozita při 40 °C :

2,0 aţ 4,5 mm /s

2

Stálost a reaktivita
Za normálních podmínek je přípravek stabilní.
Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat : vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů
vznícení, styk s otevřeným ohněm.
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : oxidovadla.
Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní prostředí :

neuvádí se

Toxicita pro půdní organismy :

nestanoveno

Mobilita :

neočekává se, povrchové napětí asi 30 mS/m

Persistence a rozloţitelnost :

biologická rozloţitelnost cca 60 %, pro nepatrnou rozpustnost ve
vodě se perzistence v organismech nepředpokládá

Bioakumulační potenciál :

neudává se, na základě log K o/w moţno očekávat velmi nízký i po
delší expozici

Další nepříznivé účinky :

vytvoření vrstvy na povrchu vody zabraňuje přístupu kyslíku

BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZINY (zdroj : www.ceproas.cz)
(Normal 91, Speciál 91, Super 95, Super Plus 98)
Další názvy : Natural 91, Natural 95, Natural 98, Speciál 91, BA-91N, BA-95N, BA-98N, BA-91S
Údaje o nebezpečnosti
Benzin je klasifikován podle zákona č. 356/2003 Sb. jako nebezpečná chemická látka/přípravek.
Klasifikace :

extrémně hořlavý, karcinogenní, zdraví škodlivý

Symbol :

F+, T

R-věty :

R12

Extrémně hořlavý

R45

Můţe vyvolat rakovinu

R65

Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic

R66

Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe

R67

Vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě

Nebezpečí pro lidské zdraví
Automobilové benziny jsou klasifikovány jako karcinogenní látka 2. kategorie. Jsou zdraví škodlivé –
vzhledem k nízké viskozitě mohou při poţití vyvolat poškození plic. Místně odmašťují a dráţdí pokoţku.
Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, ţaludeční nevolnost, dráţdění očí a
dýchacích cest.
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Nebezpečí pro ţivotní prostředí
Působí škodlivě na vodu a půdu, je nutno zabránit průniku do spodních a povrchových vod a
kontaminaci půdy.
Nebezpečné fyzikálně chemické účinky
Extrémně hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí pod -20 °C a začátkem destilace pod 35 °C. Jejich páry
tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt můţe akumulovat statickou elektřinu.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství při 20 °C :

kapalina

Barva :

slabě naţloutlá

Zápach (vůně) :

typicky benzinový

Hustota (při 15 °C) :

715 aţ 775 kg/m

Rozmezí bodu varu :

30 aţ 210 °C

Bod vzplanutí PM :

pod -20 °C

Bod hoření :

pod -20 °C

Koncentrační meze výbušnosti :

horní mez : 8,0 % obj., dolní mez : 0,6 % obj.

Mezní experimentální bezpečná spára :

> 0,9 mm

Rozpustnost ve vodě :

nepatrná

Relativní hustota par :

cca 3,5 (vzduch 1)

Teplota vznícení :

asi 340 °C

Kinematická viskozita při 40 °C :

nestanoveno

3

Stálost a reaktivita
Za normálních podmínek je přípravek stabilní.
Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat : vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů
vznícení, styk s otevřeným ohněm.
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : oxidovadla.
Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní prostředí :

neuvádí se

Toxicita pro půdní organismy :

nestanoveno

Mobilita :

neočekává se, povrchové napětí asi 25 mS/m

Persistence a rozloţitelnost :

biologická rozloţitelnost asi 50 - 60 %, pro nepatrnou rozpustnost ve
vodě se perzistence v organismech nepředpokládá

Bioakumulační potenciál :

neudává se, na základě log K o/w moţno očekávat velmi nízký i po
delší expozici

Další nepříznivé účinky :

vytvoření vrstvy na povrchu vody zabraňuje přístupu kyslíku
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LPG (zdroj : www.ceproas.cz)
(LPG jako motorové palivo)
Další názvy : LPG, Propan-butan, Zkapalněné ropné plyny
Údaje o nebezpečnosti
LPG je klasifikován podle zákona č. 356/2003 Sb. jako nebezpečná chemická látka/přípravek.
Klasifikace :

extrémně hořlavý

Symbol :

F+

R-věty :

R12

Extrémně hořlavý

R67

Vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě

CNG (zdroj : www.catp.cz)
(Methan)
Údaje o nebezpečnosti
CNG je klasifikován podle zákona č. 356/2003 Sb. jako nebezpečná chemická látka/přípravek.
Klasifikace :

extrémně hořlavý

Symbol :

F+

R-věty :

R12

Extrémně hořlavý

ČERPACÍ STANICE PHM
Nově budovaná čerpací stanice pohonných hmot bude zahrnovat technologické
zařízení pro výdej, stáčení a skladování následujících PHM :
nafta motorová

(NM)

nafta motorová

(OPTIMAL DIESEL)

benzin automobilový Natural

(BA 95 N)

benzin automobilový Natural

(OPTIMAL 95 E)

Stáčecí šachta bude umístěna na refýţi pod zastřešením spolu s výdejním stojanem.
Stáčení z autocisteren bude prováděno samospádem po připojení stáčecích hadic na
šroubení příslušného plnícího potrubí skladovací nádrţe ve stáčecí šachtě.
Skladování PHM je navrţeno v dvouplášťové nádrţi objemu 100 m3. Nádrţ bude
dělena na jednotlivé komory (NM – 30 m3, BA95N – 30 m3, BA OPTIMAL 95E – 15 m3, nafta
OPTIMAL DIESEL – 20 m3, úkapy – 5 m3). Nádrţ bude uloţena pod výdejní plochou a
poklopy budou pojíţděné. Jednotlivé komory nádrţe budou vybaveny sacími, plnícími a
odvětrávacími armaturami včetně vratného potrubí benzinových par, měrnými armaturami,
odkalovacími armaturami, zařízením pro hlídání hladin při stáčení a palivovými sondami.
Plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové uloţené ve spádu směrem do nádrţe.
Vratná potrubí benzinových par od výdejních stojanů budou jednoplášťová. Odvětrávací
potrubí pro benzin a naftu budou jednoplášťová a ukončena pojistkami. Odvzdušnění budou
ukončena tak, aby nebezpečné pásmo nezasahovalo za hranici pozemku.
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Výdejní stojany budou umístěny pod zastřešením. Budou vybaveny zařízením pro
odsávání par a předvolbou. Vracení par, prováděné při výdeji pohonných hmot do vozidel,
bude svedeno samostatným potrubím do nádrţe s BA 95N. Vany pod stojany budou
ocelové, umoţňující zachycení případného úniku PHM. Prostupy budou řádně utěsněny, pro
datové a silové kabely budou k výdejním stojanům poloţeny chráničky.
Čerpací stanice bude osazena 1x oboustranným stojanem, 1x jednostranným
stojanem a 1x výdejním jednostranným stojanem pro výdej motorové nafty do nákladních
vozidel.
Po uloţení nádrţe a připojení potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti nádrţe,
potrubí a ověřen výkon včetně sací schopnosti a těsnosti výdejních stojanů. Bude provedena
kalibrace nádrţe a následně zkušební provoz.
Stanice LPG
3

Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou nádrţe 5 m .
Stanice CNG
Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou nádrţe 5 m3.

Pro provoz čerpací stanice PHM bude vypracován provozní řád, poţární řád a
poţárně

poplachové

směrnice,

havarijní

plán;

budou

k

dispozici

aktuální

bezpečnostní listy.

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu
Doprava :
Novostavba čerpací stanice PHM bude umístěna na západním okraji Litoměřic
v nezastavěné části.
Lokalita je vybrána tak, aby stavba byla v blízkosti centra města Litoměřice a
hlavního silničního tahu.
Areál výstavby je napojen na stávající veřejnou komunikaci II/261 (p.č.2573/1 a
2573/6) v majetku Ústeckého kraje s hospodařením SÚS Ústeckého kraje.
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Obrázek 4 : Mapa dopravních intenzit, ŘSD, r. 2005
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Údaje o stávající dopravní zátěţi v území :


komunikace II/261; úsek č. 4-2215 Litoměřice, zaústění 24716 - Litoměřice konec
zástavby (zdroj : www.scitani2005.rsd.cz)
a) stav v r. 2005 z výsledků celostátního sčítání dopravy ŘSD Praha
T

celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel

865 vozidel / 24 hod.

O

celoroční průměrná intenzita osobních vozidel

2 914 vozidel / 24 hod.

M

celoroční průměrná intenzita motocyklů

8 vozidel / 24 hod.

S

celoroční průměrná intenzita všech vozidel

3 787 vozidel/24 hod.

b) stav v r. 2010 podle růstových koeficientů
T

celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel

891 vozidel / 24 hod.

O

celoroční průměrná intenzita osobních vozidel

3 351 vozidel / 24 hod.

M

celoroční průměrná intenzita motocyklů

8 vozidel / 24 hod.

S

celoroční průměrná intenzita všech vozidel

4 250 vozidel/24 hod.

Výstavba
Dopravní nároky budou srovnatelné s běţnými dopravními nároky obdobných staveb
a rozhodně významně nenavýší četnost dopravy v lokalitě. S ohledem na charakter a rozsah
stavebních prací lze odhadnout dopravní nároky (dovoz materiálu a technologického
vybavení, odvoz odpadů) v počtu max. 8 - 10 nákladních aut denně.
Příjezd na pozemek stavby je ze stávající veřejné komunikace. S ohledem na
mnoţství materiálu přiváţeného na staveniště nebude nutné provádět koordinační opatření.
Četnost dopravy osobními auty bude závislá na způsobu přepravy stavebních dělníků
na pracoviště a domluvě o společné jízdě.
Provoz
ČSPHM bude poskytovat sluţby všem motoristům včetně nákladních automobilů,
tzn., ţe je navrhována pro výdej všech základních druhů pohonných hmot.
Čerpací stanice je navrţena dvoustranná s moţností nájezdu i výjezdu z obou směrů.
Předpokládané dopravní zatíţení / den :
nákladní automobily

89

osobní automobily

251

Zásobování nákladními automobily :

30 vozidel / měsíc

Součástí ČSPHM bude 5 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho jedno bude
vyhrazené pro invalidy.
Četnost dopravy zaměstnanců je zanedbatelná.
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Inţenýrská infrastruktura :
Na pozemku jsou všechny potřebné inţenýrské sítě k dispozici, bude provedeno
pouze napojení ze stávajících vedení.
-

elektrická energie bude napojena na stávající rozvod NN z nově přeloţeného sloupu

-

vodovod bude připojen na stávající vodovodní rozvod IPE225 v bezprostřední
blízkosti hranice stavebního pozemku

-

plynovod bude připojen na stávající plynovodní STL vedení v blízkosti hlavní
komunikace

Ostatní vyvolané investice :
Jiné investice nejsou předpokládány.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Zdrojem znečišťování ovzduší v době stavebních prací bude prostor přípravy
staveniště a vlastní stavební činnost – s dočasným působením na rozloze cca 0,25 ha.
Prašnost můţe způsobit sypký stavební materiál nebo shromáţděný odpad (v době
větrného počasí). Tuto prašnost je moţné potlačit vhodnou organizací práce (průběţným
odvozem a skrápěním nebo přikrýváním), coţ je zdůrazněno v podmínkách pro etapu
stavebních prací. Zdrojem emisí budou také stavební mechanismy. Provoz vozidel nákladní
dopravy bude dočasným liniovým zdrojem znečištění ovzduší – především v počátcích
stavby při dovozu stavebních materiálů. Vzhledem k tomu, ţe budou prováděny zemní
práce, předpokládá se během výstavby nutnost čištění příjezdové komunikace a
odjíţdějících vozidel, coţ bude se stavební firmou smluvně zajištěno.
Provoz
ČSPHM je navrţena s vysokým stupněm zabezpečení s ohledem na ochranu
ovzduší, navrhuje se zpětné odsávání par II. stupně, tj. při výdeji pohonných hmot u
výdejního stojanu i při stáčení z autocisterny.
V areálu bude instalována podzemní dvouplášťová ocelová nádrţ o celkovém objemu
3

