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Úvod
Předkládané oznámení na akci „Neveřejná čerpací stanice pouze motorové nafty (dále jen
ČS NM) – NDN 10000 v areálu společnosti HERKUL a.s. v Chanově na pozemku
p.č. 111/1“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Současně s ČS NM bude instalován i systém pro skladování a výdej AdBlue (močovina) –
přísada do NM nákladních automobilů.
ČS NM – NDN 10000 podléhá posouzení vlivů záměru dle § 4 a přílohy č. 1 kategorie II, bod
10.4 Skladování vybraných nebezpečných látek (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 zákona 100/2001 Sb.
v platném znění.
Důvodem toho zařazení je klasifikace motorové nafty, ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb.,
zákon o chemických látkách a přípravcích, v platném znění zákona, jako přípravku zdraví
škodlivého.
Důvodem instalace neveřejné ČS NM je smluvní zajištění zásobování NM firemních vozů
investora (HERKUL a.s.)
Areálem prochází vnitrozávodní komunikace, která slouţí pro vjezd a výjezd automobilů.
Vnitrozávodní komunikace je napojena na silnici I/15.
Předkládané oznámení záměru „Neveřejná ČS NM – NDN 10000 v areálu společnosti
HERKUL a.s. v Chanově na pozemku č. 111/1“ vypracované podle zákona 100/2001 Sb.
v platném znění dle § 10d, slouţí pro zjišťovací řízení.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma:

HERKUL a.s.

Firma zapsaná u:

rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vloţka 15889

IČ:

250 04 638

DIČ:

CZ 25004638

Sídlo:

Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 01

Provozovna:

Chanov čp. 52, Obrnice 435 21

Telefon:

476 440 728

Fax:

476 440 721

A.2

A.3

A.4

Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Jana Doušová
telefon:

725 775 175

e-mail:

dousova@herkul.cz
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1

Název záměru
Neveřejná čerpací stanice NM – NDN 10000

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha pozemku:

77 438 m2

Projektová kapacita:
Projektovaný roční obrat NM:

960 m3

Projektovaný roční obrat AdBlue:

12 m3

Projektovaný počet závozů NDN:

120 závozů za rok

Projektovaný počet závozů AdBlue:

4 závozy za rok

1 x nadzemní dvouplášť. nádrţ NDN 10000 (motorová nafta) o objemu 10 m3
1 x výdejní stojan ADAST, typ 8991.683/S/CA/PNN/40
1 x nadzemní dvouplášť. nádrţ o objemu 2,9 m3 (AdBlue)
1x automatická výdejní pistole (AdBlue) – součástí dodávky

B.I.3

Umístění záměru
Kraj:

Ústecký

Obec:

567337 Obrnice

Katastrální území:

708747 Chanov (okres Most)

Parcela číslo:

111/1 o celkové výměře 77 438 m2

P. č. sousedních pozemků:

125/4, 125/31, 125/32, 125/33, 125/34,
170/1, 170/3, 271/3

Posuzovaný záměr je situován výlučně do oploceného areálu společnosti HERKUL a.s., který
se nachází v jiţní části k.ú. Chanov při levém okraji silnice I/15 směr Most. Vjezd do areálu je
ze silnice I/15.
Areál HERKUL a.s., do něhoţ je záměr situován není určen k bydlení, v územním plánu obce
Obrnice je pozemek veden jako „výroba těţká a skladování (stav)“.
Umístění záměru je v souladu s Územním plánem obce Obrnice.
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Obrázek 1: Umístění záměru – Areál HERKUL a.s.

B.I.4
Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměrem je instalace neveřejná ČS NM a AdBlue s jedním stáčecím a výdejním místem pro
potřeby zásobování NM a jedním stáčecím a výdejním místem pro potřeby zásobování
AdBlue firemních vozů investora.
Nároky na přírodní zdroje
ČS NM bude umístěna výlučně uvnitř areálu HERKUL a.s. V souvislosti s instalací ČS NM a
AdBlue nedochází k ţádným stavebním úpravám. Záměr nemá tedy ţádné nároky na zábor
půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje.
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Moţnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry
Zatím není známa v blízkosti tohoto navrhovaného investičního záměru kumulace s jinými
záměry, jejichţ realizací by mohlo dojít ke kumulaci vlivů na ţivotní prostředí.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvaţovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Potřeba realizace záměru je dána obchodní politikou oznamovatele, který hodlá smluvně
zajistit soběstačnost a operativnost v zásobování vlastních automobilů motorovou naftou.
Přímý nákup od stálého dodavatele je také zárukou cenové výhodnosti a kvality dodávaných
pohonných hmot.
B.I.5

