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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek 

AIM Automatický imisní monitoring 

č. Číslo 

ČR Česká republika  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN Česká státní norma 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

EIA Hodnocení vlivů na životní prostředí  

k. ú. Katastrální území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Odpady kategorie nebezpečné 

NO Nebezpečné odpady 

O Odpady kategorie ostatní 

PCB Polychlorované bifenyly 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 

s. r. o. Společnost s ručením omezeným 

Sb. Sbírka 

ÚP  Územní plán 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŽP  Životní prostředí 
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ÚVOD 

Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být způsobeny 
výstavbou a provozem záměru neveřejné Čerpací stanice - JMR, spol. s r. o. umístěné v areálu 
společnosti JMR, spol. s r. o. v k. ú. Budyně nad Ohří.  

Předmět záměru 

Záměrem investora je výstavba neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v areálu společnosti JMR, 
spol. s r. o. v Budyni nad Ohří. Jsou navrženy dvě nádrže s výdejními stojany. Čerpací stanice bude 
sloužit k výdeji jednoho druhu nafty formou výdejního stojanu se samoobslužným systémem.  

Přehled posuzovaných variant 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován 
v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonického ateliéru Atelier i69 s. r. o.  

Umístění záměru včetně širších územně-technických vazeb 

Území se nachází v katastrálním území Budyně nad Ohří. Plánovaný záměr bude umístěn v areálu 
společnosti JMR, spol. s r. o., na pozemku č. 1528. 

Posouzení EIA 

Záměr je posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 
10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“ 

Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení. V průběhu zpracování byla ve spolupráci  
s oznamovatelem a projektantem stavby korigována technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů na 
životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby a provozu na 
životní prostředí. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A. I.    Oznamovatel         JMR, spol. s r. o. 

A. II.   I ČO                27338100 

A. III.  Sídlo                Pražská 234, 

                                                  411 18 Budyně nad Ohří 

A. IV. Jméno, příjmení, sídlo a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Jan Mikula 
Pražská 234 
411 18 Budyně nad Ohří  
tel.: +420 416 813 835 
e-mail: j.mikula@jmr.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B. I. Základní údaje 

B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Č e r p a c í  s t a n i c e  -  J M R ,  s p o l .  s  r .  o .  

Kategorie:    kategorie II 

sloupec B  

Pořad. číslo:  10.4 –„Skladování vybraných nebezpečných chemických látek 
a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství nad 
1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků 
v množství nad 100 t.“ 

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Navrhovaná čerpací stanice se bude nacházet na pozemku o výměře 2420 m2. 

Plánuje se výstavba dvou nadzemních dvouplášťových nádrží NDN 16. Každá z nádrží bude mít 
kapacitu 16 m3. Úložiště dvouplášťových nadzemních nádrží bude opatřeno ocelovou vanou pro 
záchyt úkapů o objemu 300 l, která bude součástí zařízení. 

Použitou surovinou bude nafta, plánovaná spotřeba nafty bude 3000 – 4000 litrů týdně. 

B. I. 3. Umístění záměru  

Kraj:    Ústecký    

Obec:    Budyně nad Ohří     

Katastrální území: Budyně nad Ohří 

Posuzovaný záměr se bude nacházet na stávajícím pozemku č. 1528, v katastrálním území Budyně nad 
Ohří. 
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Obrázek 1 Umístění záměru v širším území 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Obrázek 2 Umístění záměru na katastrální mapě 

 

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
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B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 

− čerpací stanice pohonných hmot  

Pozemek pro plánovanou výstavbu se nachází uvnitř stávající průmyslové zóny. 

Možnost kumulace s jinými záměry 

V současné době nejsou známy žádné kumulativní vlivy v souvislosti s výstavbou jiných záměrů 
v blízkosti posuzovaného záměru. 

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

Zdůvodnění potřeby záměru 

Plánovaná čerpací stanice bude sloužit pro potřeby investora, nebude veřejně přístupná.  

Umístění záměru 

Posuzovaný záměr se nachází v k. ú. Budyně nad Ohří na pozemku č. 1528. 

Stručný přehled posuzovaných variant 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován 
v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonického ateliéru Atelier i69 s. r. o.  

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Výdej pohonných hmot bude probíhat na nezastřešené manipulační ploše samoobslužným systémem, 
pomocí automatizovaného bezobslužného systému pro řízení výdeje kapalných paliv. Uskladňovací 
nádrže budou odvzdušněny ocelovým potrubím. Odvzdušnění nádrže bude ukončeno neprůbojnou 
pojistkou. Nádrž bude opatřena měrnou armaturou. Vlastní měření bude prováděno měrnou tyčí. Dále 
bude na nádrži instalován plovákový ovladač pro měření hladin. Ocelová potrubí pro technologické 
rozvody budou součástí celé kompaktní jednotky NDN 16. Meziplášťové prostory nádrže budou trvale 
monitorovány. Pro stáčení pohonných hmot, které budou dováženy v cisternách, bude instalována stáčecí 
armatura, která umožní stáčení nafty do nádrže. Samostatná armatura bude sloužit pro stáčení úkapů a 
kontaminované nafty do autocisterny a dále bude likvidována odborně způsobilou firmou. Každá 
armatura bude mít vlastní samostatné potrubí. 

Zásady organizace výstavby  

Prostor staveniště bude oplocen provizorním oplocením proti přístupu nepovolaných osob. 
Automobily budou do areálu přijíždět po stávající přístupové komunikaci. Zařízení staveniště bude 
obsahovat dočasné deponie ornice a výkopku, skládku kusového a sypkého materiálu. Pro skladování 
nářadí a cenných materiálů bude použito stávajících okolních budov.  

Výstavba bude probíhat v několika fázích, které se budou lišit různými technologickými postupy a tím  
i použitou technikou, stroji a zařízeními. Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době. 
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Výkopové práce budou probíhat ručně pomocí ručního nářadí a mechanizací a budou probíhat cca 2 
týdny. Betonáž bude probíhat ručně a pomocí mechanizace. Beton bude dodáván pomocí automixů. 
Betonáž bude trvat cca 10 až 20 dní. Montáž čerpací stanice bude probíhat 30 až 50 dní. 

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Stavba bude zahájena po udělení stavebního povolení či souhlasu se stavbou stavebním úřadem 
(pravděpodobně rok 2012). Orientační doba výstavby je odhadována na 12 měsíců.  

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:   Ústecký 

Katastrální území:  Budyně nad Ohří 

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

Výčet hlavních navazujících rozhodnutí je následující: 

• Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) 
vydává Městský úřad Libochovice – stavební úřad 

• Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)  
vydává Městský úřad Libochovice – stavební úřad 
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B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Půda 

Trvalý zábor 

Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Budyně nad Ohří. 
Stávající pozemek č. 1528 o výměře 2 420 m2 je veden jako ostatní plocha. Pozemek se nachází na 
rovinatém terénu u stávajících přístupových komunikací. Dle katastru nemovitostí je vlastníkem 
pozemku společnost KOMPRAFIN, spol. s r. o. se sídlem Bořivojova 878/35, Praha Žižkov, 130 00. 

ZPF, PUPFL 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ZPF. 

B. II. 2. Voda 

Fáze výstavby 

Potřeba vody pro výstavbu bude zajištěna mobilními nadzemními nádobami. Bude však možné čerpat 
vodu ze stávajících vodovodních rozvodů v areálu. Předpokládaná spotřeba vody ve fázi výstavby 
bude upřesněna v dalších fázích projektové dokumentace. 

Fáze provozu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejnou čerpací stanici, nebude pro její provoz spotřebovávána 
žádná voda. 