100 m , dělená na jednotlivé komory.
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EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE
(převzato z rozptylové studie, příloha č. 3 oznámení)
Pro výpočet ročních emisí je předpokládaný obrat pohonných hmot 7 500 l/den.
Vzhledem k pouţitému produktu - motorové naftě a benzinu - je předpoklad, ţe jsou
do ovzduší emitovány benzen, aromáty frakce C7-C9 a alifatické uhlovodíky.
Imisní limit daný nařízením vlády č. 597/2006 Sb. je z uvedeného seznamu
emitovaných látek stanoven pouze pro benzen. Čerpací stanice pohonných hmot mají dle
přílohy č. 2 k vyhlášce MŢP č. 205/2009 Sb. stanoven emisní faktor pro VOC. Výpočet emisí
je tedy proveden pro benzen a VOC.
Výpočtové předpoklady :
-

účinnost zpětného odvodu par při stáčení (příjmu) benzinu (BA) - 100 %

-

měrné mnoţství neodsátých par pro výdej BA - odsávací poměr 95 %

-

mnoţství odpadního plynu při stáčení a výdeji nafty (NM) je shodné s mnoţstvím
stočené či vydané kapaliny

-

pohonné hmoty jsou sloţením těkavé organické látky, jejichţ koncentrace je závislá
na jejich teplotě; pro výpočet maximálních hmotnostních toků byla uvaţována
maximální teplota okolí 35 ºC, pro výpočet průměrných hm. toků průměrná roční
teplota 10 °C

-

rychlost stáčení PHM do nádrţe je 50 m3/hod, mnoţství stočeného benzinu je 45 m3,
nafty je 50 m3; rychlost výdeje benzinů i nafty je 50 l/min.

-

koncentrace znečišťujících látek byly stanoveny podle metodiky EPA AP-42

-

obrat PHM bude 875 m3/rok benzinů, 1 000 m3/rok nafty

Tabulka 1 : Parametry čerpací stanice (ČSPHM)
Produkt :

benziny
motorová nafta

Předpokládaný výdej :
benzin

3

656 t/r

3

845 t/r

875 m /r

nafta

1000 m /r

Rychlost výdeje :
benzin

150 l/min

nafta

200 l/min

Celková doba výdeje benzinu (150 l/min)

49 h/r

Celková doba výdeje nafty (200 l/min)

56 h/r

3

7 h/r

Celková doba stáčení nafty (50 m /h)

8 h/r

Celková doba stáčení benzinu (45 m /h)
3

Mnoţství stočeného benzinu

3

17 m /stáčení
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3

Mnoţství stočené nafty

19 m /stáčení

Skladování :
benzin
nafta

45 m

3

33.8 t/r

50 m

3

42.3 t/r

Tabulka 2 : Emisní faktory ČSPHM
3

Emisní faktor

g/m

BA bez a s odsáváním

1 400

g/m

3

70

nafta

20

Emisní faktor

g/t

BA skladování

730

nafta skladování

200

Tabulka 3 : Emise ČSPHM
Emise VOC

Maximální hm. tok

Průměrné emise

Měrná emise

g/h
stáčení BA

0.0

0.0

stáčení NM

384.6

6.6

výdej BA

1260.0

315

70.0

výdej NM

360.0

180

20.0

Emise benzenu

Maximální hm. tok

Průměrné emise

Měrná emise

g/h
stáčení BA

0.0

0.0

stáčení NM

5.1

0.1

výdej BA

15.4

3.85

0.86

výdej NM

4.8

2.41

0.27

Tabulka 4 : Parkování v rámci ČSPHM podle MEFA 2006
NOx
parkoviště

Benzen

g/s

kg/km/den

t/km/r

g/s

kg/km/den

t/km/r

1.917E-05

0.0050

0.0018

3.699E-07

0.0001

0.00003

PM10
parkoviště

CO

g/s

kg/km/den

t/km/r

g/s

kg/km/den

t/km/r

1.121E-06

0.0003

0.0001

1.106E-05

0.0029

0.0010

30

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „ČSPHM EuroOil Litoměřice“

Benzo(a)pyren
parkoviště

g/s

mg/km/den

g/km/r

2.444E-06

0.0006

0.0002

Tabulka 5 : Doprava v rámci areálu ČSPHM podle MEFA 2006
NOx
linie

Benzen

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

4.476E-06

0.1009

0.0363

4.054E-08

0.0009

0.00033

PM10
linie

CO

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

g/m/s

kg/km/den

t/km/r

2.348E-07

0.0053

0.0019

2.582E-06

0.0582

0.0210

Benzo(a)pyren
linie

g/m/s

mg/km/den

g/km/r

1.678E-10

3.7845

1.3624

KATEGORIZACE ZDROJE
Čerpací stanice*) a její skladovací nádrţ je podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném
znění, v souladu s vyhláškou MŢP č. 337/2010 Sb. (§ 4 odst. 7) kategorizována jako střední
zdroj znečišťování ovzduší.
Technické podmínky provozu zařízení jsou navrţeny ve shodě s poţadavky
uvedenými v příloze č. 4 vyhlášky MŢP č. 337/2010 Sb.
*) Zařízení pro vydávání benzinu ze stacionárních skladovacích nádrţí zpravidla do palivových nádrţí
motorových vozidel (definice dle § 2 písm. p) vyhlášky MŢP č. 337/2010 Sb.).

Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou
nakládání s benzinem je podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, v souladu
s nařízením vlády č. 615/2006 Sb., podle části II bodu 4.8., charakterizována jako střední
zdroj znečišťování ovzduší.
Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu bude nástěnný plynový
kondenzační kotel Buderus GB 172 24 kW T50 – malý zdroj znečišťování ovzduší dle
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
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B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
V období stavby nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova
smyslu, ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a
pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru.
Tato rizika lze rozdělit na rizika :
-

provozního charakteru

-

havarijního charakteru
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění

dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a manipulačních
ploch úkapy ropných látek pocházející z netěsností motoru, převodových a rozvodových
skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá
ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně
stavebního stroje či zařízení.
Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů moţné
kontaminaci vody předejít, případně výrazně sníţit jejich pravděpodobnost.
Doplňování pohonných hmot a provozních kapalin do stavebních mechanismů bude
prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách.
Mnoţství splaškových vod bude odpovídat nárokům na spotřebu vody pro průměrně
3

6 pracovníků v období stavebních prací – celkem cca 0,7 m denně, po dobu max. 12
měsíců, s vyuţitím staveništního zázemí s mobilními WC.
Provoz
Splaškové vody ze všech zařizovacích předmětů v kiosku budou napojeny potrubím
PVC DN 150 mm do jímky na vyváţení.
Jímka je navrţena jako prefabrikovaná betonová nádrţ o výšce 2,8 m, šířce 2,5 m a
objemu 13 m3 Nátok do nádrţe bude 1,2 m pod terénem potrubím DN 150. Vyváţení jímky
se předpokládá jednou za 14 dní. Jímka na vyváţení bude mít signalizaci naplněnosti.
Mnoţství splaškových vod je shodné s mnoţstvím odebírané pitné vody - celkem
1 340 l/den.
Znečištění odpadních splaškových vod :
výpočet ekvivalentních obyvatel (EO) :

1 340 : 150

9 EO

znečištění v ukazateli BSK5

9 x 60

540 g.d-

0,54 x 330

178 kg.r-

9 x 55

495 g.d-

0,495 x 330

163 kg.r-

roční bilance
znečištění v ukazateli NL
roční bilance
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znečištění v ukazateli CHSK
roční bilance

9 x 120

1 080 g.d

1,08 x 330

356 t.r

Maximální koncentrace v ukazateli NEL vychází z

-1

-1

obecně platných právních

předpisů. Znečištění odpadních vod z areálu ČSPHM bude po předčištění v ČOV myčkových
vod na hodnotě NEL 0,4 mg.l-1, dešťové vody ze zpevněných pojíţděných ploch budou mít
zbytkové znečištění NEL do 4 mg.l-1. Jedná se o hodnoty garantované výrobcem.
Roční bilance NEL :
-

z myčky

192 x 0,0004

0,077 kg.r

-

z pojíţděných zpevněných ploch

1 400 x 0,004

5,6

-1

kg.r

-1

5,677 kg.r-1

NEL celkem

Sráţkové vody z komunikací a parkovacích ploch (pojíţděné zpevněné plochy)
1 400 m

2

1 400 x 0,0143 x 0,8

16,02 l.s

-1

Sráţkové vody čisté ze střech (nad budovou i stojany)
210 m

2

210 x 0,0143 x 0,9

2,70 l.s

Celkový odtok sráţkových vod

-1

18,72 l.s

-1

Roční bilance sráţkových vod
z ploch

1 400 x 0,846 x 0,8

947 m3.rok-1

ze střechy

210 x 0,846 x 0,9

160 m .rok

3

celkem

-1

1 107 m3.rok-1

Odvedení sráţkových vod z komunikací
Sráţkové vody, které budou stékat z parkovišť a zpevněných ploch, kde je moţné
znečištění ropnými látkami, budou do kanalizace svedeny přes uliční vpust. Uliční vpust je
prefabrikovaná a je vybavena kalovým prostorem pro moţnost zachycení písku a drobných
splavenin.
Tato kanalizace pak bude zaústěna do odlučovače ropných látek.
Uvaţuje se typ OLK POND NS 30 (tj. s max. průtokem Qmax = 30 l/s), např. od firmy
ASIO, spol. s r.o., SOVEKO PLAST s.r.o. nebo dalších.
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K vpusti bude přivedeno potrubí PVC DN 150 mm, které bude napojeno do šachty a
z této šachty bude napojeno do odlučovače ropných látek. Z odlučovače ropných látek bude
sráţková kanalizace napojena do šachty na navrţené jednotné kanalizační přípojce, která je
napojena na stávající veřejnou jednotnou kanalizaci.
Do kanalizace nesmějí být v ţádném případě zaústěny drenáţní ani jiné balastní
vody.
Odvedení sráţkových vod čistých
Sráţkové vody ze střechy kiosku budou svedeny dvěma svody DN 100, které budou
napojeny do venkovní sráţkové kanalizace.
Sráţkové vody ze střechy nad stojany budou odváděny jedním svodem DN 125 mm
a budou napojeny do venkovní sráţkové kanalizace, která bude zaústěna do nezpevněného
terénu v areálu ČSPHM, kde budou čisté sráţkové vody napojeny do šachty a dále do
stávající veřejné kanalizace ve správě SÚS.
Úkapové vody z výdejní plochy
Úkapové vody z výdejní plochy budou odváděny do bezodtokové jímky, ze které
budou v případě jejího naplnění vybírány a odváţeny k likvidaci na vhodnou ČOV. Jako
3

bezodtoková jímka bude vyuţita nádrţ o objemu 5 m , která bude součástí nádrţe PHM.
Přepad z mytí aut
Mycí box bude osazen čistírnou a recirkulací. Z důvodu udrţení solnosti v mezích
pouţití pro mytí vozidel bude 20 % z mytí vypouštěno do kanalizace a v procesu mytí
nahrazeno čistou vodou.
Hasební voda
Případná hasební voda by byla odčerpána a likvidována na vhodné ČOV.

B.III.3. Odpady
Výstavba
V etapě výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu
(zemní a stavební práce, montáţní práce, asanace okolí apod.).
Mnoţství

stavebních

odpadů

nelze

jednoznačným

způsobem

predikovat.

Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného mnoţství odpadů budou údaje získané z
evidence a váţních lístků ze zařízení pro vyuţívání, resp. odstranění odpadů, které budou
předloţeny ke kolaudaci stavby.
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Největší mnoţství odpadů budou tvořit obalové materiály.
Výkopové práce pro základové konstrukce nebudou velkého rozsahu, vytěţená
zemina bude pouţita na vyrovnání terénu na daném pozemku.
Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Průběţně
bude prováděn screening stavebních odpadů a výkopových zemin pro určení třídy
vyluhovatelnosti

a

nebezpečných

vlastností

v souladu

s poţadavky

vyhlášky

MŢP

č. 383/2001 Sb., v platném znění. Kontaminace výkopové zeminy nebezpečnými látkami
však není předpokládána (v tabulce 6 je uveden odpad kat.č. 17 05 03 „N“ spíše pro
moţnost znečištění provozními kapalinami vlivem zanedbání údrţby strojních mechanismů
nebo při dopravní nehodě).
Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude stanovena v
příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Vyuţití nebo odstranění
odpadu bude zajištěno servisním způsobem u oprávněných osob.
Pro shromaţdování jednotlivých druhů odpadu vytvoří investor potřebné podmínky.
Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromaţdovány ve vhodných
sběrných nádobách a kontejnerech. Zvláštní důraz bude kladen na shromaţdování
nebezpečných odpadů – budou umísťovány do vyčleněných uzavřených nepropustných
nádob a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k
úniku do prostoru mimo nádoby. Sběrné nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny
identifikačními listy nebezpečných odpadů.
Tabulka 6 : Odpady při výstavbě
Katalogové

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů

Kategorie

číslo
08 01 11

Způsob
nakládání

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo

N

odstranění

jiné nebezpečné látky
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

vyuţití

15 01 02

Plastové obaly

O/N

vyuţití /
odstranění

15 01 03

Dřevěné obaly

O

vyuţití

15 01 04

Kovové obaly

O/N

vyuţití /
odstranění

17 01 01

Beton

O

vyuţití

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

N

odstranění

O

vyuţití

O

vyuţití

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07
17 02 03

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Plasty
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Katalogové

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů

Kategorie

číslo

Způsob
nakládání

17 04 05

Ţelezo a ocel

O

vyuţití

17 04 07

Směsné kovy

O

vyuţití

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

odstranění

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

odstranění

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

odstranění

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných

N

odstranění

O

vyuţití

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky
17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

V tabulce nejsou uvedeny odpady, jejichţ produkce nesouvisí přímo se stavební
činností, např. :
-

odpad z údrţby stavebních mechanismů – kat.č. 15 02 02 „N“ „Absorpční činidla,
filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“ – tento odpad bude předáván k
odstranění

-

odpad z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu (např. kat.č.
20 01 39 „O“ „Plasty“, kat.č. 20 01 01 „O“ „Papír a lepenka“, kat.č. 20 01 02 „O“ „Sklo“,
kat.č. 20 01 40 „O“ „Kovy“) – tyto odpady budou předány k vyuţití, a odpad kat.č.
20 03 01 „O“ „Směsný komunální odpad“ (bude předáván k odstranění)
Odpady budou shromaţďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. Odvoz

k vyuţití / odstranění bude zajišťován průběţně, po dosaţení technicky a ekonomicky
optimálního mnoţství.
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby
bylo minimalizováno případné ovlivnění ţivotního prostředí (skrápěním nebo zakrytím
deponií k zamezení prášení atd.).
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Odpady z provozu
Provozováním čerpací stanice PHM budou vznikat pouze odpady z údrţby a odpady
komunálního charakteru.
Tabulka 7 : Odpady při provozu
Katalog.

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů

Kategorie

číslo

Odhad

Způsob

mnoţství

nakládání

za rok
13 05 02
15 02 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

0,1 t

odstranění

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových

N

0,1 t

odstranění

filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

20 01 01

Papír a lepenka

O

0,3 t

vyuţití

20 01 02

Sklo

O

0,1 t

vyuţití

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

100 ks

zpětný odběr

20 01 39

Plasty

O

0,3 t

vyuţití

20 01 40

Kovy

O

0,1 t

vyuţití

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

5t

odstranění

Provozovatel zařízení bude plnit povinnosti původců podle § 16 zákona č. 185/2001
Sb., v platném znění :
-

s nebezpečnými odpady bude nakládáno se souhlasem příslušného orgánu státní
správy

-

odpady budou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, budou
ukládány do vyčleněných obalů – kontejnerů, sudů a PE pytlů, na stanovených
místech –v zabezpečených a zastřešených prostorách

-

na shromaţďovacích prostředcích s nebezpečným odpadem bude umístěn ILNO

-

přednostně bude zajišťováno vyuţití odpadů

-

odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí

-

o produkci a předávání odpadů bude vedena průběţná evidence

-

při splnění podmínek dle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění bude
kaţdoročně do 15.2. zasíláno „Hlášení o produkci odpadů a nakládání s odpady“ na
Městský úřad v Litoměřicích, odbor ţivotního prostředí
Vzhledem k očekávanému mnoţství produkovaných odpadů není pravděpodobné, ţe

bude nutné jmenovat odpadového hospodáře podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., v platném
znění či zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů podle § 44 téhoţ
zákona.
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V případech, kdy dojde k úniku závadných látek mimo zabezpečené zpevněné plochy
a bude provedena asanace prostoru, příp. bude odtěţena kontaminovaná zemina, budou
vznikat následující druhy odpadů podle Katalogu odpadů (zařazení je vţdy vhodné projednat
s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat vyuţití / odstranění odpadů v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění) :
13 07 01 „N“ Topný olej a motorová nafta
13 07 02 „N“ Motorový benzín
15 02 02 „N“ Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
17 05 03 „N“ Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
OPATŘENÍ PO DOŢITÍ POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
Odpady budou vyuţity nebo odstraněny v souladu s aktuálními právními předpisy
v oblasti odpadového hospodářství.

B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření
Výstavba
Hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojů a zařízení pouţitých při realizaci díla.
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém
časovém průběhu výstavby, jejich lokalizace bude závislá na okamţitém stavu a postupu
stavebních prací.
Práce na celé výstavbě lze rozdělit zhruba do čtyř fází – přípravné a zemní práce,
stavební práce, pokládka asfaltu a dokončovací práce.
Výstavba se bude provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod., čímţ se eliminuje
hluk v noční době.
Návrh protihlukových opatření (k zabránění obtěţování okolí hlukem) :
-

zhotovitel a jeho subdodavatelé zajistí stroje a zařízení se sníţenou hlučností

-

při všech typech prací během výstavby bude prováděna důsledná kontrola
technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách

-

během provádění všech prací bude dbáno na omezení doby nasazení hlučných
mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně časté vyuţití
Při realizaci stavby dojde k dočasnému zvýšení provozu nákladních vozidel v rozsahu

daném potřebami výstavby, počítá se s cca 5 nákladními vozidly za den.
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Dlouhodobější vyuţívání vibrujících mechanismů při stavebních pracích není třeba
očekávat, vznik vibrací (s dosahy max. v hranicích stavební parcely či v okolí příjezdové
komunikace) spojený s průjezdem nákladních automobilů zásobujících stavbu bude
nerozeznatelný od stávajícího stavu.
Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ by se daly předpokládat účinky
radioaktivního záření; pokud bude potřebné krátkodobě svařovat, budou dodrţovány
poţadavky bezpečnosti práce.
Provoz
Nová hluková zátěţ bude generována po zprovoznění zařízení - novým akustickým
zdrojem je klimatizační jednotka ČSPHM na střeše objektu, 3 výdejní stojany pohonných
hmot ve venkovním provedení, mycí box, pneupress, vysavač.
Uvaţovaný provoz zdrojů : 6,00 – 22,00 hodin.
V areálu čerpací stanice je navrţeno 5 parkovacích míst s kolmým řazením pro
osobní vozidla.
Četnost dopravy :

celkem 340 vozidel / den
(89 nákladních vozů + 251 osobních vozů)

Zásobování nákladními automobily :

30 vozidel / měsíc

Dispoziční řešení čerpací stanice umoţňuje plynulé najíţdění vozidel a krátkou dobu
manipulace u stojanů.
Zdroj vibrací a elektromagnetického záření s moţností ovlivnit obyvatele nebude
instalován, zdroj radioaktivního záření nevznikne.

B.III.5. Moţná rizika havárií
Skladování a manipulace s pohonnými hmotami v areálu čerpací stanice EuroOil
Litoměřice neovlivní bezpečnost lokality.
Mnoţství nebezpečné látky bude v tomto zařízení větší neţ 2 % limitního mnoţství
uvedeného v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo II přílohy č. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závaţných havárií, umístěné zařízení ČSPHM však nespadá do skupiny A nebo B podle
daného zákona.
Tabulka 8 : Umístěné nebezpečné látky - seznam
Druh
Motorová
nafta

Mnoţství
30 + 20 m
o

3
3

(hustota při 15 C 800-845 kg/m )
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Druh

Mnoţství

Automobilový
bezolovnatý

30 + 15 m

3

o

3

(hustota při 15 C 715-775 kg/m )

Klasifikace podle zákona

Fyzikální

č. 59/2006 Sb.

forma

jmenovitě vybraná nebezpečná látka

kapalina

- tabulka I, poloţka 32a)

benzin
LPG

5m

3

jmenovitě vybraná nebezpečná látka

o

3

(hustota při 15 C 500-580 kg/m )
CNG

5m
o

3
3

(hustota při 0 C 720 kg/m )

kapalina

- tabulka I, poloţka 18
jmenovitě vybraná nebezpečná látka

stlačený

- tabulka I, poloţka 18

plyn

RIZIKA HAVÁRIÍ
Provozování veřejné čerpací stanice PHM nevykazuje mimořádná rizika pro zdraví
obyvatel a ţivotní prostředí.
IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIAČNÍCH UDÁLOSTÍ
Iniciační události objasňují příčiny vzniku vrcholové události - úniku látek do ţivotního
prostředí ze zařízení ČSPHM.
Na základě popisu zařízení a popisu moţností vnějšího a vnitřního ohroţení byly
identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události :
-

poţár

-

dopravní nehoda

Poţár
Příčiny : K události můţe dojít zejména při nedodrţení všeobecných bezpečnostních
předpisů, porušením pracovní kázně, nedbalostí při údrţbářských činnostech (svařování),
závadou elektroinstalace.
Následná opatření : V případě vzniku poţáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se musí
k likvidaci poţáru přivolat jednotka hasičského záchranného sboru. V případě podezření na
vznik a únik toxické směsi plynů mimo areál je potřeba informovat sloţky integrovaného
záchranného systému a spolupracovat při okamţitých opatřeních k likvidaci havárie.
Výsledek události : Ekonomická škoda. V případě úniku zplodin hoření (emisemi z hoření
nafty a benzinu jsou zejména oxid uhelnatý a oxidy dusíku) existuje moţnost poškození
zdraví osob, zvířat a ţivotního prostředí – pouze však v areálu čerpací stanice a
bezprostředním okolí. Okamţitý protipoţární zásah sníţí toto riziko na minimum.
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Dopravní nehoda
Příčiny : Při události můţe dojít k porušení těsnosti autocisterny s přiváţenými PHM nebo
úniku provozních kapalin z nádrţí aut zákazníků v místech mimo zabezpečené plochy.
Moţnost vzniku poţáru při dopravní nehodě se nepředpokládá, nepředpokládá se také
havárie více neţ dvou dopravních prostředků.
Následná opatření : Zabránit rozšíření úniku a vniknutí do kanalizace a půdního prostředí,
nejlépe ohraničením prostoru. Odčerpat, zbytky nechat vsáknout do sorbentu a mechanicky
sesbírat, kontaminovanou zeminu vybagrovat. Odpady odstranit bezpečným způsobem.
Výsledek události : Bez následků na ţivotech, zdraví osob. V případě urychleného zásahu při
úniku do půdy nehrozí poškození ţivotního prostředí. Ekonomická škoda.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Elektrické instalace musí vyhovovat ČSN 33 2130 a ČSN EN 60079-14. Ochrana
před bleskem musí vyhovovat ČSN EN 62305. Elektrické instalace musí být včetně všech
platných revizí a provedeny do předepsaného prostředí dle ČSN 33 2000-3.
Plynovodní přípojka musí být provedena dle ČSN EN 12007-14. Vnitřní plynovodní
rozvody musí být provedeny dle TPG 70401.
Stáčecí

stanoviště

a

prostory

s nebezpečím

výbuchu

musí

být

opatřeny

bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864.
Technologické zařízení čerpací stanice musí být kontrolováno v pravidelných
intervalech stanovených výrobcem nebo provozním řádem, nejméně však jednou ročně.
Zjištěné závady musí být ihned odstraněny nebo musí být poškozené zařízení okamţitě
vyřazeno z provozu.
Elektrická zařízení stanic LPG a CNG musí mít havarijní vypínače jejich elektrických
zařízení umístěny u havarijního vypínače ČSPHM.
Poţárně bezpečnostní řešení stavby je předmětem samostatné zprávy PD.
Stavba ČSPHM vyhovuje z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem.
Umístění jednotlivých objektů daného zařízení respektuje jejich poţární odstupové
vzdálenosti, které v ţádném směru nezasahují mimo stavební pozemek investora.
Poţárně nebezpečný prostor :
-

odstup od podzemní dvouplášťové nádrţe – dle ČSN 65 0201 se nestanoví

-

odstup od výdejního stojanu – 6,5 m – skutečnost vyhovuje (výdejní stojan umístěný
u dómů podzemní nádrţe má poţární stínící stěnu)