Umístění záměru nebylo prováděno variantně, vzhledem k připravenosti a stavu území. ČS
NM a AdBlue je navrţena na dosud nevyuţívaném pozemku uvnitř areálu společnosti
HERKUL a.s. Realizace záměru nebude vyţadovat ţádné stavební úpravy ve svém okolí. ČS
NM a AdBlue bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, k příjezdu a odjezdu
automobilů bude vyuţita stávající vnitrozávodní komunikace. Také z hlediska moţných vlivů
záměru na ţivotní prostředí je předkládaná varianta ekologicky únosná, neboť nedojde
k narušení ochranných pásem a krajinného rázu, k ovlivnění hydrogeologických poměrů a
územního systému ekologické stability. Realizace záměru nezpůsobí nárůst intenzity dopravy,
protoţe ČS budou vyuţívat automobily, které do areálu jezdí i v současné době, takţe lze
oprávněně předpokládat, ţe nedojde ke zvýšení imisí vlivem dopravy. Vzhledem k nízké tenzi
par NM se nepředpokládá významný nárůst imisí těkavých organických látek během stáčení
do skladovací nádrţe a výdeji do nádrţí automobilů.
B.I.6
B.I.6.1

Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technický popis záměru

ČS NM
Na stávající zpevněné ploše se umístí typová dvouplášťová nádrţ na 10 000 l motorové nafty
s výdejním stojanem. Půdorysné rozměry jsou 5,0 x 1,5 m, celková výška je 1,75 m. V čele
nádrţe je výdejní stojan. Nádrţ má samonosný rám, není třeba osazovat ţádné základy.
Montáţ spočívá v posazení kompletu na vodorovnou zpevněnou plochu.
AdBlue
V bezprostřední blízkosti ČS NM bude umístěn systém pro příjem a výdej AdBlue.
Na stávající zpevněné ploše se umístí typová dvouplášťová nádrţ na 2 900 l AdBlue
s automatickou výdejní pistolí. Půdorysné rozměry jsou 2,0 x 1,5 m, celková výška je 1,9 m.
V čele nádrţe je výdejní pistole. K osazení není nutné budovat základy. Montáţ spočívá
v posazení kompletu na vodorovnou zpevněnou plochu.
Manipulační plocha ČS NM a AdBlue bude na zpevněné odizolované ploše. Manipulační
plocha je vyspádována do lapolu.
Celý komplex se uzemní k uzemňovacímu kolíku.
Provoz čerpací stanice bude bezobsluţný. Pouze v době stáčení z automobilové cisterny bude
u zařízení obsluha. ČS budou vyuţívat zaměstnanci firmy, kteří budou poučeni o způsobu
pouţití ČS a o případném riziku poţáru a jiných rizik.
V době stáčení NM a AdBlue do nádrţe bude čerpací stanice mimo provoz.
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Technologický popis záměru

Parametry čerpací stanice
Skladový produkt:
motorová nafta, ozn. DIESEL, kapacita 10 m3
Výdejní stojan:
jednostranný, jednoproduktový ADAST Adamov,
typ 8991.683/S/CA/PNN/40
Skladový produkt:
Výdejní stojan:

AdBlue, kapacita 2,9 m3
automatická výdejní pistole (součástí dodávky)

Zásobní nádrţ – NM
označení:
objem nádrţe:
materiál:
provedení:
délka:
šířka:
výška:
počet nádrţí

NDN 10000 ADAST CARD; výr. č. – 912
10 m3
ocelový plech tl. 3 mm, jakosti EN S235 JRG2
nadzemní dvouplášťová netlaková
5 000 mm
1 500 mm
1 750 mm
1

Rozvaděč:
Typ rozvaděče:
Jmenovité hodnoty:

RT2 – Dinel/Benč; výr. č. – 17/2009
rozvaděč jištění
400 V 25 A; krytí IP 55 (3x 230/400 V 63 A)