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Nároky na suroviny 

Lze předpokládat, že ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému 
typu stavby. Bude se jednat zejména o beton a ocelové nádrže. Přesné určení a množství použitých 
surovin bude určeno v dalších fázích projektové dokumentace. 

Použitou surovinou ve fázi provozu bude nafta, plánovaná spotřeba nafty bude 3000 – 4000 litrů 
týdně. 

Nároky na energetické zdroje 

Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno na stávající elektrorozvody NN. Množství odebrané energie ve fázi výstavby 
bude záviset mj. i na množství použitých stavebních strojů a mechanizace. V dalších fázích projektové 
dokumentace bude upřesněna spotřeba elektrické energie ve fázi výstavby. 



Čerpací stanice - JMR, spol. s r. o.                                                             Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb. 

 

13 

 

Posuzovaný záměr bude ve fázi provozu napojen na síť elektro pomocí stávajícího trafa přes nový 
elektro rozvaděč. 

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu 

Areál je napojen na stávající příjezdovou komunikaci přiléhající k hranici pozemku stávajícím 
vjezdem. Tato komunikace vyúsťuje na silnici II/118. 

Fáze výstavby 

Pro přesun všech dodávek materiálu budou využity stávající komunikace v blízkém okolí 
posuzovaného záměru (zejména silnice II/118 a II/246). V současné fázi projektové přípravy není 
známa intenzita obslužné staveništní dopravy. Ta bude upřesněna v dalších stupních projektové 
dokumentace. Vzhledem k malému rozsahu stavby se předpokládá, že bude intenzita obslužné 
staveništní dopravy velice nízká. 

Fáze provozu 

Nafta bude dopravována do areálu pomocí cisteren. Jejich množství bude adekvátní odběru této 
pohonné hmoty. Vzhledem k tomu, že se předpokládá spotřeba 3000 – 4000 l nafty za týden, bude při 
předpokladu vyšší spotřeby intenzita cca 34 jízd cisteren za rok (předpokladem je použití cisteren 
s objemem 12 000 l).  

Tato intenzita je velmi nízká a nebude znamenat významné navýšení intenzit dopravy na stávající 
komunikační síti. 

B. II. 4. 1 Nároky na ostatní infrastrukturu 

Ochranná pásma  

V zájmovém území se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. Území posuzovaného záměru patří do CHOPAV Severočeská křída. 
Území nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO). Lokalita se 
nenachází v zátopovém území a nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. 

Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku  

Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku. 

Výstavbou posuzovaného záměru nebudou dotčeny stávající inženýrské síti nacházející se 
v zájmovém území.  Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí. 
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B. III. Údaje o výstupech 

B. III. 1. Ovzduší 

Fáze výstavby 

Krátkodobým zdrojem znečišťování ovzduší bude fáze výstavby záměru. Fáze výstavby bude blíže 
specifikována v dalším stupni projektové dokumentace. Obecně se z hlediska znečištění ovzduší 
posuzuje nejhorší možná fáze výstavby. Nejvyšší emise znečišťujících látek bývají zpravidla v etapě 
výkopových prací, kdy je manipulováno s největším množstvím zeminy. V souvislosti s manipulací 
zeminy vznikají emise prachových částic. Vzhledem k tomu, že budou výkopové práce probíhat ručně  
a objem výkopku bude minimální, budou emise prachových částic velmi malé. 

Největším zdrojem emisí prachu bude otevřená plocha staveniště a manipulace se zeminou. 
Nadměrnou prašnost je nutné eliminovat opatřeními snižování emisí prašnosti jako:  

• Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na pracovišti;  

• Zakrytovat nákladní automobily převážející sypký materiál plachtou;  

• Zkrápět uskladněnou zeminu a příjezdovou cestu staveniště za nepříznivých klimatických 
podmínek. 

Fáze provozu 

Čerpací stanice není nadále dle nového platného nařízení vlády č. 294/2011 Sb. nahrazujícího vyhl.  
č. 615/2006 Sb. středním zdrojem znečišťování ovzduší. S ohledem na charakter skladované látky – 
motorové nafty, spadá pod působnost vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam 
znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem  
a intenzity pachu, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky č. 363/2006 Sb. a vyhlášky  
č. 570/2006 Sb. Z tohoto hlediska lze tento záměr kategorizovat jako malý zdroj znečišťování ovzduší. 

Dalším zdrojem emisí předkládaného záměru bude zdrojová a cílová doprava záměru na dotčené 
komunikační síti. Vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejnou čerpací stanici, lze uvažovat pouze o 
dovozu nafty. Tuto zdrojovou a cílovou dopravu budou představovat autocisterny (předpokladem jsou 
2 jízdy autocisteren za měsíc a 34 jízd autocisteren za rok) dovážející naftu. Intenzita dopravy 
dovážejících cisteren je v tomto případě velmi malá a nebude znamenat významné navýšení znečištění 
ovzduší. 

B. III. 2. Odpadní vody 

Fáze výstavby 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, 
konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude 
upřesněno nejpozději ve stupni DSP. 
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Splaškové vody 

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě zařízení 
staveniště.  

V současném stavu projektu není možné kvalifikovat množství splaškových vod ve fázi výstavby. 
Bude upřesněno na základě počtu pracovníků na stavbě v dalším stupni projektové dokumentace. 

Dešťové vody 

Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku plánovaného záměru. 

Fáze provozu 

Splaškové vody 

V současné době není areál napojen na kanalizaci. Vlivem provozu čerpací stanice nebudou vznikat 
splaškové odpadní vody. 

Dešťové vody 

Dešťové vody budou vsakovány pomocí drenážního systému na pozemku.  

Technologické odpadní vody 

Ve fázi provozu mohou vzniknout u stáčecích míst znečištěné odpadní vody. Proto je u stáčecích míst 
navržena zpevněná plocha s odkanalizováním do úkapné jímky.  

B. III. 3. Odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a navazujícími 
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi 
výstavby a provozu záměru a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů.  

Odpady vznikající ve fázi výstavby 

Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu 
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně 
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele 
stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění 
mezi „vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno 
speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými 
zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  

Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou 
odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě (specializované firmě), která se nakládáním s tímto 
odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější však bude údržba techniky prováděna u specializované firmy 
mimo staveniště. 
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Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu 
výstavby. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, 
skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“. 

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou 
vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné 
osobě. Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 
185/2001 Sb. v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude 
zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

Podskupina 16 06: V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční 
autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně 
převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory 
shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností 
výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.  

Skupina 17: Jedná se o stavební odpad, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních 
prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. S veškerými stavebními odpady je 
nutno nakládat dle Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

Ve fázi výstavby bude vznikat odpad kategorie 17 01 01 – beton. Dále bude vznikat i odpad 
podskupiny 17 04 – Kovy včetně jejich slitin (odpad kategorie 17 04 05 – železo a ocel). 

Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 
17 05 04.  

V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních 
mechanismů) půjde o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován 
v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.  

Skupina 20: Jedná se o komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. 

Použité pracovní oděvy (20 01 10 – oděv, 20 01 11 – textilní materiál) budou využity jako čistící 
hadry  
a zbytek bude nabídnut k recyklaci.  

Z provozu zařízení staveniště bude vznikat drobný odpad s katalogovým číslem 20 03 01 – směsný 
komunální odpad. Jeho množství bude závislé především na počtu pracovníků činných na stavbě. 
Vzniklý směsný komunální odpad bude tříděn, zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), 
plasty (20 01 39).  