-

odstup od kiosku – 2,1 m (podélná čelní stěna) – skutečnost vyhovuje

-

odstup od kiosku – 1,5 m (dveře v zadní stěně) – skutečnost vyhovuje
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-

odstup od kiosku – 2,7 m (štítová stěna na příjezdu) – skutečnost vyhovuje

-

odstup od stáčecí šachty (dle čl.7.1.2,7.1.3,7.1.5 ČSN 65 0202) – 5,0 m – skutečnost
8,8 m (k čelní stěně kiosku)

-

odstup od stáčecí šachty – 10,0 m – skutečnost min. 11,3 m (k hranici pozemku)
Potřeba poţární vody : Q = 6,0 l .s-1.
Poţární voda je k dispozici z podzemního hydrantu na veřejném vodovodním řadu ve

vzdálenosti do povolených 150 m. Vnitřní odběrní místa v kiosku nejsou poţadována.
Potřeba přenosných hasících přístrojů :
-

4 ks práškových přístrojů s práškem ABC a s hasicí schopností 113 B (přístroje
budou dle přání investora umístěny na mobilní technice jako mobilní poţární bod a
umístěny u refýţe u kiosku)

-

u výdejního stojanu CNG bude umístěn 1 ks práškového přístroje s práškem ABC a
s hasicí schopností 183 B
K čerpací stanici vede zpevněná komunikace o šířce min. 8,5 m a dostatečné

únosnosti; nástupní plochy se nepoţadují.
Vnitřní ani vnější zásahové cesty se nepoţadují.
Pro čerpací stanici bude vypracován provozní řád, poţární řád a poţárně
poplachové směrnice. Součástí projektové dokumentace technologie bude protokol o
určení vnějších vlivů. Pro zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické
elektřiny bude provedeno uzemnění všech ocelových technologických zařízení,
přírubové spoje budou vodivě propojeny.
Proti úniku a úkapům závadných látek v rámci skladování a běţného provozu čerpací
stanice

je

navrţeno

odpovídající

technické

zabezpečení

(dvouplášťové

potrubí

i

dvouplášťová podzemní nádrţ, izolace proti ropným produktům a osazení pásových vpustí v
místech výdejní plochy a stáčení, zastřešení prostoru výdeje a manipulace s PHM, kontrolní
systém meziplášťových prostorů).
Sráţkové vody z manipulačních ploch a parkovišť budou svedeny do kanalizace přes
ORL.
Po uloţení nádrţe a připojení potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti nádrţe,
potrubí a ověřen výkon včetně sací schopnosti a těsnosti výdejních stojanů. Bude provedena
kalibrace nádrţe a následně zkušební provoz.
Veškeré manipulace spojené se stáčením a výdejem pohonných hmot budou
probíhat na vodohospodářsky zabezpečeném místě.
K úniku mimo zabezpečené plochy můţe dojít pouze při dopravní nehodě – viz výše.
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Před zahájením provozu musí být zpracován havarijní plán podle vyhlášky MŢP
č. 450/2005 Sb.
Poznámka : Moţnost havárie z titulu přítomnosti VOC v ovzduší (vlivem poruchy
pojistek, poškozeného ventilu apod.) není vzhledem k předpokládaným emisím řešena - v
ţádném případě by nešlo o mnoţství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závaţných havárií.

OPATŘENÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU
Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a
z hlediska ochrany ţivotního prostředí bude zejména provedeno :
-

vyčerpání zbylé nafty a benzinu ze skladovací nádrţe, doprodej všech zbylých
pohonných hmot

-

nabídnutí zařízení k prodeji či rozebrání a zajištění vyuţití / odstranění jednotlivých
částí v souladu se zákonem o odpadech

-

průzkum horninového prostředí v místě a v případě jeho kontaminace vypracování
rizikové analýzy, včetně návrhu opatření, jejich realizace a kontroly účinnosti
Při dodrţení standardních opatření se rizika pro zdraví a ţivotní prostředí

nepředpokládají.
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ČÁST C.

ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik
Území pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot společnosti Čepro a.s. se
nachází v západní okrajové části města Litoměřice - při silnici II/261 Ţernosecká a ţelezniční
trati Mělník – Ústí nad Labem, v blízkosti řeky Labe.
Pozemek pro umístění záměru je v ul. Ţernosecká na parcele č. 2608/2 v k.ú.
Litoměřice (vlastník – Město Litoměřice). Z uvedeného pozemku je provedeno oddělení
parcely č. 2608/18, tato parcela bude vloţena do katastru nemovitostí po kolaudaci stavby.
Pozemek je umístěn v prostoru výjezdu z města Litoměřice západním směrem na
Ţalhostice a Velké Ţernoseky.
Stavba bude umístěna v nezastavěné části města, přes silnici II/261 je pouze
prodejna stavebnin, dále jsou v lokalitě objekty pro podnikání, dopravní stavby a
infrastruktura (čistírna odpadních vod).
Územní plán připouští navrţené vyuţití pozemků - dle územního plánu Litoměřic je
v dotčené lokalitě přípustné vyuţití lokálními parkovišti a dopravními zařízeními včetně
čerpacích stanic PHM.
Zájmové území je antropogenně ovlivněné. Dominantním zdrojem vnějšího hluku a
emisí v oblasti nejbliţší zástavby je silniční doprava na komunikaci II/261 – intenzita dopravy
se zde pohybuje na úrovni 3 787 vozidel za 24 hodin (dle sčítání ŘSD v r. 2005, zdroj :
www.scitani2005.rsd.cz), a ţelezniční doprava.
Významná je blízkost měst Lovosice a Terezín. Širší okolí města je vyuţíváno pro
zemědělství.
V konkrétní lokalitě záměru nejsou zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy,
s výjimkou biokoridoru Labe, který se nachází jiţně od prostoru záměru, ve vzdálenosti cca
140 m. Původní biota území je zatlačena do refugií v zemědělsky obhospodařované krajině
Českého středohoří, příp. do břehových prostorů kolem Labe, a je nahrazena synantropními
druhy. Přírodní partie lze nalézt také v nedaleké zahrádkářské osadě.
Zájmové území je součástí rozsáhlé chráněné krajinné oblasti České středohoří nachází se ve IV. zóně.
Lokalita není v kontaktu s ţádným maloplošným zvláště chráněným územím dle
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, s významným krajinným prvkem či prvkem ÚSES,
v oblasti není vyhlášen přírodní park, nevyskytují se zde lokality soustavy NATURA 2000.
Lokalita není územím historického, kulturního či archeologického významu.
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C.II. Stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí realizací záměru není očekáváno,
přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.
Ovzduší :
Město Litoměřice se nachází na SV okraji suché oblasti v závětří Krušných hor, která
se táhne od Ţatce přes Slaný k Praze. Patří ke klimatické oblasti mírně teplé, se 40 - 50
letními dny v roce, s mírnou zimou. Tato oblast na jihu, při dolním toku Ohře, přechází v
oblast teplou a suchou. Na severu v Českém středohoří pak sráţek přibývá - níţe poloţené
partie lze označit jako mírně suché, vyšší jako mírně vlhké s pahorkatinným charakterem
klimatu.
Průměrná teplota v Litoměřicích v lednu klesá pod -1 °C, v červenci vystupuje na +18
°C. Roční průměr teplot se pohybuje okolo 8 °C. Roční úhrn sráţek je pod 500 mm. Nejvyšší
měsíční sráţky (67 mm) připadají na srpen, nejniţší (22 mm) na březen.
Obrázek 5 : Větrná růžice s celkovým vyobrazením (zdroj : ČHMÚ)
S
18.00
16.00

13.05

SZ

SV

14.00

17.33

12.00
10.00

10.34

8.00
6.00
4.00
2.00

Z

11.47

16.91
V

0.00

10.47
12.31

8.14

JV

JZ

J
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Tabulka 9 : Větrná růžice - Litoměřice (zdroj : ČHMÚ)
Směr
%
h/r
h/<
m/s
1.7
5
11
Celkem

S
9.54
836
18.6

SV
6.83
598
13.3

V
13.40
1174
26.1

JV
8.80
771
17.1

J
4.63
406
9.0

JZ
6.96
610
13.5

Z
7.96
697
15.5

SZ
13.82
1211
26.9

8.33
4.64
0.08
13.05

8.57
1.77
0.00
10.34

14.30
2.58
0.03
16.91

10.14
2.07
0.10
12.31

7.69
0.45
0.00
8.14

9.18
1.29
0.00
10.47

8.54
2.83
0.10
11.47

10.44
6.74
0.15
17.33

CALM
28.06
2458
54.6
Celkem
77.17
22.37
0.46
100.00

Převládající větry vanou z východu a severozápadu s průměrnou rychlostí větru 4 – 5
m/s, v nárazech maxima do 15 m/s. Minimum v četnosti směrů větru leţí ve směrech jiţních
a severovýchodních. Bezvětří se vyskytuje s četností 28,1 % časového fondu v roce.
Nejfrekventovanější je III. třída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností
49,1 % časového fondu v roce.
Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy
mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje,
lze v oblasti očekávat okolo 77,2 % časového fondu v roce.
KVALITA OVZDUŠÍ – výsledky měření z nejbliţších stanic AIM :
Stanice č. 617 Litoměřice – ZÚ
-

reprezentativnost

okrskové měřítko (0,5 aţ 4 km)

-

terén

rovina, velmi málo zvlněný terén

-

krajina

zástavba admin., obchodními a bytovými objekty

-

klasifikace

pozaďová, městská, obytná / obchodní

-

zeměpisné souřadnice

50° 32' 4,00 " sš ; 14° 8' 8,00 " vd

-

nadmořská výška

166 m n.m.

Tabulka 10 : Imisní situace – stanice č. 617 Litoměřice - ZÚ, r. 2009 (zdroj : www. chmi.cz)
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IMISNÍ SITUACE – rok 2009 [µg.m ]
Látka

čtvrtletní

roční

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

průměr

SO2

8,1

6,7

5,7

7,7

7,0

NO2

25,1

16,0

-

23,2

20,1

PM10

33,4

24,2

24,1

-

27,9

denní max. (datum)
31,0 (15.1.2009)
98% Kv.=16,0

hodinové max. (datum)
-

69,0 (6.1.2009)
98% Kv.=41,0
201,0 (15.1.2009)
98% Kv.=82,0
počet překročení=22x

H2S

1,7
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51,0 (7.9.2009)
98% Kv.=4,0
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Stanice č. 1475 Litoměřice – ČHMÚ
-

reprezentativnost

oblastní měřítko (4 aţ 50 km)

-

terén

rovina, velmi málo zvlněný terén

-

krajina

část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí

-

klasifikace

pozaďová, městská, obytná

-

zeměpisné souřadnice

50° 32' 30,00 " sš ; 14° 7' 15,00 " vd

-

nadmořská výška

190 m n.m.