Příslušenství nádrţe
- odkalovací armatura Js 25
- odvzdušňovací armatura Js50 zakončená přírubou Js50/6
- armatura Js 32 pro instalaci systému zjišťování netěsnosti mezipláště
- zařízení pro měření výšky hladiny v nádrţi (měrná tyč)
- armatura Js 80 určená pro plnění nádrţe s přírubou Js80/6
Systém pro příjem a výdej AdBlue
označení:
GreenStar Smart 2900L
objem nádrţe:
2,9 m3
materiál:
ocelový plech
provedení:
nadzemní dvouplášťová netlaková
délka:
2 000 mm
šířka:
1 500 mm
výška:
1 900 mm
počet nádrţí
1
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Pro skladování NM bude pouţita nadzemní ocelová dvouplášťová netlaková nádrţ o objemu
10 m3. Provedení a vybavení nádrţe splňuje podmínky ČSN 736059, ČSN 650202,
ČSN 650201, ČSN 753415, ČSN EN 60079-14, ČSN EN 13160-1, ČSN EN 13160-7
a ČSN souvisejících. Nádrţ je svařena z ocelového plechu 3 mm, jakosti EN S235 JRG 2.
Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 čl. 3.29;4.8. Po obvodu a ani ve dně
nádrţe nejsou umístěny ţádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz. ČSN 650201 čl.
5.4.9). Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 131607. Rovněţ dno nádrţe je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený
s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. Kontrola meziplášťového prostoru je
prováděna pomocí snímače kapaliny. Hladina v nádrţi je sledována elektronickým snímačem
OCIO, případně pomocí měrné tyče, která je součástí dodávky.
Stáčecí a výdejní potrubí
Příjem NM do skladovací nádrţe je prováděn přes stáčecí armaturu vybavenou rychlospojkou.
Plnění NM je pomocí stáčecího čerpadla do nadzemní nádrţe přes plnící hrdlo Js 80.
Přeplnění nádrţe je signalizováno pomocí snímače hladiny OCIO.
Úkapová jímka
Manipulační plocha ČS NM bude na zpevněné odizolované ploše. Manipulační plocha
je vyspádována do lapolu. Pod výdejním stojanem je sorbční rošt SORO (schopný zachytit
aţ 15 kg ropných látek), který se skládá ze sorpční textilie a ocelové ochranné a montáţní
konstrukce.
Výdejní stojan
Typ výdejního stojanu:
Produkt:
Výdejní čerpadlo:
Typ snímače impulsů:
Typ měřidla:
Čerpací monoblok:
Výdejní hadice:
Výdejní pistole:
Počítadlo:
Motor:
Krabice rozvodná:
Měřič:

8991.683/S/CA/PNN/40, výr. č. – 259/09
nafta motorová
ADAST MINOR CARD
ELTOMATIC ME 01-05; výr. č. – 6007681
8530.25 5; výr. č. – 007/09
P 640.50/2; výr. č. – 034/09
AS 16/4; výr. č. – 11/08
ZVA; výr. č. – 4720351
TTS; výr. č. – 04000267 TTS
KDO 7.90; výr. č. – 0609500BC5
RAEL 0,55 kW; výr. č. – 824241
GENERI X. 13X1; výr. č. – 09058/09
M 403.25 P; výr. č. – 064/09

Pro skladování AdBlue bude pouţita nadzemní ocelová dvouplášťová netlaková nádrţ o
objemu 2,9 m3. Nádrţ je svařena z ocelového plechu. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky.
Po obvodu a ani ve dně nádrţe nejsou umístěny ţádné prostupy, armatury a výstupní otvory.
Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce.

Počet stran: 41

Strana č.: 11

TESO Praha a.s.

E/637/10/00

B.I.6.3
Doplňující informace
Vytápění, zdroje tepla
Nebude instalováno.
Zeleň
Instalací ČS NM a AdBlue nedochází v souvislosti s posuzovaným záměrem k ţádným
změnám z hlediska zeleně.
Inţenýrské sítě
Pro instalaci ČS NM a AdBlue nebude třeba provádět ţádné stavební nebo jiné činnosti
(úpravy terénu, výkopy, přeloţky inţenýrských sítí).
B.I.7

Termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:
I. pololetí 2011
Předpokládaný termín ukončení:

B.I.8

B.I.9

I. pololetí 2011

Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Ústecký
Obec:

567337 Obrnice

Katastrální území:

708747 Chanov (okres Most)

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

Územní rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby dle § 79, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) vydává Magistrát města Mostu – Odbor rozvoje a
územního plánu, Radniční 1/2, 434 69 Most, příslušný podle § 13, odst. 1, písm. b), zákona
č. 183/2006 Sb.
Stavební povolení
Stavební povolení dle § 115, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) vydává Magistrát města Mostu – Odbor stavební úřad, Radniční 1/2, 434 69
Most, příslušný podle § 13, odst. 1, písm. b), zákona č. 183/2006 Sb.
Umístění středního zdroje znečišťování
Rozhodnutí o umístění středního zdroje znečišťování vydává KÚ Ústeckého kraje, Odbor
ţivotního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, příslušný
podle § 48 odst. 1 písm. r) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých
zákonů, v platném znění
Povolování stavby a zařízení v chráněném ložiskovém území
Souhlasné stanovisko Báňského úřadu s umístěním záměru dle Horního zákona na pozemku
p.č. 111/1 k.ú. Chanov, který je součástí chráněného loţiskového území (CHLÚ) – loţisko
bentonitu.
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ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1
Půda
Území pro zamýšlenou instalaci ČS NM a AdBlue se nachází v k.ú. obce Obrnice uvnitř
areálu společnosti HERKUL a.s. na parcele číslo 111/1. Areál je oplocený. Plocha pro
umístění technologie je rovinná, jedná se o zpevněnou plochu. Pozemek je napojen na
stávající vnitroareálovou komunikaci.
Instalací záměru nedojde k záboru pozemků ZPF ani pozemků plnící funkci lesa, pozemek je
v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.
B.II.2
Voda
Pro provoz ČS NM a AdBlue se nepředpokládá odběr ani spotřeba vody. Vzhledem
ke skutečnosti, ţe se jedná o bezobsluţný objekt, není přivedena voda pro sociální účely.
B.II.3
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové (materiálové) zdroje
ČS NM
Neveřejná čerpací stanice NM je určena pro motorovou naftu. Motorová nafta
je klasifikována (podle zákona č. 356/2003 Sb., zákon o chemických látkách a přípravcích,
v platném znění zákona, ve smyslu prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 232/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků, v platném znění vyhlášky), jako přípravek zdraví škodlivý a zároveň
jako karcinogenní 3.kategorie (tzn. látky, které mohou vyvolat u lidí obavy vzhledem
k moţným karcinogenním účinkům, ale u kterých dostupné informace nejsou dostačující pro
zařazení do kategorie 2 – to je mezi látky, na něţ je třeba pohlíţet, jako by byly karcinogenní
pro člověka).
Motorová nafta je sloţitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 aţ 370 °C s obsahem
polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení uţitných vlastností
můţe obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty),
vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. Motorová nafta je
hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí min. 55°C. Nebezpečí hoření
hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí.
Klasifikace (standardní věty označující specifickou rizikovost R-věty)
R – 40 Podezření na karcinogenní účinky
R – 65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic.
R – 66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe
Vybrané fyzikální vlastnosti
Hustota při 15 °C
Rozmezí teplot varu:
Bod tání
Relativní hustota par (vzduch = 1)
Tlak nasycených par
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Požárně technické charakteristiky
Bod vzplanutí
Bod hoření cca 60 °C
Teplota vznícení cca 250 °C
Koncentrační meze výbušnosti
spodní:
horní:

E/637/10/00

> 55 °C
Třída nebezpečnosti III. třída nebezpečnosti
Teplotní třída T 3
0,5 % (V/V)
6,5 % (V/V)

Množství
Předpokládané stočené mnoţství při 1 závozu:
Celkové mnoţství vydané PHM – nafty
Rychlost výdeje:

8 m3
960 m3/rok
40 l/min

Systém pro příjem a výdej AdBlue
AdBlue je vodný roztok močoviny (32,5 wt%), v souladu se standardem Din 70 070. Obvykle
lze pouţít také synonymum: NOx redukční prostředek DIN 70. Tato látka se pouţívá k
redukci NOx plynů ve výfukových plynech dieselových motorů nákladních automobilů a
autobusů. Látka není klasifikována jako nebezpečný materiál dle standardu EC směrnice
67/548/EC.
Informace o látce
Výrobek není hořlavý. Amoniak můţe být vystaven trvalému tepelnému záření. Neexistují
ţádná speciální pravidla pro manipulaci s AdBlue.
Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při °C):
Teplota (rozmezí teplota) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Samozápalnost:
Meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při °C):
Hustota (při °CC):
Rozpustnost ve vodě (při °C):

Kapalné
Čirá
Mírný charakteristický
Mírně alkalická
- 11
+ 103
Nelze
Produkt není hořlavý
Produkt není samozápalný
Produkt není výbušný
Nebyly zjištěny
Není k dispozici
1,09 g.cm-3 při 20 °C
Úplně mísitelný