Nebezpečné odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou shromažďovány na vyhrazených 
místech odděleně, ve speciálních nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu  
a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo 
k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené odpady budou předávány k externímu odstranění 
oprávněné osobě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle zákona č.185/2001 Sb., § 
4 a 12. 
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Tabulka 1 Seznam druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených 
ve skupinách 05, 12 A 19) 

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N 

15 
Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtra ční materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené   

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 Baterie a akumulátory  

16 06 01 Olověné akumulátory N 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 01 Beton O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru   

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 39 Plasty  O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Množství vznikajícího odpadu 

Přesné množství vznikajících druhů bude známo až po určení zhotovitele stavby a bude vycházet 
z konkrétně použitých technologií použitých při výstavbě. 

Místa uložení odpadu 

Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa, kam bude odpad odvážen za účelem 
využití (např. recyklace), budou určena až dodavatelem stavby.  
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Obecně lze konstatovat, že odpady ze stavební činnosti budou přímo na staveništi tříděny. Kovový 
materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton bude odvezen k recyklaci, ostatní materiály budou  
(v případě, že je není možné jinak využít) odváženy na vhodné skládky, které určí dodavatel stavby. 

Odpady vznikající ve fázi provozu 

Skupina 05: V nádržích na naftu může vznikat odpad druhu 05 01 03 – Kaly ze dna nádrží na ropné 
látky, který bude vznikat při údržbě nádrží. Odvoz tohoto odpadu bude zajištěn odbornými firmami 
(oprávněnými osobami) s tím, že odpad bude odděleně shromažďován v odpovídajících prostorech a 
předáván k odstranění či jinému využití oprávněným osobám dle uzavřených smluvních vztahů. 

Skupina 13: Při znehodnocení motorové nafty vznikne odpad druhu 13 07 01 – Topný olej a 
motorová nafta. Odvoz tohoto odpadu bude zajištěn odbornými firmami (oprávněnými osobami) s tím, 
že odpad bude odděleně shromažďován v odpovídajících prostorech a předáván k odstranění či jinému 
využití oprávněným osobám dle uzavřených smluvních vztahů. 

Skupina 15: Při řešení havárie čerpací stanice a řešení úkapů a úniku ropných látek vznikne druh 
odpadu 15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. Místem shromažďování tohoto 
nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude 
skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny 
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního 
materiálu. 

Skupina 17: V případě havárie může vzniknout i odpad druhu 17 05 03 – Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak 
bude uložen na skládku NO.  

Skupina 19: Dalším odpadem vznikajícím při havárii může být i druh odpadu 19 13 01 – Pevné 
odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky, které by měly být přednostně 
dekontaminovány v zařízeních k tomu určených, jinak budou uloženy na skládku NO. 

Tabulka 2 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování 
uhlí 

 

05 01 Odpady ze zpracování ropy  

05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky N 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19) 

 

13 07 Odpady kapalných paliv  
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtra ční materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy N, O 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)   

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Systém nakládání s odpady ve fázi provozu 

Oznamovatel záměru musí mít souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, vydaný příslušným 
orgánem státní správy. 

Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi výstavby a provozu 

Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 
odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 

e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech 
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahující PCB a 
podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto 
zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 

i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se 
zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,  

l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveným v tomto zákoně. 

Dále je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména 
s požadavky § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v 
platném znění, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů. 

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle 
§ 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t 
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. 

Odpad bude na staveništi tříděn. Dále bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady dále 
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využity. Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny.  

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby potřebné podmínky. 
Nebezpečné odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně, ve speciálních 
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo 
dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. 
Uvedené odpady budou předávány firmě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle 
zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a 12. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 
jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Odvoz odpadu bude provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (resp. firma) k nakládání s odpady. 

Shrnutí 

Produkci odpadů lze očekávat ve fázi výstavby i provozu záměru. 

Přesné množství druhů odpadů vznikajících při výstavbě není možné v současné fázi projektových 
příprav specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a po určení 
technologie výstavby. 

Za provozu posuzovaného záměru nebude vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně 
ohrožovalo životní prostředí.  

Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, 
která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu 
odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavce 1 zákona o odpadech 
v platném znění.  

Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska 
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

B. III. 4. Hluk  

Fáze výstavby 

Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Jde 
tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí 
pak svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové 
zdroje hluku. 

Emise hluku do okolní zájmové lokality během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni 
projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet (skladba a počty 
stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, harmonogram, postup a 
technologie výstavby, atd.). Nejvyšší emise hluku se dají předpokládat v etapě výkopových prací. 
Vzhledem k tomu, že budou výkopové práce probíhat částečně i ručně a objem výkopku bude 
minimální a intenzita obslužné staveništní dopravy bude velmi nízká, nepředpokládá se významné 
navýšení hlučnosti. 
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Fáze provozu 

Ve fázi provozu bude zdrojem hluku automobilová doprava, kterou budou tvořit cisterny s naftou. Dle 
spotřeby nafty (208 000 l za rok) byla spočtena intenzita dopravy autocisteren. Předpokládá se celkem, 
že přijede a odjede celkem 34 autocisteren za rok. Tato intenzita je velmi nízká a nebude tak znamenat 
významné navýšení hlukového zatížení. Samotná čerpací stanice nebude zdrojem hluku. 

B. III. 5. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

Hlavními riziky, která lze identifikovat pro plánovaný záměr, jsou požár a únik nebezpečných látek. 

Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Negativním projevem požáru 
pro širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu vznikají 
odpadní vody kontaminované směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení. Vzhledem 
k tomu, že se obytná zástavba nachází v dostatečné vzdálenosti (cca 200 m) od plánovaného záměru, 
nehrozí větší riziko přenosu požáru do okolní obytné zástavby. 

Rozsáhlejší vliv může mít únik nafty do podzemních a povrchových vod. Včasným zásahem lze 
rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál.  

Fáze výstavby 

Během výstavby může být podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných hmot, olejů  
a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační 
čerpání, výstavbu norných stěn a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody. 

Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno úniky 
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

Fáze provozu 

Preventivní opatření 

Požadavky na požární bezpečnost čerpací stanice stanovuje ČSN 65 0202 v návaznosti na ČSN 73 
0804. 

Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a manipulační řády 
čerpací stanice. Eventuelní možnou havárií je únik skladované motorové nafty. Pro eliminaci možné 
kontaminace jsou navržena následující opatření: 

• Motorová nafta bude skladována ve dvouplášťových nadzemních ocelových nádržích. 

• Úložiště nádrží bude opatřeno ocelovou vanou pro záchyt úkapů o objemu 300 litrů. 

• U stáčecích míst bude instalována zpevněná plocha s odkanalizováním do úkapné jímky. 

• Meziplášťové prostory nádrže budou trvale monitorovány. 

Dodržováním těchto opatření lze únik skladovaného paliva minimalizovat. 
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Následná opatření 

Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Při úniku nebezpečných látek je 
nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak co 
nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace. 

Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.). 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C. I. 1 Ovzduší 

Klimatické a rozptylové podmínky 

Podle Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971) se zájmové území nachází v 
teplé oblasti T2. Podrobnosti o klimatické charakteristice oblasti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3 Klimatická charakteristika oblasti  

Číslo oblasti T2 

Počet letních dnů 50 až 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 až 170 

Počet mrazových dnů 100 až 110 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 18 až 19 

Průměrná teplota v dubnu 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 až 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

Počet dnů zatažených 40 až 50 

Počet dnů jasných 120 až 140 

Kvalita ovzduší 

Pro informaci o stávající imisní situaci v zájmovém území byly využity výsledky měření ze stanic 
automatického imisního monitoringu (AIM).  

Imisní pozadí z dat ČHMÚ (rok 2010) 

Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM10 se v zájmovém území v roce 2010 pohybovalo do 
27,1 µg.m-3 (data ze stanice č. 80 – Doksany). 

Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací NO2 se v zájmovém území v roce 2010 pohybovalo do 
16,8 µg.m-3 (data ze stanice č. 80 – Doksany). 
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Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM2,5 se v zájmovém území v roce 2010 pohybovalo 
do 21,8 µg.m-3 (data ze stanice č. 80 – Doksany). 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí benzenu, je stanice ČESRAF 792 Veltrusy, která však 
není pro posuzovaný záměr reprezentativní. Zde se pohybovaly průměrné roční koncentrace v roce 
2010 do 1,5 µg.m-3. V posuzovaném území však pravděpodobně budou nejvyšší roční koncentrace 
benzenu nižší. 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí CO, je stanice ČHMÚ 1571 Ústí n. L. - město, která 
však není pro posuzovaný záměr reprezentativní. Zde se pohybovaly maximální osmihodinové 
koncentrace v roce 2010 do 497 µg.m-3. V posuzovaném území však pravděpodobně budou tyto 
koncentrace CO nižší. 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí benzo(a)pyrenu,  je stanice ČHMÚ 1571 Ústí n. L. – 
ZÚ Pasteurova, která však není pro posuzovaný záměr reprezentativní. Zde se pohybovaly průměrné 
roční koncentrace v roce 2010 do 1,6 ng.m-3. V posuzovaném území však pravděpodobně budou 
nejvyšší roční koncentrace benzo(a)pyrenu mnohem nižší. 

V zájmovém území ve stávajícím stavu nedochází k překračování imisních limitů u škodlivin PM10, 
NO2, PM2,5, benzenu, CO a benzo(a)pyrenu. 

 

C. I. 2 Počáteční akustická situace 

Zájmové území posuzovaného záměru se nachází v blízkosti silnice II/118 (intenzita dopravy činí dle 
sčítání ŘSD z roku 2010 4 618 všech vozidel za 24 hodin), silnice II/246 (intenzita dopravy činí dle 
sčítání ŘSD z roku 2010 2 416 všech vozidel za 24 hodin – rok 2010) a v blízkosti železniční trati č. 
096 (Roudnice nad Labem – Libochovice), která je využívána pouze v letních měsících o víkendech 
jako turistická atrakce. Hlavním zdrojem v území je tak provoz na silnici II/118, dále i na silnici II/246 
a železniční trati č. 096. Dle sčítání ŘSD z roku 2010 však nejsou intenzity dopravy na těchto 
komunikacích nijak vysoké, nepředpokládá se tedy, že by byly ve stávajícím stavu překročeny 
hygienické limity hluku.  

Obrázek 3 intenzity dopravy na stávající komunikační síti 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

4618 vozidel za 24 h 

2416 vozidel za 24 h 
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C. I. 3 Voda 

Povrchová voda 

Hydrologické zařazení 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní plochy. Severozápadně od 
zájmového území protéká Malá Ohře.  

Oblast posuzovaného záměru spadá do hydrologického pořadí 1-13-04-055/0 Ohře od Chomutovky po 
ústí, nachází se v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe.  

Záplavové území 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.  

Podzemní voda 

Území náleží do hydrogeologického rajonu Ohárecká křída. Hladina podzemní vody je napjatá 
s typem propustnosti průlino-puklinová, mineralizace dosahuje méně než 1 g/l, chemický typ 
podzemní vody je Ca-Na-HCO3. 

CHOPAV 

Území posuzovaného záměru patří do CHOPAV Severočeská křída.  

PHO 

Záměrem nebude dotčeno PHO.  

 

C. II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně 
významně ovlivněny 

V této podkapitole předkládaného oznámení je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném 
území posuzovaného záměru. Jsou uvedeny pouze složky životního prostředí, u kterých je předpoklad, 
že budou ovlivněny. 

Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde určitým způsobem 
k ovlivnění následujících složek ŽP, nebudou však ovlivněny významným způsobem. 

• Geomorfologické a geologické poměry 

• Půda 

• Flóra 

• Fauna  

• Krajinný ráz 

C. II. 1 Geomorfologické a geologické poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 
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Provincie    Česká Vysočina 

Soustava (subprovincie)  Česká tabule 

Oblast     Středočeská tabule  

Celek    Dolnooharská tabule  

Podcelek   Terezínská kotlina 

Okrsek    Lovosická kotlina 

Geologické poměry 

Na následujícím obrázku je patrné geologické složení zájmového území. 

V širším území převažují nivní sedimenty (světle modrá). Tyto nivní sedimenty zasahují i do 
zájmového území. V území se nachází i kvartérní písky (tmavší modrá). Východně od zájmového 
území se nalézají kvartérní slatiny, rašeliny a hnilokaly (šedá barva). 

Obrázek 4 Geologické poměry zájmového území 

 

Zdroj: www.geology.cz 

C. II. 2 Půda 

Dotčené pozemky nepatří ani do kategorie zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům určeným 
k plnění funkce lesa.  

Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha. 

C. II. 3 Flóra 

Fytogeografické členění 

Z hlediska fytogeografického členění ČR se území nachází v Českém termofytiku, ve 
fytogeografickém okrese 7a Libochovická tabule. 
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Aktuální vegetace zájmového území 

Dle metodiky mapování biotopů lze dotčenou lokalitu zařadit jako X1 – Urbanizovaná území. Jedná se 
o zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů, včetně ruderální bylinné 
vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a křovin na volných plochách mezi zástavbou. 

Posuzovaný záměr se nachází ve stávající průmyslové zóně s výskytem sporadické vegetace. Ve 
sledovaném území je vyloučen výskyt chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Je vyloučena i přítomnost ohrožených druhů rostlin 
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

C. II. 4 Fauna 

Biogeografické členění 

Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Úštěcký bioregionu (Culek, 
1996). 

Aktuální fauna zájmového území 

Člověkem intenzivně využívané území prakticky vylučuje možnost osídlení území náročnějšími druhy 
živočichů. Území v prostoru záměru je v současné době osídleno běžnými druhy živočichů žijícími na 
okraji měst. 

Z bezobratlých lze očekávat běžné eurytopní druhy, které jsou schopny se přizpůsobit široké nabídce 
stanovišť včetně silně narušených. 

Z obratlovců se trvale může vyskytovat několik běžných menších druhů. Jedná se zejména o myš 
domácí (Mus musculus), potkan (Ratus norvergicus) a hmyzožravců – krtek (Talpa europea) a ježek 
západní (Erinaceus europaeus). Přechodně se může objevit zajíc nebo králík.  

V zájmovém území se vyskytují běžné druhy ptáků typické pro městské a příměstské prostředí, např. 
straka obecná (Pica pica), kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora 
koňadra (Parus major), vrabec domácí (Paser domesticus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), hrdlička divoká (Streptopelia turtur) a rehek domácí 
(Phoenicurus ochruros). Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji 
z tohoto důvodu chránit.  

C. I. 5 Krajinný ráz 

Záměr je situován na severním okraji města Budyně nad Ohří v areálu stávající průmyslové zóny. 
Severním a západním směrem se nachází zemědělsky obhospodařované plochy. Jižně a východně od 
plánovaného záměru se nachází obytná zástavba, která je tvořena nízkou zástavbou. Z východní části 
k pozemku přiléhá stávající železniční trať. Hlavním určujícím prvkem krajinného rázu širšího okolí 
záměru jsou tedy zejména rozsáhlé zemědělské plochy a zástavba rodinnými domy. Dalším prvkem 
krajinného rázu jsou komunikace a také četná rozptýlená zeleň. 

Zájmové území posuzovaného záměru lze tak označit za antropogenně ovlivněné, kde bylo původní 
harmonické měřítko krajiny vlivem zemědělské činnosti a rozrůstání výstavby zcela přeměněno.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

D. I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy 

Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných 
pracovních míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. 