Tabulka 11 : Imisní situace – stanice č. 1475 Litoměřice - ČHMÚ, r. 2009 (zdroj : www.
chmi.cz)
-3

IMISNÍ SITUACE – rok 2009 [µg.m ]
Látka

NO2

čtvrtletní

roční

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

průměr

23,2

13,6

14,4

22,6

18,5

denní max. (datum)

hodinové max. (datum)

60,3 (15.1.2009)

88,2 (16.1.2009)

98% Kv.=45,9

98% Kv.=49,4

218,4 (15.1.2009)
PM10

37,3

24,2

21,8

31,6

28,9

98% Kv.=88,1
počet překročení=36x

321,0 (16.1.2009)
98% Kv.=104,0

Pro vyjádření imisní situace základních znečišťujících látek lze pouţít také
modelované hodnoty publikované ČHMÚ - odečty z map (zdroj informací : www.chmi.cz),
které jsou ovšem zatíţeny značnou nepřesností :
-

pole roční průměrné koncentrace NO2

> 13 - 26 µg/m3 (2009)

-

pole roční průměrné koncentrace PM10

> 20 - 30 µg/m (2009)

-

pole roční průměrné koncentrace SO2

≤ 8 µg/m3 (2009)

-

pole roční průměrné koncentrace benzenu

≤ 2 µg/m3 (2009)

-

pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu

> 0,4 - 0,6 ng/m (2009)

3

3

Území příslušného stavebního úřadu (Městského úřadu Litoměřice) spadá do
vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za rok 2008), tak jak bylo
zveřejněno ve sdělení č. 6 ve Věstníku MŢP ČR z dubna 2010 - na 1,0 % území byla v
r. 2008 překročena hodnota denního imisního limitu pro PM10 a na 3,3 % území cílová imisní
hodnota pro benzo(a)pyren.
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Hydrologie :
Lokalita záměru leţí v blízkosti řeky Labe, ve vzdálenosti cca 140 m.
Přímo na dotčeném pozemku ţádné toky nejsou.
Labe je v celém svém toku významným vodním tokem.
Nejbliţší hydrologické měřící místo sledující kvalitu vody v Labi je profil „Litoměřice“
(databankové číslo 1016, říční km 797). Hodnoty (rozmezí hodnot) pro vybrané kvalitativní
ukazatele naměřené v uvedeném profilu v období 8.1.2008 – 3.3.2009 (aktuální výsledky
nejsou k dispozici), typ odběru bodový (zdroj : www.chmi.cz) jsou v tabulce.
Tabulka 12 : Labe - kvalita vody, měřící místo Litoměřice
Ukazatel

Hodnoty

CHSKCr

12 – 49 mg/l

BSK5

1,2 – 6,2 mg/l

pH

7,1 – 8,2
o

Rozpuštěné látky (105 C)
o

170 – 340 mg/l

Nerozpuštěné látky (105 C)

1 – 200 mg/l

Dusík celkový

3,1 – 7,5 mg/l

Fosfor celkový

0,07 – 0,22 mg/l

Obrázek 6 : Umístění měřícího místa – Litoměřice
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Hlavní hydrologické údaje Labe – dle Evidenčního listu hlásného profilu stanice
kategorie B – Litoměřice, umístění profilu pod silničním mostem, pravý břeh, staničení 65,5
km (zdroj : www. chmi.cz) :
Plocha povodí (A) :

48 304 km2

Průměrný roční průtok :

292 m3/s

N-leté průtoky :

1 230 m3/s (Q1), 2 210 m3/s (Q5), 2 670 m3/s (Q10),
3 780 m3/s (Q50), 4 290 m3/s (Q100)

Lokalita neleţí v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída.
Lokalita leţí mimo záplavové území.
Lokalita záměru je součástí hydrogeologického rajónu 4523 „Křída Obrtky a
Úštěckého potoka“.
Z širšího hlediska je moţné konstatovat, ţe významné zvodnění oblasti nepochybně
nesou kvartérní sedimenty nivy a teras Labe, dotované nejen sráţkovými vodami, ale také
vodou infiltrovanou z Labe a dalších vodních toků. Tato nejvyšší podzemní zvodeň je
vyuţívána pro individuální zásobování vodou z domovních studní, ale i pro skupinové
zásobování. U Litoměřic je kvartérní zvodnění vyvinuto zejména na levém břehu s přítokem
Ohře, kde jsou nivní sedimenty nejen vertikálně, ale i plošně vyvinuty v podstatném rozsahu.
Půda :
Pozemek pro výstavbu čerpací stanice je zemědělským půdním fondem – ornou
půdou. Pro realizaci bude nutný zábor zemědělské půdy, částečně i v I. třídě ochrany (BPEJ
10100).
Charakteristika hlavních půdních jednotek :
01

Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši,
půdy středně těţké, bez skeletu, velmi hluboké, převáţně s příznivým vodním
reţimem

19

Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo
vápnitých svahových hlínách, středně těţké aţ těţké, slabě aţ středně skeletovité, s
dobrým vláhovým reţimem aţ krátkodobě převlhčené
Záměr leţí u okraje území půd vzniklých na nánosech Labe. Dle taxonomického

klasifikačního systému půd jsou označovány jako fluvizemě modální, obecně je moţno půdy
označovat jako nivní, vývojově mladé, jejichţ půdotvorba byla donedávna přerušována
periodickými záplavami s nanášením zpravidla prohumózněných zemin na jiţ utvořenou
půdu nebo erodovaný povrch.
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Horninové prostředí, geomorfologie, seismicita :
Geologické podloţí oblasti je tvořeno kvartérními (pleistocénními) terasovými
sedimenty Labe jílovito-písčitého sloţení. Nelze vyloučit ani výskyt eolických sedimentů typu
spraší nebo vátých písků. Kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky) nasedají na
turonské jílovce a slíny aţ pískovce náleţející v širším smyslu k horninám české křídové
tabule, místy jsou v Českém středohoří pronikány terciérními vulkanity.
Údolí Labe tvoří pleistocénní štěrkopískové sedimenty překryté různě mocnou
vrstvou holocenních náplav (povodňových hlín) a na starších terasových stupních, podobně
jako ostatní horniny, navátými sprašemi.
Zájmové území leţí při hranici dvou orografických soustav. Krušnohorská soustava je
zde reprezentována orografickým celkem Českého středohoří. Česká křídová tabule je
zastoupena Terezínskou kotlinou, Ralskou pahorkatinou a Dolnooháreckou tabulí.
Nejvyšším bodem okresu (a Českého středohoří) je vrchol Milešovka (837 m n. m.).
Lokalita záměru leţí v nadmořské výšce cca 160 m n.m.
Seismicita území je poměrně nízká, jako převáţná část území České republiky je
charakterizována seismickým ohroţením do 5° M.C.S. (makroseismické stupnice MSK-64).

Flóra, fauna a ekosystémy :
Plánovaný záměr bude umístěn v prostoru, který leţí při jiţní hranici chráněné
krajinné oblasti České středohoří, je součástí IV. zóny (zonace CHKO).
CHKO České středohoří se rozprostírá po obou březích dolního toku české části
Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České
středohoří typické kuţelovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která
vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické
přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9 - 5 °C, průměrné roční úhrny sráţek 470 - 800
mm, převáţně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z
nejbohatších oblastí na mnoţství druhů rostlin a ţivočichů v České republice.
Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný
výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně
ohroţené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a
kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina,
typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná mnoţstvím drobných sídel s lidovou
zástavbou a vznosnými historickými památkami.
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V chráněné krajinné oblasti se nachází řada maloplošných zvláště chráněných území,
nejblíţe k záměru jsou :


356 - přírodní památka „Radobýl“ – 4,0 ha, k.ú. Litoměřice a Ţalhostice, cca 1,2 km Z
bohaté naleziště divizny brunátné v různých barevných variacích



357 - přírodní památka „Radobýl“ – 1,0 ha, k.ú. Litoměřice a Ţalhostice, cca 1,2 km Z
ukázka vějířovitého rozpadu čediče



15 - národní přírodní památka „Bílé stráně“ – 0,99 ha, k.ú. Pokratice, cca 3,5 km SV
teplomilná společenstva na opuce
Dalším zvláště chráněným územím v blízkosti záměru je přírodní památka Plešivec

(cca 3,4 km od záměru) a přírodní rezervace Holý vrch u Hlinné (cca 5,0 km).
V zájmové lokalitě nejsou registrovány ţádné významné krajinné prvky ani se
nevyskytuje ţádný přírodní park, rovněţ se zde nevyskytují památné stromy (nejbliţší je
topol v Mlékojedech na levém břehu Labe vzdálený JV cca 1,2 km a oskeruše v Ţalhosticích
na druhé straně řeky JZ ve stejné vzdálenosti od záměru).
Nejbliţší evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 :


„Radobýl“ – kód CZ0423225 (cca 1,2 km Z od záměru); rozloha 19,1 ha; jedna ze
sedmi lokalit sarančete Stenoborthus eurasius v ČR (v Českém středohoří);
významná lokalita termofytního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva;
předmětem ochrany je přástevník kostivalový a saranče



„Ohře“ – kód CZ0423510 (cca 2 km JV od záměru); rozloha 506,7 ha; dolní tok Ohře
od ústí do Labe aţ po soutok s Libočanským potokem a některé její kanály, okres
Litoměřice a Louny; jedna z nejrozsáhlejších lokalit bolena dravého Unio crassus
v ČR; předmětem ochrany jsou bolen dravý a velevrub tupý



„Bílé stráně“ – kód CZ0424035

(cca 3,5 km SV od záměru); rozloha 17,4 ha;

teplomilné trávníky s reprezentativní ukázkou rostlinných a ţivočišných společenstev
tzv. bílých strání; bohatý výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů;
předmětem ochrany jsou : stanoviště – panonské šípákové doubravy, polopřirozené
suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) – význačná
stanoviště vstavačovitých, smíšené jasanovo-olšové lesy temperátní a boreální
Evropy, ţivočichové – přástevník kostivalový, rostliny – střevíčník pantoflíček
Významnými krajinnými prvky ze zákona a zároveň biokoridory důleţitými z hlediska
ekologické stability jsou řeky Labe a Ohře - nadregionální biokoridory s osou vodní a nivní
(K10, K11). Biokoridor K10 (Labe) propojuje nadregionální biocentra Stříbrný roh – Polabský
luh, biokoridor K11 (Ohře) propojuje nadregionální biocentrum Myslivna na Ohři s Labem.
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Severně od města Litoměřice je pak vymezena osa teplomilná doubravní
nadregionálního

biokoridoru

K13

„Vědlice-Oblík,

Raná“

a

osa

mezofilní

hájová

nedregionálního biokoridoru K12 „K9-Vědlice“.
Na soutoku Labe s Ohří je vloţeno regionální biocentrum 1294 „Ústí Ohře“ a v trase
osy teplomilně doubravní je vloţeno regionální biocentrum 1296 „Bílé stráně“.
Severním okrajem širšího zájmového území prochází regionální biokoridor RK 597
spojující regionální biocentra 1313 „Varhošť“ a 1312 „Dlouhý vrch“.
Lokální systém ÚSES – prvky nejblíţe k lokalitě záměru :
LBC 1/LT „Písečný ostrov“
LBC 2/LT „Radobýl“
LBC 3/LT „U cihelny“
LBC 4/LT „Richard“
LBC 5/LT „Bídnice“
LBK a/LT „Labskou strání“
LBK b/LT „K dolu Richard“
LBK c/LT „Od Radobýlu k Bídnici“
Interakční prvek IP 1 – louky u vysílače
Interakční prvek IP 6 – lada u cihelny
Ţádný z prvků ÚSES není v kontaktu s lokalitou záměru.

Krajina, osídlení :
Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a
způsobů vyuţití krajiny.
Krajinný ráz zájmového území je určen dynamickým reliéfem oblasti třetihorních
vulkanitů v severní části okresu a jen málo zvlněnou níţinou křídové tabule v polovině jiţní.
Obě části jsou odděleny významnou zlomovou linií, litoměřickým hlubinným zlomem, který
zde prochází přibliţně po spojnici Košťálov – Radobýl – Ploskovice. Druhohorní, převáţně
turonské sedimenty (slínovce, jílovité vápence, vápnité prachovce a pískovce), převaţují
jiţně od něho a mezi izolovanými středohorskými vrchy.
Litoměřice byly zaloţeny na posledních výběţcích východní části Českého středohoří
nad soutokem Labe a Ohře. Na jihu leţící úrodná níţina byla vhodná pro rozvoj zemědělství
a řeka umoţňovala lodní dopravu.
První známky osídlení jsou doloţeny jiţ v 8. století, a to na Dómském pahorku, kde
pak bylo v 1. pol. 10. století přemyslovským kníţetem Boleslavem I. zaloţeno hradiště. Hrad
stál na jihozápadním cípu pahorku, na severu se rozkládalo předhradí, v jihovýchodní části
byla zaloţena r. 1057 kapitula.
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Litoměřice jsou s ohledem na mnoţství a kvalitu dochovaného památkového fondu
soustředěného v městské památkové rezervaci častým cílem cestovního ruchu. Hlavní
turistickou atraktivitou města jsou gotické, renesanční a barokní stavby, chráněné v městské
památkové rezervaci vyhlášené roku 1978. Z 256 objektů je jich 104 zapsáno na státním
seznamu nemovitých kulturních památek.
I přes vzniklé urbanistické škody v období 50. – 80. let (rozsáhlá panelová výstavba)
jsou dodnes Litoměřice jedním z nejkrásnějších památkově hodnotných českých měst.
K nejvyhledávanějším historickým památkám ve městě patří následující :
-

Dómský pahorek

-

Biskupská rezidence

-

morový sloup

-

Mírové náměstí

-

kašny na náměstí

-

hrad a hradební bašta

-

Jezuitská hvězdárna a schody

-

městské hradby a bašty

-

dům Kalich

-

dům U Černého orla

-

kostel Zvěstování P. Marie

-

stará radnice
Litoměřice patří v podmínkách České republiky mezi města střední velikosti,

charakteristická je komplexní rozvinutost střediskových funkcí a zvýšené zastoupení
nevýrobních aktivit.
Počet obyvatel je v současné době cca 23 600 (k 31.12.2009).
Litoměřice tvoří spolu s Lovosicemi a Terezínem kompaktní urbanizovaný prostor
doloţený silou vazeb a relativní rovnováhou v rozsahu dojíţďky a vyjíţďky za prací, ve
kterém právě Litoměřice mají prioritní úlohu, a to nejen velikostní, ale především kvalitativní
(vyšší obsluţné a řídící aktivity).
Sídelní a regionální význam Litoměřic, resp. zmíněné aglomerace zesiluje výhodná
poloha mezi Prahou a Ústecko-teplickou oblastí a s tím související rozvoj dopravní
infrastruktury. V těsné blízkosti Litoměřic vede mezinárodní silnice E55, která je vedena po
nové dálnici D8. Toto dopravní spojení zajišťuje výbornou dostupnost Litoměřic vůči Praze.
Páteřní osou regionálního významu je trasa bývalé „teplické“ silnice I/8 – dnes plnící funkci
doprovodné komunikace dálniční trasy D8 pod označením II/608. Druhou páteřní trasou
regionálního charakteru je silnice I/15 procházející širším územím zhruba ve směru západ –
východ od Mostu přes Lovosice do Litoměřic a dále přes Úštěk do České Lípy.
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ČÁST D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti
Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :
-

nulový vliv, vliv není předpokládán

-

zanedbatelný vliv

-

malý vliv

-

střední vliv

-

velký vliv

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :
-

významný pozitivní vliv

-

mírně pozitivní vliv

-

nevýznamný vliv

-

mírně negativní vliv

-

významně negativní vliv

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
a)

Zdravotní rizika

Výstavba
Příprava prostoru a poté vlastní stavební práce a umístění jednotlivých částí zařízení
se neobejde bez určitého ovlivnění prostředí – hlukem, prašností, emisemi z dopravy. Tyto
vlivy se však zcela jistě nijak významně nedotknou obyvatel v okolí - obytná zástavba je
situována ve vzdálenosti min. 170 m od záměru.
Rozsah stavebních prací bude relativně malý a lze předpokládat, ţe vlivy
způsobované

výstavbou čerpací stanice PHM budou zaznamenány pouze osobami

nacházejícími se v přilehlém prostoru.
Četnost dopravy bude nízká, je počítáno s cca 5 nákladními vozidly za den.
Práce spojené s výstavbou budou omezeny na denní dobu s vyloučením dnů
pracovního klidu, vliv bude dočasný – max. 12 měsíců.
Vlivy v době stavební činnosti budou velikostně malé a významem mírně negativní.
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Provoz
Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM, která bude poskytovat sluţby
všem motoristům včetně nákladních automobilů, tzn., ţe je navrhována pro výdej všech
základních druhů pohonných hmot.
V areálu je navrhováno jednak umístění vlastní čerpací stanice pohonných hmot, dále
parkovací plochy, místa pro vysávání a dohušťování pneumatik a mycí box.
S ohledem na projektované zabezpečení není třeba předpokládat negativní ovlivnění
veřejného zdraví při provozování záměru. Navrţený způsob stáčení, skladování a výdeje
pohonných hmot je běţně provozován v ČR i v Evropě, je osvědčený a pro zákazníky plně
vyhovující. Svými parametry se jedná o čerpací stanici střední velikosti. Zařízení čerpací
stanice splňuje parametry nejlepší dostupné techniky z hlediska zabezpečení před únikem
chemických látek do vod a ovzduší, splňuje bezpečnostní poţadavky.
Podstatná je i vzdálenost obytné zástavby – nejbliţší obytná zástavba (rodinný dům
se zahradou č.p. 865) je situována východním směrem ve vzdálenosti 170 m od záměru,
další obytná zástavba se jiţ nachází ve vzdálenosti větší neţ 200 m od posuzovaného
záměru.
Vzhledem k charakteru a umístění záměru se v podstatě neočekává zvýšení
frekvence dopravy v lokalitě (příjezdová komunikace k ČSPHM slouţí jako veřejná
komunikace); při čerpání pohonných hmot se jedná o dopravu v klidu.
OVZDUŠÍ
Vzhledem k dispozičnímu řešení čerpací stanice a technickému vybavení bude
odbavování vozidel plynulé. Stáčecí technologie podzemní nádrţe je řešena s rekuperací
par, taktéţ čerpání do nádrţí automobilů.
Výdejní stojany budou umístěny pod zastřešením. Budou vybaveny zařízením pro
odsávání par a předvolbou. Vracení par, prováděné při výdeji pohonných hmot do vozidel,
bude svedeno samostatným potrubím do nádrţe s BA 95.
S přihlédnutím k hodnotám imisní zátěţe vypočteným při maximálním výkonu zařízení
a k reálným provozním podmínkám lze konstatovat, ţe provozováním veřejné čerpací
stanice nedojde k překročení imisních limitů dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba čerpací stanice PHM zásadní vliv na
imisní situaci lokality.
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HLUK
Dispoziční řešení čerpací stanice umoţňuje plynulé najíţdění vozidel a krátkou dobu
manipulace u stojanů.
S ohledem na vzdálenosti a komunikaci s běţným provozem nedojde ke zhoršení
akustické situace v lokalitě, neboť u ČSPHM se jedná o tzv. dopravu v klidu, která v ţádném
případě nedosáhne hladin hluku z běţné stávající dopravy.
Novými zdroji hluku bude klimatizační jednotka na střeše objektu, 3 výdejní stojany
pohonných hmot ve venkovním provedení, mycí box, pneupress a vysavač.
Provozní doba v ČSPHM se uvaţuje od 6,00 – 22,00 hodin, s nočním provozem se
nepočítá.
Hluk vyvolaný vlastním provozem čerpací stanice PHM na hranici venkovního
chráněného prostoru nejbliţších obytných budov v posuzované denní době nepřekročí s
výraznou rezervou hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vzhledem k vysokému hluku pozadí se doprava vyvolaná provozem posuzované
čerpací stanice a vlastní provoz čerpací stanice prakticky neprojeví. Provoz posuzované
čerpací stanice PHM vyvolá u nejbliţší obytné zástavby, popř. u zástavby situované v
blízkosti dotčených komunikací, pouze teoretický nárůst hluku v řádech desetin decibelu
vzhledem ke stávajícímu pozadí. Hlučnost výdejních stojanů s pistolemi je velmi nízká a
prakticky se vůbec neprojeví.
Novostavba čerpací stanice PHM EuroOil v Litoměřicích nebude mít negativní
vliv na veřejné zdraví – záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v nejbliţší
zástavbě.

b) Sociální a ekonomické důsledky
Pozitivním jevem bude zaměstnanost pracovníků stavební firmy v době výstavby (i
kdyţ jen na přechodnou dobu); provozování zařízení bude mít přímé sociální a ekonomické
důsledky pro přijaté zaměstnance.

c)

Začlenění stavby, faktory pohody
Předmětná stavba nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších

pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :


nevznikne nová charakteristika území



nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek



nedojde k narušení vizuálních vjemů
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Řešení je tvarově, objemové i barevné navrţeno podle jednotného designu investora
a na stavebním pozemku a v dané lokalitě nepřinese ţádné negativní pohledové vlivy.
Negativní ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat.
Přínosem můţe být rozšíření sluţeb pro zákazníky a do značné míry asanace
lokality.
Vzhledem k navrţenému způsobu minimalizace plynných emisí při stáčení a čerpání
pohonných hmot není důvod předpokládat výskyt zapáchajících sloţek v emitované
vzdušině, natoţ v koncentracích obtěţujících obyvatelstvo.

VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY :
Výstavba
Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a sociální účely, tento odběr
bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací a bude časově omezený
(po dobu max. 12 měsíců). Pracovníci budou vyuţívat sociální zázemí staveniště vybavené
mobilními WC, které dle počtu pracovníků zajistí zhotovitelská firma. Pitná voda bude
vyuţívána i balená.
Standardní bude odběr vody pro technologii stavebních prací, příp. skrápění
prašných ploch nebo čištění příjezdové vozovky a dopravních prostředků.
Napojení stavebního pozemku na zdroj vody je navrţeno ze stávajícího vedení.
V období stavby nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova
smyslu, ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a
pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Preventivními kontrolami technického
stavu vozidel lze ve většině případů moţné kontaminaci vody předejít, případně výrazně
sníţit jejich pravděpodobnost.
Doplňování pohonných hmot a provozních kapalin do stavebních mechanismů bude
prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách.
Vliv na vodu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný.
Provoz
Splaškové vody ze všech zařizovacích předmětů v kiosku budou napojeny do jímky
na vyváţení.
Sráţkové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do veřejné kanalizace;
celkový roční odtok z ČSPHM je vypočítán 1 107 m3 / rok.
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Proti úniku a úkapům závadných látek v rámci skladování a běţného provozu čerpací
stanice