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel 

Narušení faktorů pohody obyvatelstva 

V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění především těchto 
faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel: 

• zvýšení hladiny akustického tlaku, 

• zvýšení znečištění ovzduší, 

Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu 
zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti 
s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin, či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. 
Vzhledem k charakteru stavby se však významné narušení faktorů pohody nepředpokládá. 

K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru na 
akustickou situaci a znečištění ovzduší. Nebude se však jednat o významné ovlivnění.  

Vliv na zdraví obyvatel 

Hluk – vlivy na zdraví obyvatelstva 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční 
změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních vyspělých 
zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno 
značné procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku je v 
současnosti považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na 
kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na 
imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví. 

Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a 
nepříznivého ovlivnění pohody lidí. 

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a 
rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně v nařízení 
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vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně 
specifikovány limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při 
jejichž překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit, 
že při stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet 
především z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo 
pracovním prostředí. 

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na 
lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 

• poškození sluchového aparátu - je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti 
na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice, 

• zhoršení komunikace řečí - v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných 
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti, 

• nepříznivé ovlivnění spánku - se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku, 

• ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku - byly prokázány v 
řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být 
jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě 
hypertenze a ischemické choroby srdeční, 

• vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví - nepředpokládá se, že by hluk mohl 
být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů 
nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch, 

• nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem - zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je 
plnění úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy, 

• obtěžování hlukem - vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity 
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo 
vyčerpání. 

Výstavba 

Ve fázi výstavby čerpací stanice nebude obyvatelstvo okolní zástavby ovlivňováno nadlimitním 
hlukem. Výkopové práce, které budou probíhat částečně ručně a jsou z hlediska hlukových emisí 
nejhorší fází výstavby, budou probíhat v intervalu dvou týdnů. Nehrozí tak negativní ovlivnění zdraví 
obyvatelstva okolních obytných objektů. 

Provoz 

Provoz čerpací stanice bude zanedbatelným zdrojem hluku, nebude tak znamenat negativní ovlivnění 
zdraví obyvatel okolních obytných objektů. Akustická situace se po zprovoznění čerpací stanice nijak 
významně oproti akustické situaci ve stávajícím stavu nezmění. 
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Znečištění ovzduší - vlivy na zdraví obyvatel 

Výstavba 

Vzhledem k charakteru stavby a skutečnosti, že bude rozsah zemních prací malý, nebude etapa 
výstavby představovat významné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze 
technicky eliminovat pomocí technických opatření.  

Pro minimalizaci negativních vlivů jsou ve fázi výstavby formulována následující opatření: 

• Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi, 

• Zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou, 

• Za nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací provádět zkrápění plochy 
staveniště. 

• V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné 
zeminy a zkrápění příjezdových cest. 

Provoz 

Provoz čerpací stanice bude bodovým zdrojem znečištění ovzduší (čerpací stanice) a liniovým 
zdrojem znečištění ovzduší (cisterny s motorovou naftou). Provoz cisteren s naftou nebude znamenat 
významné zvýšení intenzit dopravy na okolní komunikační síti. Lze tedy předpokládat, že se 
v souvislosti s provozem čerpací stanice nezvýší riziko pro zdraví obyvatelstva okolních obytných 
objektů.  

Provoz čerpací stanice nebude z hlediska znečištění ovzduší znamenat zvýšené riziko pro obyvatelstvo 
okolních obytných objektů. Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze tedy konstatovat, že bude vliv 
záměru ve vztahu k obyvatelstvu malý a daný záměr lze považovat za akceptovatelný.  

D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci 

Vyhodnocení – fáze výstavby  

Emise hluku do okolní zájmové lokality během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni 
projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet - skladba a počty 
stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, harmonogram, postup a 
technologie výstavby, atd. Nejvyšší emise hluku se dají předpokládat v etapě výkopových prací. 
Vzhledem k tomu, že budou výkopové práce probíhat částečně i ručně a objem výkopku bude 
minimální a intenzita obslužné staveništní dopravy bude velmi nízká, nepředpokládá se významné 
navýšení hlučnosti. Další etapou, ve které mohou vznikat emise hluku, je etapa betonáže. Intenzita 
dopravy automixů bude stejně jako intenzita dopravy nákladních automobilů odvážejících zeminu, 
velice nízká (betonáž bude probíhat 10 až 20 dní). Vznikající emise tak nebudou znamenat významné 
navýšení hluku v zájmovém území, které by znamenalo překročení hygienických limitů hluku.  

Stavební hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce, 
úpravou staveniště a třeba i použitím dočasných protihlukových opatření (v tomto případě to však 
nebude třeba). Z preventivních a organizačních opatření to je např. výběr stavebních mechanizmů 
s nejnižší hlučností, organizování stavebních prací tak, aby nejhlučnější činnosti byly prováděny 
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v hodinách, kdy je většina obyvatel mimo domov, neprovádět hlučné práce o víkendech a o svátcích 
apod. 

V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní informace  
o všech použitých strojních zařízeních.  

Konkrétní akustické vstupy a jejich vyhodnocení budou zpracovány v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

Vyhodnocení – fáze provozu  

Ve fázi provozu bude zdrojem hluku automobilová doprava, kterou budou tvořit cisterny s převáženou 
naftou. Tyto cisterny budou přijíždět po stávající silnici č. 118, která vede přes obytnou zástavbu 
Budyně nad Ohří. Dle spotřeby nafty (208 000 l za rok) byla spočtena intenzita dopravy autocisteren. 
Předpokládá se celkem, že přijede a odjede celkem 34 autocisteren za rok. Tato intenzita je velmi 
nízká a nebude znamenat významné navýšení hlukového zatížení. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
neveřejnou čerpací stanici, nenarostou v území vlivem provozu čerpací stanice intenzity automobilové 
osobní dopravy.  Samotná čerpací stanice nebude zdrojem hluku. Závěrem lze konstatovat, že vlivem 
provozu posuzované neveřejné čerpací stanice nedojde k překročení hygienických limitů hluku. 

 

D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima 

Vyhodnocení – fáze výstavby 

Krátkodobým zdrojem znečišťování ovzduší bude fáze výstavby záměru. V případě výstavby záměru 
bude nejhorší fází výstavby z hlediska emisí etapa výkopových prací. V souvislosti s manipulací 
zeminy vznikají emise prachových částic. Vzhledem k tomu, že budou výkopové práce probíhat 
částečně ručně a objem výkopku bude minimální, budou emise prachových částic velmi malé a 
nebudou znamenat překročení imisních limitů. Dále budou ve fázi výstavby vznikat emise z motorů 
stavební techniky uvnitř areálu výstavby a mimo areál. Bude se jednat o nákladní automobily 
odvážející zeminu a automixy přivážející beton. Provoz těchto vozidel bude probíhat po stávajících 
silnicích č. 118 a 246. Intenzita dopravy nákladních automobilů odvážející zeminu však bude velice 
nízká (objem výkopku bude velmi malý). Vznikající emise tak nebudou znamenat významné navýšení 
emisí v zájmovém území, které by znamenalo překročení imisních limitů. Intenzita dopravy automixů 
bude také velice nízká (betonáž bude probíhat 10 až 20 dní). Vznikající emise tak nebudou znamenat 
významné navýšení emisí v zájmovém území, které by znamenalo překročení imisních limitů.  

Základními opatřeními, kterými lze eliminovat nadměrnou prašnost jsou následující opatření:  

• Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na pracovišti;  

• Zakrýt nákladní automobily převážející sypký materiál plachtou;  

• Zkrápět uskladněnou zeminu a příjezdovou cestu staveniště za nepříznivých klimatických 
podmínek. 

Vyhodnocení – fáze provozu 

V současné době se z hlediska znečištění ovzduší nejedná o nadlimitně zatíženou lokalitu. 
V zájmovém území nedochází ve stávajícím stavu k překračování imisních limitů u škodlivin PM10, 
NO2, PM2,5, benzenu, CO a benzo(a)pyrenu. 
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Čerpací stanice je charakterizována jako malý zdroj znečištění ovzduší. Jedná se o neveřejnou čerpací 
stanici se dvěma skladovacími nádržemi. Její provoz tak nebude znamenat navýšení intenzit dopravy 
osobních automobilů. Zdrojem emisí ve fázi provozu tak budou pouze cisterny dovážející naftu. 
Předpokladem jsou 2 jízdy cisteren za měsíc a 34 jízd cisteren za rok. Intenzita dopravy cisteren je 
v tomto případě velmi malá a nebude znamenat významné navýšení znečištění ovzduší. Vliv záměru 
na kvalitu ovzduší lze vztáhnout pouze k bezprostřednímu okolí čerpací stanice a lze ho klasifikovat 
jako nevýznamný. Kvalita ovzduší v okolí záměru nebude realizací záměru výrazně změněna.  

Závěr 

Z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko 
pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření uvedená 
v kap. D. IV. tohoto oznámení. 

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Fáze výstavby 

Potřeba vody 

Potřeba vody pro výstavbu bude zajištěna mobilními nadzemními nádobami. Bude však možné čerpat 
vodu ze stávajících vodovodních rozvodů v areálu. Předpokládaná spotřeba vody ve fázi výstavby 
bude upřesněna v dalších fázích projektové dokumentace. 

Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a objem bude záviset na počtu 
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí.  

Odpadní vody 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, 
konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude 
upřesněno nejpozději ve stupni DSP. 

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě zařízení 
staveniště. V současném stavu projektu není možné kvalifikovat množství splaškových vod ve fázi 
výstavby. Bude upřesněno na základě počtu pracovníků na stavbě v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku plánovaného záměru. 

Vliv výstavby na povrchové a podzemní vody 

V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod ani z hlediska kvality, ani 
z hlediska jejich kvantity. 

Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, olejů a 
mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační 
čerpání  
a kontaminovanou vodu příslušným způsobem sanovat. 

Ovlivnění režimu proudění podzemních vod v zájmovém území se nepředpokládá. 
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Fáze provozu 

Potřeba vody 

Pro provoz čerpací stanice se nepředpokládá žádná potřeba vody. 

Odpadní vody 

V současné době není areál napojen na kanalizaci. Vlivem provozu čerpací stanice nebudou vznikat 
splaškové odpadní vody. 

Dešťové vody budou vsakovány pomocí drenážního systému na pozemku.  

Ovlivnění jakosti a množství vod 

Ve fázi provozu mohou vzniknout u stáčecích míst znečištěné odpadní vody. Proto je u stáčecích míst 
navržena zpevněná plocha s odkanalizováním do úkapné jímky. Voda z jímky bude vyvážena 
specializovanou firmou s oprávněním na likvidaci kontaminovaných vod. 

Záměrem nedojde k výraznému ovlivnění odtokových poměrů zájmového území. Již ve stávajícím 
stavu je velká část zájmového území tvořena zpevněnými plochami. Kvalitativní i kvantitativní 
ovlivnění povrchových vod tak bude nevýznamné. 

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod 

Území posuzovaného záměru patří do CHOPAV Severočeská křída. Záměrem nebude dotčeno žádné 
PHO. 

Pro eliminaci možné kontaminace podzemních vod jsou navržena následující opatření: 

• Motorová nafta bude skladována ve dvouplášťových nadzemních ocelových nádržích. 

• Úložiště nádrží bude opatřeno ocelovou vanou pro záchyt úkapů o objemu 300 litrů. 

• U stáčecích míst bude instalována zpevněná plocha s odkanalizováním do úkapné jímky. 

• Meziplášťové prostory nádrže budou trvale monitorovány. 

Závěr 

Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko 
pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření uvedená 
v kap. D. IV. tohoto oznámení. 

D. I. 6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Zábor půdy 

Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Budyně nad Ohří. 
Stávající pozemek č. 1528 o výměře 2 420 m2 je veden jako ostatní plocha.  

ZPF, PUPFL 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ZPF. 
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Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní 
topografie nedojde. Nedojde k významnému ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena 
sesuvy ani poddolováním. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V posuzovaném území se v podstatě nenacházejí žádné přírodní zdroje. V zájmovém území se 
nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (těžené, netěžené), 
chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území nenalézají žádná poddolovaná či 
sesuvná území. 

Realizací záměru dojde k částečnému zásahu do horninového prostředí – realizace zpevněných ploch, 
atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 

Horninové prostředí může být v případě havárie během výstavby kontaminováno úniky ropných 
produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 

D. I. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Flóra 

Dle metodiky mapování biotopů lze dotčenou lokalitu zařadit jako X1 – Urbanizovaná území. Jedná se 
o zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů, včetně ruderální bylinné 
vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a křovin na volných plochách mezi zástavbou. 

Posuzovaný záměr se nachází ve stávající průmyslové zóně s výskytem sporadické vegetace. Ve 
sledovaném území je vyloučen výskyt chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Je vyloučena i přítomnost ohrožených druhů rostlin 
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

Fauna 

Člověkem intenzivně využívané území prakticky vylučuje možnost osídlení území náročnějšími druhy 
živočichů. Území v prostoru záměru je v současné době osídleno běžnými druhy živočichů žijícími na 
okraji měst. 

Z bezobratlých lze očekávat běžné eurytopní druhy, které jsou schopny se přizpůsobit široké nabídce 
stanovišť včetně silně narušených. 

Z obratlovců se trvale může vyskytovat několik běžných menších druhů. Jedná se zejména o myš 
domácí (Mus musculus), potkan (Ratus norvergicus) a hmyzožravců – krtek (Talpa europea) a ježek 
západní (Erinaceus europaeus). Přechodně se může objevit zajíc nebo králík.  

V zájmovém území se vyskytují běžné druhy ptáků typické pro městské a příměstské prostředí, např. 
straka obecná (Pica pica), kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora 
koňadra (Parus major), vrabec domácí (Paser domesticus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), hrdlička divoká (Streptopelia turtur) a rehek domácí 
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(Phoenicurus ochruros). Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji 
z tohoto důvodu chránit.  

Ekosystémy 

Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 – 
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a 
zemědělských objektů.  

Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu není 
považován vliv záměru na ekosystémy za významný.  

 

D. I. 8. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 
3 písm. b) a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba 
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.  

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 6. 4. 
2012 (JID 48745/2012/KUUK/N-1634/) nebude mít posuzovaný záměr „Čerpací stanice JMR, spol. 
s r. o.“ samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. 

D. I. 9. Vliv na krajinu (charakter m ěstské části) 

Pro posouzení vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz, respektive charakter městské části a 
estetické charakteristiky území je podstatné hodnotit stavbu dle určujících objektivních faktorů 
krajinného rázu území. Při hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz byla vzata v úvahu následující 
hlediska: 

• Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz 

• Vznik nové charakteristiky území 

• Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

• Narušení vizuálních vjemů 

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz 

Záměr je situován na severním okraji města Budyně nad Ohří v areálu stávající průmyslové zóny. 
Zájmové území je možno charakterizovat jako typickou kulturní krajinu silně ovlivněnou člověkem. 
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Severním a západním směrem se nachází zemědělsky obhospodařované plochy. Jižně a východně od 
plánovaného záměru se nachází obytná zástavba, která je tvořena nízkou zástavbou. Z východní části 
k pozemku přiléhá stávající železniční trať.  