je

navrţeno

odpovídající

technické

zabezpečení

(dvouplášťové

potrubí

i

dvouplášťová podzemní nádrţ, izolace proti ropným produktům a osazení pásových vpustí v
místech výdejní plochy a stáčení, zastřešení prostoru výdeje a manipulace s PHM, kontrolní
systém meziplášťových prostorů).
Po uloţení nádrţe a připojení potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti nádrţe,
potrubí a ověřen výkon včetně sací schopnosti a těsnosti výdejních stojanů. Bude provedena
kalibrace nádrţe a následně zkušební provoz.
Zaolejované vody z prostoru výdejních stojanů budou akumulovány v bezodtokové
jímce objemu 5 m3, odkud budou odváţeny k likvidaci na vhodnou ČOV.
Sráţkové vody, které budou stékat z parkovišť a zpevněných ploch, kde je moţné
znečištění ropnými látkami, budou do kanalizace svedeny přes uliční vpust. Uliční vpust je
prefabrikovaná a je vybavena kalovým prostorem pro moţnost zachycení písku a drobných
splavenin.
Tato kanalizace pak bude zaústěna do odlučovače ropných látek - uvaţuje se typ
OLK POND NS 30 s max. průtokem Qmax = 30 l/s.
K vpusti bude přivedeno potrubí PVC DN 150 mm, které bude napojeno do šachty a
z této šachty bude napojeno do ORL. Z odlučovače ropných látek bude sráţková kanalizace
napojena do šachty na navrţené jednotné kanalizační přípojce, která bude napojena na
stávající veřejnou jednotnou kanalizaci.
Součástí vybavení ČS PHM je i ruční mytí aut včetně čištění myčkových vod. Bude
osazena ruční myčka s čistírnou a recirkulaci. Z důvodu udrţení solnosti v mezích pouţití pro
mytí vozidel bude 20 % z mytí vypouštěno do kanalizace (tj. 800 l/den) a v procesu mytí
nahrazeno čistou vodou.
Veškeré manipulace spojené se stáčením a výdejem pohonných hmot budou
probíhat na vodohospodářsky zabezpečeném místě.
K úniku mimo zabezpečené plochy můţe dojít pouze při dopravní nehodě.
Pro případ havárie (úniku závadných látek mimo zpevněné plochy) bude k dispozici
havarijní plán - „Plán opatření pro případy havárie“ podle zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění.
Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti.
Případná hasební voda by byla odčerpána a likvidována na vhodné ČOV.
Vliv záměru na vody je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný.
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VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ :
Výstavba
Emitování látek (prašných částic) při stavební činnosti bude spojeno zejména
s etapou přípravy prostoru pro umístění zařízení, která bude trvat několik týdnů. Zdrojem
emisí bude i silniční doprava - během období realizace stavby vzniknou nároky na přivezení
stavebního materiálu a technologického vybavení, odvoz odpadů, budou dopravováni
pracovníci. Četnost dopravy však bude malá (odhadem max. 8 - 10 nákladních aut denně).
Opatření na staveništi spočívající v maximálním omezení prašnosti mohou být velice účinná
(především skrápění nebo přikrývání sypkých materiálů, průběţný odvoz odpadů) a v tom
případě mohou být stavební práce z hlediska ovzduší velikostí malou a významem jen mírně
negativní zátěţí.
Provoz
Čerpací stanice PHM EuroOil bude slouţit pro stáčení, skladování a výdej všech
základních druhů pohonných hmot; bude poskytovat sluţby všem motoristům včetně
nákladních automobilů.
V ČSPHM bude instalována podzemní dvouplášťová ocelová nádrţ o celkovém
objemu 100 m3, dělená na jednotlivé komory s následujícími produkty : 30 m3 NM, 30 m3 BA
3

3

95, 20 m NM Optimal, 15 m BA Optimal.
Předpokládaný obrat pohonných hmot je 7 500 l/den.
V areálu bude dále kompaktní čerpací stanice LPG a CNG.
Dopravní nároky se očekávají v rozsahu 340 vozidel denně.
Řešení stavby je přizpůsobeno modernímu standardu s důrazem na vysokou
ekologickou a protipoţární bezpečnost. Jedná se o typové zařízení standardně pouţívané na
řadě míst v celé ČR.
Technologie je navrţena s odsáváním par II. stupně, tj. při stáčení PHM
z autocisterny a při výdeji pohonných hmot u výdejního stojanu.
Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová
studie - Ing. Leoš Slabý, Holice, prosinec 2010.
Cílem studie bylo posouzení záměru provozu ČSPHM, a to z hlediska vlivu na imisní
situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících látek.
Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky :
-

oxid dusičitý

-

oxid uhelnatý

-

benzen

-

suspendované částice PM10
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-

benzo(a)pyren

-

organické látky

Hodnocení bylo provedeno jako příspěvek záměru.
Provoz posuzovaného záměru je předpokládán na maximální výkon.
Výpočet studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2006.
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity.
Výpočet imisní zátěţe byl řešen ve výpočtové síti a dále byl rozšířen o výpočtové
body mimo výpočtovou síť, které jsou dokladovány v příslušné části rozptylové studie.
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZPTYLOVÉ STUDIE
Oxid dusičitý, fáze provozu – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten na
0,401 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,384 µg/m3). Maximální příspěvek průměrné roční
3

koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů činí 0,023 µg/m (v obytné zástavbě 0,018
µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace
NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
Oxid uhelnatý CO, fáze provozu – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)
3

U CO je maximální vypočtená hodnota 26,769 µg/m (v obytné zástavbě 11,250
µg/m3), vlivem provozu záměru nebude překročen imisní limit pro CO (10 000 µg/m 3).
Benzen, fáze provozu – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vlivem posuzovaných
zdrojů činí 0,0256 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,0092 µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro roční koncentrace
3

benzenu pro roční koncentrace (5 µg/m ).
Benzo(a)pyren, fáze provozu – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)
Maximální

příspěvek

průměrné

roční

koncentrace

3

benzo(a)pyrenu

vlivem

3

posuzovaných zdrojů činí 0,000064 µg/m (v obytné zástavbě 0,00006 µg/m ).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro roční koncentrace
benzo(a)pyrenu pro roční koncentrace (0,001 µg/m3).
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Susp. částice, fáze provozu – pouze příspěvky (pravidelná síť+obytná zástavba)
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten na 2,297
3

3

µg/m (v obytné zástavbě 1,428 µg/m ). Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace
PM10 vlivem posuzovaných zdrojů činí 0,0424 µg/m3 (v obytné zástavbě 0,0155 µg/m3).
Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10
(limit 50 µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
Organické látky
U VOC můţe při stáčení nafty krátkodobě docházet v těsné blízkosti stáčecího místa
ke koncentracím aţ kolem 79 µg/m3. K těmto maximálním koncentracím však můţe dojít při
stáčení celé kapacity části nádrţe pro pohonné hmoty a při vysokých okolních teplotách (nad
30 °C), tudíţ pouze výjimečně.
Ve vzdálenosti 100 m od stáčecího místa je koncentrace VOC jiţ výrazně niţší.
3

V obytné zástavbě jsou dosahované imisní koncentrace v rozmezí 22,6-42,3 µg/m .
Příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC byl vypočten nejvýše 1,394 µg/m 3 v
bezprostřední blízkosti výdejního stojanu, mimo areál plánované ČSPHM pak výrazně menší
(do 0,491 µg/m3). Pro VOC nejsou stávající legislativou stanoveny imisní limity.

S přihlédnutím k vypočteným hodnotám imisní zátěţe a k reálným provozním
podmínkám lze konstatovat, ţe provozováním veřejné čerpací stanice EuroOil v Litoměřicích
nedojde k překročení imisních limitů.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba čerpací stanice PHM (benzin natural a
motorová nafta) zásadní vliv na imisní situaci lokality.
Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZÁŘENÍ :
Výstavba
Hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojů a zařízení pouţitých při realizaci díla.
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém
časovém průběhu výstavby, jejich lokalizace bude závislá na okamţitém stavu a postupu
stavebních prací. Práce na celé výstavbě lze rozdělit zhruba do čtyř fází – přípravné a zemní
práce, stavební práce, pokládka asfaltu a dokončovací práce. Nejhlučnější se očekává
období stavebních a dokončovacích prací.
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Při provádění stavebních prací bude uţita řada stavebních strojů, které většinou patří
k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z
poţadavků investora pouţívat stroje a zařízení se sníţenou hlučností.
Hluk vyvolá i doprava, frekvence jízd je však očekávána nízká.
Důleţité je, ţe „hlučné“ práce budou omezeny na denní dobu a nebudou prováděny
ve dnech pracovního klidu.
Dle provedených výpočtů v hlukové studii (SLABÝ 2010) lze předpokládat, ţe celkové
hodnoty hluku z výstavby včetně vyvolané dopravy nebudou překračovat hygienický limit v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,T = 65,0 dB).
Nadměrné zatíţení okolí hlučností není předpokládáno, vliv lze označit za velikostně
malý a významem mírně negativní.
Případný významnější vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy se
nepředpokládá, ani vliv elektromagnetického záření není důvod zvaţovat.
Provoz
ČSPHM EuroOil bude mít charakter městské čerpací stanice - navrţena je v okrajové
části Litoměřic, v ul. Ţernosecká v blízkosti komunikace II/261.
V areálu je navrhováno jednak umístění vlastní čerpací stanice pohonných hmot s
kioskem, dále zde budou parkovací plochy, místa pro vysávání a dohušťování pneumatik a
mycí box.
Dopravní zatíţení je předpokládáno v počtu 340 vozidel denně (89 nákladních, 251
osobních).
Uvaţovaný provoz : 6,00 – 22,00 hod.
Důleţitým faktorem útlumu hluku vzhledem k obytné zástavbě je dostatečná
odstupová vzdálenost.
Stávajícím významným zdrojem hluku je komunikace II/261.
Podkladem pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci je hluková studie
- Ing. Leoš Slabý, Holice, prosinec 2010.
Předmětem hlukové studie bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě,
zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.
Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu
HLUK+ pro Windows, verze 8.19.
Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost
provozu všech uvaţovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od
fasády). Rozšířená nejistota výpočtu je 2 dB(A).
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Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro body
reprezentující nejbliţší chráněné venkovní prostory staveb (specifikace bodů je v příslušné
části hlukové studie); výpočtová výška je 3 a 6 m.

ZÁVĚRY VÝPOČTU
Hluk vyvolaný vlastním provozem čerpací stanice PHM na hranici venkovního
chráněného prostoru nejbliţších obytných budov v posuzované denní době nepřekročí s
výraznou rezervou hygienické limity.
Vzhledem k vysokému hluku pozadí se doprava vyvolaná provozem posuzované
čerpací stanice a vlastní provoz čerpací stanice prakticky neprojeví. Provoz nové ČSPHM
vyvolá u nejbliţší obytné zástavby, popř. u zástavby situované v blízkosti dotčených
komunikací, pouze teoretický nárůst hluku v řádech desetin decibelu vzhledem ke
stávajícímu pozadí. Hlučnost výdejních stojanů s pistolemi je velmi nízká a prakticky se
vůbec neprojeví.
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů zde nejsou navrhována ţádná konkrétní
protihluková opatření pro hluk z provozu záměru.
Akustický limit pro stacionární zdroje v denní dobu bez výskytu tónové sloţky hluku 50 dB(A).
Vypočtená akustická zátěţ dosahuje max. 47,7 dB(A) pro nejbliţší venkovní
chráněný prostor stavby.
Provedené výpočty prokazují plnění akustických limitů pro stacionární zdroje v denní
dobu. Ve hlukovém spektru emisí zdrojů není předpokládán výskyt tónové sloţky hluku.
Tento předpoklad, stejně jako celkové plnění projektovaných akustických parametrů
bude prokázáno měřením hluku stacionárních zdrojů v rámci zkušebního provozu
navrhovaného zařízení.
Vliv záměru z hlediska hluku bude zanedbatelný a nevýznamný.
Vliv vibrací a záření bude zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA PŮDU :
Při výstavbě ani provozu není předpokládáno ohroţení půdního prostředí.
Případná kontaminace zeminy v prostoru záměru nebo v okolí (únik provozních
kapalin, dopravní nehoda apod.) bude neprodleně odtěţena a odstraněna dle pokynů
v havarijním plánu; následky na kvalitu půdy v daném prostoru nejsou očekávány.
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Veškeré manipulace spojené se stáčením a výdejem pohonných hmot budou
probíhat na vodohospodářsky zabezpečeném místě.
Pro umístění čerpací stanice PHM je potřebný zábor zemědělského půdního fondu
v rozsahu 2 556 m2, pozemky určené pro plnění funkce lesa nebudou dotčeny.
Vliv záměru na půdu není předpokládán.

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY :
Novostavba čerpací stanice bude umístěna v okrajové části Litoměřic, při komunikaci
II/261. Jiţně i severně od hranice pozemku je ţelezniční trať.
V konkrétní lokalitě záměru nejsou zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy,
s výjimkou biokoridoru Labe, který se nachází jiţně od prostoru záměru, ve vzdálenosti cca
140 m. Původní biota území je zatlačena do refugií v zemědělsky obhospodařované krajině
Českého středohoří, příp. do břehových prostorů kolem Labe, a je nahrazena synantropními
druhy. Přírodní partie lze nalézt také v nedaleké zahrádkářské osadě.
Zájmové území je součástí rozsáhlé chráněné krajinné oblasti České středohoří nachází se ve IV. zóně CHKO.
Lokalita není v kontaktu s ţádným maloplošným zvláště chráněným územím dle
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, s významným krajinným prvkem či prvkem ÚSES,
v oblasti není vyhlášen přírodní park, nevyskytují se zde lokality soustavy NATURA 2000.
Tok Labe ani další lokality významné z hlediska ochrany přírody nebudou záměrem
dotčeny.
Při výstavbě ani při vlastním provozu ČSPHM se nepředpokládá jakýkoliv zásah do
biotopů a krajinných sloţek, bude však třeba získat povolení ke kácení několika vzrostlých
dřevin.
.
Vliv záměru na faunu, flóru bude zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY A JINÉ
LIDSKÉ VÝTVORY :
Stavební práce v souvislosti s přípravou prostoru pro čerpací stanici PHM, ani provoz
zařízení nebude takového charakteru a velikosti, ţe bylo mělo být předpokládáno ohroţení
(např. statiky) budov v okolí.
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V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude doloţen statický
výpočet.
V lokalitě se nenacházejí ţádné architektonické památky, moţnost archeologického
nálezu během výstavby je vzhledem k jen omezeným zemním pracím v podstatě vyloučena.
Vliv záměru na objekty, památky a další lidské výtvory není předpokládán.

D.II. Rozsah vlivů
Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM EuroOil v Litoměřicích pro prodej
všech

základních

druhů

pohonných

hmot

včetně

obsluţného

kiosku

s prodejem

motoristických potřeb, balených potravin a nápojů.
Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění
pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů,
čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG.
Provozní doba je uvaţována 6,00 – 22,00 hod.
Umístění

ČSPHM

je

situováno

do

západní

okrajové

části

Litoměřic,

do nezastavěného prostoru. Pouze přes hlavní silnici II/261 je prodejna stavebnin. Jiţním
směrem ve vzdálenosti cca 80 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať Litoměřice
- Ţalhostice, Velké Ţernoseky. Severním směrem ve vzdálenosti cca 170 m od hranice
pozemku investora je ţelezniční trať Litoměřice - Lovosice. Jiţním směrem ve vzdálenosti
cca 140 m od hranice pozemku investora protéká řeka Labe.
Vlivy záměru lze očekávat výhradně v lokálním měřítku, resp. nepřesáhnou hranice
lokality.
Zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě nebude ovlivněn, neočekává se
zaznamenatelný vliv na imisní a akustickou situaci v území.
Se záměrem je spojena předpokládaná četnost dopravy v rozsahu 340 vozidel
denně, ale navýšení dopravní zátěţe na přilehlé komunikaci II/261 oproti stávajícímu stavu
se v podstatě neočekává.
Závěr :
Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.
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D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru a
jeho charakteru zvaţovány.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření pro etapu přípravy stavby :
-

v rámci územního řízení bude předloţen Odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb.,
v platném znění, příp. další poţadované údaje podle § 17 vyhlášky MŢP č. 205/2009 Sb.

Opatření pro etapu výstavby :
-

bude zajištěno přísné dodrţování poţadavků bezpečnosti práce

-

organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách
(22,00 – 6,00) a ve dnech pracovního klidu

-

stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu

-

doplňování pohonných hmot a provozních kapalin do stavebních mechanismů bude
prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách

-

bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při
suchém počasí (např. skrápění nebo přikrývání sypkých materiálů, čištění příjezdové
vozovky a vozidel opouštějících stavbu)

-

odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhů a kategorií na vyčleněném místě
a budou průběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadů bude zajištěno
oprávněnou osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná
evidence

-

budou přijata opatření k minimalizaci hlukové zátěţe – především budou pouţívány
stroje a zařízení se sníţenou hlučností, bude prováděna důsledná kontrola technického
stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a bude dbáno na
omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně časté
vyuţití
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Opatření pro etapu provozu :
-

pro provoz čerpací stanice bude vypracován provozní řád

-

k dispozici budou aktuální bezpečnostní listy prodávaných pohonných hmot

-

veškeré manipulační plochy a prostory, kde bude nakládáno se závadnými látkami,
budou řešeny jako nepropustné a bude zabráněno neţádoucímu úniku těchto látek do
půdy nebo jejich smísení s odpadními, popř. sráţkovými vodami

-

v případě úniku závadných látek bude postupováno podle schváleného havarijního plánu
vypracovaného podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
v platném znění

-

na snadno dostupném místě bude k dispozici náčiní pro zásah v případě úniku závadné
látky a dostatečné mnoţství sanačních prostředků; s pouţitými sanačními prostředky
musí být nakládáno dle zásad pro nakládání s nebezpečnými odpady

-

při nakládání s odpady budou dodrţovány poţadavky zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění a prováděcích předpisů, s nebezpečnými odpady bude
nakládáno pouze na základě souhlasu podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,
v platném znění

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí
Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou
potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí.

ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Varianty záměru nebyly zvaţovány.
Umístění je vhodné – čerpací stanice bude umístěna v nezastavěném prostoru,
v západní okrajové části Litoměřic, při hlavním silničním tahu, s bezproblémovým napojením
na inţenýrské sítě.
Umístění záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací města Litoměřice.
Alternativou k navrţenému záměru je nerealizování investice. Pro toto řešení není
z hlediska ochrany ţivotního prostředí důvod.
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ČÁST F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Nejsou potřebné.

ČÁST G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí,
v platném znění je podáváno oznámení záměru „ČSPHM EuroOil Litoměřice“ – pro
účely zjišťovacího řízení.
Záměrem je výstavba čerpací stanice pohonných hmot společnosti ČEPRO, a.s.
v západní části města Litoměřic – při silnici II/261 Ţernosecká.
Čerpací stanice bude poskytovat sluţby všem motoristům včetně nákladních
automobilů, tzn., ţe je navrhována pro výdej všech základních druhů pohonných hmot
včetně obsluţného kiosku s prodejem motoristických potřeb, balených potravin a nápojů.
Vydávané pohonné hmoty :
nafta motorová

(NM)

nafta motorová

(OPTIMAL DIESEL)

benzin automobilový Natural

(BA 95 N)

benzin automobilový Natural

(OPTIMAL 95 E)

Čerpací stanice bude vybavena jedním jednostranným multiproduktovým, jedním
oboustranným multiproduktovým a jedním jednoproduktovým jednostranným (rychlovýdej
motorové nafty) výdejním stojanem. Stáčení PHM je navrţeno na středním výdejním
ostrůvku.
Jedná se o dvoustrannou čerpací stanici PHM s moţností nájezdu i výjezdu z obou
směrů.
Souběţně se základními sluţbami - výdejem pohonných hmot - bude součástí nové
čerpací stanice kiosek, ve kterém bude kromě pokladny i prodejní plocha s moţností nákupu
běţných potřeb pro motoristy včetně potravin a nápojů v uzavřeném originálním balení,
případně z nápojového automatu. Kromě této základní funkce bude v kiosku umístěno i
sociální zařízení pro veřejnost včetně imobilních občanů.
V kiosku budou kromě místností navrţených pro styk se zákazníky i prostory slouţící
pro obsluhující personál.
68

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „ČSPHM EuroOil Litoměřice“

Další součástí čerpací stanice je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění
pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů,
čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG.
Provozní doba v čerpací stanici se uvaţuje od 6,00 – 22,00 hodin, s nočním
provozem se nepočítá.
Proti úniku a úkapům závadných látek v rámci skladování a běţného provozu čerpací
stanice je navrţeno odpovídající technické zabezpečení - dvouplášťové potrubí i
dvouplášťová podzemní skladovací nádrţ, zastřešení prostoru výdeje a manipulace s PHM,
kontrolní systém meziplášťových prostorů, výdejní plocha bude izolována proti případnému
úniku ropných látek a pásovými vpustěmi svedena do bezodtoké podzemní jímky, která je
součástí podzemní nádrţe na pohonné hmoty.
Sráţkové vody z manipulačních ploch a parkovišť budou svedeny do kanalizace přes
odlučovač ropných látek.
Veškeré manipulace spojené se stáčením a výdejem pohonných hmot budou
probíhat na vodohospodářsky zabezpečeném místě.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít provoz čerpací stanice PHM zásadní vliv na
imisní situaci lokality. Technologie je navrţena s odsáváním par II. stupně, tj. při stáčení
pohonných hmot z autocisterny do podzemní nádrţe a při výdeji pohonných hmot u
výdejního stojanu.
Provoz čerpací stanice se na hlukové situaci v okolí prakticky vůbec neprojeví.
Hlučnost výdejních stojanů s pistolemi je velmi nízká a navýšení četnosti dopravy na přilehlé
komunikaci II/261 oproti stávajícímu stavu se v podstatě neočekává.
Provozem nové čerpací stanice EuroOil v Litoměřicích není očekáváno
negativní ovlivnění zdraví a ţivotního prostředí.
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ČÁST H. PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Vyjádření
Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Příloha č. 2

Grafické přílohy
Katastrální mapa, měřítko 1 : 2 880
Ortofotomapa, měřítko 1 : 2 000
Celková situace stavby - koordinační situace, měřítko 1 : 500
Půdorys, měřítko 1 : 50 (pro tisk zmenšeno)
Příčný řez - kiosek, měřítko 1 : 50 (pro tisk zmenšeno)
Pohled čelní a zadní, měřítko 1 : 50 (pro tisk zmenšeno)
Pohled na příjezdu a odjezdu, měřítko 1 : 50 (pro tisk zmenšeno)

Příloha č. 3

Rozptylová studie

Příloha č. 4

Hluková studie
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Zpracovatelka oznámení :

RNDr. Irena Dvořáková
Slezská 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :
-

osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR
dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06

………………………….....………
podpis zpracovatelky oznámení

Na zpracování se podílel :

Ing. Leoš Slabý
-

rozptylová studie, hluková studie
Ostřetín 211, 534 01 Holice
tel. : 603 472 640, e-mail : slaby@holice.cz

Chrudim, dne 10.1.2011
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PODKLADY :
-

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „ČSPHM EuroOil Litoměřice“ pro
ČEPRO, a.s., Praha. MERIDIN, spol. s r.o., Hradec Králové. 12/2010.

-

Dokumentace k územnímu řízení „Výstavba ČSPHM EUROOIL, LITOMĚŘICE“.
Průvodní zpráva – vodohospodářská část. IKKO Hradec Králové, s.r.o. 12/2010.

-

Bezpečnostní listy (zdroj : www.ceproas.cz a www.catp.cz). 01/2011.

-

Strategický plán rozvoje města Litoměřice – Profil města. Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje, a.s., Ústí n. Labem (zdroj : www.litomerice.cz). 04/2006, aktualizovaná
verze 2008.

-

Odůvodnění územního plánu města Litoměřice - (zdroj : www.litomerice.cz). 09/2009.

-

Litoměřice – Kanalizační řád č. KŘ 01/2006 pro jednotný kanalizační systém města
Litoměřice zakončený ČOV v Litoměřicích (zdroj : www.naseveru.cz).
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