Hlavním určujícím prvkem krajinného rázu širšího okolí záměru jsou tedy zejména rozsáhlé 
zemědělské plochy a zástavba rodinnými domy. Dalším prvkem krajinného rázu jsou komunikace a 
také četná rozptýlená zeleň. 

Vznik nové charakteristiky území 

Výstavba nové čerpací stanice, která bude realizována ve stávající průmyslové zóně, nebude znamenat 
novou charakteristiku území. 

Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

Pro dotčenou část území je typický vysoký stupeň urbanizace a vysoká míra antropogenního 
ovlivnění. Výstavbou posuzovaného záměru nedojde k narušení poměru krajinných složek. Záměr 
bude realizován ve stávající průmyslové zóně. 

Narušení vizuálních vjemů 

Nově realizovaný záměr, nebude vzhledem ke svému charakteru, vytvářet nový prvek v blízkých, 
středně vzdálených ani vzdálených pohledech. 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude z hlediska vlivu na charakter městské části ani 
z hlediska dálkových pohledů působit rušivě. 

D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické památky 

Kulturní památky 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné movité ani nemovité kulturní 
památky.  

Hmotný majetek 

Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku.  

Archeologické památky 

Posuzované území není zařazeno dle informací Národního památkového ústavu mezi významné 
archeologické lokality. 
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D. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Přímo dotčeny budou pozemek, na 
kterém je čerpací stanice plánována. 

Hodnocené vlivy záměru Čerpací stanice JMR, spol. s r. o. na životní prostředí a obyvatelstvo mají 
lokální charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní 
negativní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení. 
 

D. III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 

 

D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů 

Fáze projektových příprav 

• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktorů pohody obyvatelstva. 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby  
a pohyb vozidel a stavební techniky. 

• Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení požární  
a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení.  

• Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno řídit se požadavky na 
minimální hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila 
zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.  

• Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou 
emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

• V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství, druhy vznikajících 
odpadů  
a prostory pro jejich shromažďování. 

Fáze výstavby 

• Při stavebních pracích je nutno preferovat mechanismy s minimální hlučností tak, aby jejich 
činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.  

• V prostoru výjezdů ze staveniště musí být zajištěno dopravní značení. 

• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

• Případnou sekundární prašnost ve fázi výstavby lze technicky eliminovat pomocí technických 
opatření:  

o Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi, 
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o Zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou, 

o Za nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací provádět zkrápění plochy 
staveniště. 

o V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné 
zeminy a zkrápění příjezdových cest. 

• V období výstavby záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

• Na staveništi nesmí být pálen odpad. 

• Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest 
k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení výstavby uvede komunikace do 
původního stavu.  

• Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska 
jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly. 

• Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

• V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi zde nutno 
omezit na minimum. 

• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění množství  
a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování odpadů. Je 
třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, 
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 

• V případě znečištění zeminy je nutné s ní nakládat v souladu s příslušnou legislativou (zák.  
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky).  

• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou 
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• Při realizaci respektovat normy a ČSN související s požární ochranou. 

Fáze provozu 

• Pro eliminaci možné kontaminace podzemních vod jsou navržena následující opatření: 

o Motorová nafta bude skladována ve dvouplášťových nadzemních ocelových nádržích. 

o Úložiště nádrží bude opatřeno ocelovou vanou pro záchyt úkapů o objemu 300 litrů. 

o U stáčecích míst bude instalována zpevněná plocha s odkanalizováním do úkapné jímky. 

o Meziplášťové prostory nádrže budou trvale monitorovány. 

• Dodržovat schválené havarijní a provozní řády. 

• Dodržováním technologických postupů zabránit úkapům PHM a v případě úniku mimo technologii 
čerpací stanice aplikovat odpovídající sorbent a následně s pomocí odborníků sanovat znečištěnou 
oblast. 
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• Pravidelně kontrolovat veškerá technologická zařízení čerpací stanice a udržovat je v dokonalém 
technickém stavu. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

• Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání  
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 
100 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, 
odst. 2. 

• Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, 
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 

D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Oznámení o vlivu záměru neveřejné Čerpací stanice - JMR, spol. s r. o. na životní prostředí a 
veřejné zdraví bylo zpracováno na základě podkladů připravovaných pro stavební povolení. 
Hodnocení vlivů tedy odpovídá stupni znalosti projektu. 

Vyhodnocení vlivu záměru na znečištění ovzduší a akustickou situaci bylo provedeno na základě 
zkušeností zpracovatele předkládaného oznámení. Toto vyhodnocení lze vzhledem k velikosti a 
charakteru záměru považovat za dostatečné 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován 
v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonického ateliéru Atelier i69 s. r. o.  

 

ZÁVĚR 

Předkládané oznámení záměru neveřejné Čerpací stanice - JMR, spol. s r. o. bylo zpracováno dle 
Přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Oznámení se zabývá vymezením vlivů 
výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí a hodnocením záměru z hlediska 
ekologické únosnosti prostředí. 

Ze zpracovaného oznámení vlivu na životní prostředí posuzovaného záměru vyplynuly tyto závěry: 

Charakteristika záměru 

• Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod 
pořadové číslo 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro 
životní prostředí a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 t.“ 

• Posuzovaný záměr se bude nacházet na stávajícím pozemku č. 1528, v katastrálním území 
Budyně nad Ohří. 

• Záměrem investora je výstavba neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v areálu společnosti 
JMR, spol. s r. o. v Budyni nad Ohří.  

Půda 

• Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

• Dotčený pozemek je dle výpisu z katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. 

• Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně 
místní topografie nedojde.  

• Posuzovaným záměrem nebudou dotčena výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se 
v území nenalézají žádná poddolovaná či sesuvná území. 

• Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – realizace zpevněných ploch, atd. 
Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 
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Povrchové a podzemní vody 

• V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní 
plochy.  

• Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. 

• Území posuzovaného záměru patří do CHOPAV Severočeská křída.  

• Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech sociálního 
zázemí v místě zařízení staveniště.  

• Dešťové vody budou vsakovány pomocí drenážního systému na pozemku.  

• Vlivem provozu čerpací stanice nebudou vznikat splaškové odpadní vody. 

• Ve fázi provozu mohou vzniknout u stáčecích míst znečištěné odpadní vody. Proto je u stáčecích 
míst navržena zpevněná plocha s odkanalizováním do úkapné jímky. Voda z jímky bude 
vyvážena specializovanou firmou s oprávněním na likvidaci kontaminovaných vod. 

• Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
riziko pro životní prostředí v daném území.  

Ovzduší 

• Krátkodobým zdrojem znečišťování ovzduší bude fáze výstavby záměru. Tyto emise však budou 
vzhledem k době trvání této etapy, velmi malé. 

• Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze vztáhnout pouze k bezprostřednímu okolí čerpací stanice a lze 
ho klasifikovat jako nevýznamný. Kvalita ovzduší v okolí záměru nebude realizací záměru 
výrazně změněna.  

Hluk 

• Nejvyšší emise hluku se dají předpokládat v etapě výkopových prací. Vzhledem k tomu, že budou 
výkopové práce probíhat částečně i ručně a objem výkopku bude minimální a intenzita obslužné 
staveništní dopravy bude velmi nízká, nepředpokládá se významné navýšení hlučnosti. Další 
etapou, ve které mohou vznikat emise hluku, je etapa betonáže. Intenzita dopravy automixů bude 
stejně jako intenzita dopravy nákladních automobilů odvážejících zeminu, velice nízká (betonáž 
bude probíhat 10 až 20 dní). Vznikající emise tak nebudou znamenat významné navýšení hluku 
v zájmovém území, které by znamenalo překročení hygienických limitů hluku.  

• Ve fázi provozu bude zdrojem hluku automobilová doprava, kterou budou tvořit cisterny 
s převáženou naftou. Předpokládá se celkem, že přijede a odjede celkem 34 autocisteren za rok. 
Tato intenzita je velmi nízká a nebude znamenat významné navýšení hlukového zatížení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejnou čerpací stanici, nenarostou v území vlivem provozu 
čerpací stanice intenzity automobilové osobní dopravy.  Samotná čerpací stanice nebude zdrojem 
hluku. Závěrem lze konstatovat, že vlivem provozu posuzované neveřejné čerpací stanice nedojde 
k překročení hygienických limitů hluku. 

ZCHÚ, ÚSES, VKP a systém NATURA 2000 

• Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ÚSES, VKP ani ZCHÚ dle zákona 
č. 114/1992 Sb. v platném znění.  
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• Záměr nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Fauna, flóra a ekosystémy 

• Člověkem intenzivně využívané území prakticky vylučuje možnost osídlení území náročnějšími 
druhy živočichů. Území v prostoru záměru je v současné době osídleno běžnými druhy živočichů 
žijícími na okraji měst. Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné 
ji z tohoto důvodu chránit.  

• Posuzovaný záměr se nachází ve stávající průmyslové zóně s výskytem sporadické vegetace. Ve 
sledovaném území je vyloučen výskyt chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin ve 
smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Je vyloučena i přítomnost ohrožených druhů 
rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

• Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu není 
považován vliv záměru na ekosystémy za významný.  

Ostatní 

• Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů 
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí ani ve fázi výstavby, ani ve fázi provozu 
záměru. 

• Ve fázi výstavby i provozu čerpací stanice nebude obyvatelstvo okolní zástavby ovlivňováno 
nadlimitním hlukem. Nehrozí tak negativní ovlivnění zdraví obyvatelstva okolních obytných 
objektů. 

• Výstavba ani provoz čerpací stanice nebude z hlediska znečištění ovzduší znamenat zvýšené 
riziko pro obyvatelstvo okolních obytných objektů.  

• Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze konstatovat, že je vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu 
malý a daný záměr lze považovat za akceptovatelný. 

 

Posuzovaný záměr  

Čerpací stanice - JMR, spol. s r. o. 
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F. 1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

Obrázek 5 Čerpací stanice - JMR, spol. s r. o – pohledy, půdorys 

 

Obrázek 6 Čerpací stanice JMR, spol. s r. o – schéma potrubí pro plnění a výdej 
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F. 2. Další podstatné informace oznamovatele  

Oznamovatel nemá další podstatné informace týkající se posuzovaného záměru. Veškeré důležité 
informace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou uvedeny 
v předcházejících kapitolách oznámení záměru. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Oznámení je zpracováno pro záměr neveřejné Čerpací stanice - JMR, spol. s r. o., která je plánována 
v k. ú. Budyně nad Ohří na pozemku č. 1528. 

Záměrem investora je výstavba čerpací stanice pohonných hmot v areálu společnosti JMR, spol. s r. o. 
v Budyni nad Ohří. Jsou navrženy dvě nádrže s výdejními stojany. 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 
10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“ 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován 
v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonického ateliéru Atelier i69 s. r. o.  

Ovzduší 

Čerpací stanice není nadále dle nového platného nařízení vlády č. 294/2011 Sb. nahrazujícího vyhl. č. 
615/2006 Sb. středním zdrojem znečišťování ovzduší. Tento záměr patří mezi malé zdroje 
znečišťování ovzduší. 

Z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko 
pro životní prostředí v daném území. 

Hluk 

Nejvyšší emise hluku se dají předpokládat v etapě výkopových prací. Vzhledem k tomu, že budou 
výkopové práce probíhat částečně i ručně a objem výkopku bude minimální a intenzita obslužné 
staveništní dopravy bude velmi nízká, nepředpokládá se významné navýšení hlučnosti. Další etapou, 
ve které mohou vznikat emise hluku, je etapa betonáže. Intenzita dopravy automixů bude stejně jako 
intenzita dopravy nákladních automobilů odvážejících zeminu, velice nízká (betonáž bude probíhat 10 
až 20 dní). Vznikající emise tak nebudou znamenat významné navýšení hluku v zájmovém území, 
které by znamenalo překročení hygienických limitů hluku.  

Ve fázi provozu bude zdrojem hluku automobilová doprava, kterou budou tvořit cisterny s převáženou 
naftou. Předpokládá se celkem, že přijede a odjede celkem 34 autocisteren za rok. Tato intenzita je 
velmi nízká a nebude znamenat významné navýšení hlukového zatížení. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o neveřejnou čerpací stanici, nenarostou v území vlivem provozu čerpací stanice intenzity 
automobilové osobní dopravy.  Samotná čerpací stanice nebude zdrojem hluku. Závěrem lze 
konstatovat, že vlivem provozu posuzované neveřejné čerpací stanice nedojde k překročení 
hygienických limitů hluku. 

Půda 

V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčený pozemek je 
zařazen jako druh ostatní plocha. 
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Navrhovaná čerpací stanice se bude nacházet na pozemku o výměře 2420 m2. 

Voda 

V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní plochy. 
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. 
Území posuzovaného záměru patří do CHOPAV Severočeská křída.  

Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech sociálního zázemí 
v místě zařízení staveniště. Dešťové odpadní vody budou vsakovány na pozemku.  

Ve fázi provozu nebudou vlivem provozu čerpací stanice vznikat splaškové odpadní vody. Dešťové 
vody budou vsakovány pomocí drenážního systému na pozemku. Ve fázi provozu mohou vzniknout u 
stáčecích míst znečištěné odpadní vody. Proto je u stáčecích míst navržena zpevněná plocha 
s odkanalizováním do úkapné jímky. Voda z jímky bude vyvážena specializovanou firmou s 
oprávněním na likvidaci kontaminovaných vod. 

Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko 
pro životní prostředí v daném území.  

Ochrana přírody 

V území dotčeném záměrem se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3 zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění, ať již místní, regionální či nadregionální úrovně. 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí ani žádné významné krajinné prvky dané § 3 
písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Na území dotčeném stavbou se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 
12  
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná 
stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území. 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 6. 4. 
2012 (JID 48745/2012/KUUK/N-1634/) nebude mít posuzovaný záměr „Čerpací stanice JMR, spol. 
s r. o.“ samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. 

Fauna, flóra 

Člověkem intenzivně využívané území prakticky vylučuje možnost osídlení území náročnějšími druhy 
živočichů. Území v prostoru záměru je v současné době osídleno běžnými druhy živočichů žijícími na 
okraji měst. Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto 
důvodu chránit.  

Posuzovaný záměr se nachází ve stávající průmyslové zóně s výskytem sporadické vegetace. Ve 
sledovaném území je vyloučen výskyt chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Je vyloučena i přítomnost ohrožených druhů rostlin 
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 
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Archeologie, kulturní a historické památky 

Posuzované území není zařazeno dle informací Národního památkového ústavu mezi významné 
archeologické lokality. 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné movité ani nemovité kulturní 
památky.  

Odpady 

Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů 
neměly významně ohrozit životní prostředí ani ve fázi demolice/výstavby, ani ve fázi provozu záměru. 

Zdravotní rizika 

Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze konstatovat, že je vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu malý a 
daný záměr lze považovat za akceptovatelný. 
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H. PŘÍLOHY  

� Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

� Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
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