Tepelná energie
Potřeba tepelné energie se v souvislosti s provozem bezobsluţné ČS nepředpokládá.
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Elektrická energie
ČS NM a AdBlue bude napojena na stávající el. rozvod kabelovou přípojkou.
B.II.4
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Příjezd a odjezd je řešen v areálu po zpevněných plochách, tzn., ţe záměr nemá další nároky
na dopravní a nebo jinou infrastrukturu.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III

B.III.1
Mnoţství a druh emisí do ovzduší
ČSNM je vyjmenovaným zdrojem dle přílohy 1, části II. k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.,
bod 4.8. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot
s výjimkou nakládání s benzinem je zařazeno jako střední zdroj znečišťování ovzduší.
Hodnoty emisí
Na základě porovnání s výsledky autorizovaných měření emisí, prováděných naší společností,
lze předpokládat následující parametry technologie nutné pro výpočet emisí zdroje
znečišťování:
1) Mnoţství odpadního plynu při stáčení a výdeji nafty (NM) je shodné s mnoţstvím
stočené či vydané kapaliny.
2) PHM jsou sloţením těkavé organické látky, jejichţ koncentrace je závislá na jejich
teplotě. Pro výpočet maximálních hmotnostních toků byla uvaţována maximální
teplota okolí 35,8 °C, pro výpočet průměrných hm. toků průměrná roční teplota
okolí 8,7 °C.
3) Atmosférický tlak lokality 97 400 Pa.
4) Rychlost stáčení NM do nádrţe je 0,5 m3.min-1, prům. mnoţství stáčené nafty 8 m3
5) Výdej dle projektované výrobní kapacity, tj. rychlost výdeje je 1x 0,04 m3/min
6) Koncentrace znečišťujících látek byly stanoveny dle firemní metodiky v souladu
s metodikou EPA AP-42.
7) Obrat nafty bude 960 m3.rok-1
8) Předpokladem pro maximální emise je nemoţnost stáčení a výdeje současně.
Tabulka 1: Výpočet maximálních emisí
Hmotnostní tok (g.hod-1)

Operace
Benzen

Aromáty frakce C7 – C8

Alifatické uhlovodíky

Stáčení NM

1,2

4,3

98

Výdej NM

0,3

1,0

24
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Tabulka 2: Měrné výrobní emise
Měrná výrobní emise (g.mPH-3)

Látka

NM
Benzen jako TOC

0,11

Aromáty frakce C7 - C8

0,31

Suma org. látek jako TOC

9,3

Tabulka 3: Výpočet předpokládaných ročních emisí
Roční emise (kg.rok-1)

Látka

NM
Benzen jako TOC

0,11

Aromáty frakce C7 - C8

0,30

Suma org. látek jako TOC

8,93

Emisní limity
V souladu s nařízením vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, musí čerpací
stanice mimo manipulaci s benzínem plnit obecně platné emisní limity stanovené vyhláškou
č. 205/2009 Sb., v platném znění pro benzen, aromáty vyjádřené jako toluen a alifatické
uhlovodíky s počtem atomů uhlíku menším neţ 11.
Emisní limity dle vyhlášky MŢP ČR č. 205/2009 Sb., v platném znění:
Benzen
- při hmotn. toku vyšším neţ 50 g/h musí koncentrace být do 5 mg/m3
Aromáty frakce C7 - C8
- při hmotn. toku vyšším neţ 2 kg/h musí koncentrace být do 100 mg/m3
Suma organických látek
-.při hmotn. toku vyšším neţ 3 kg/h musí koncentrace být do 150 mg/m3
Porovnání s emisními limity
Při posouzení, zda technologie je schopna plnit emisní limity s ohledem na koncentrace
znečišťujících látek v naftových parách, je nutné stanovit maximální hmotnostní toky těchto
látek ze všech technologických operací.
Tabulka 4: Porovnání s emisními limity
Hmotnostní tok (g.h-1)

Látka
Limitní

Předpokládaný

50

1,5

Aromáty frakce C7 - C8

2000

5,3

Suma org. látek jako TOC

3000

122

Benzen jako TOC

Počet stran: 41

Strana č.: 16

TESO Praha a.s.

E/637/10/00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe ČS NM je schopna s dostatečnou rezervou plnit platné
emisní limity.
B.III.2
Odpadní vody
Do neveřejné ČS NM a AdBlue není přivedena voda (pro technologické anebo pro provozní
účely). Případný únik NM bude zachycen v úkapové (havarijní) vaně, takţe nedojde ke
znečištění dešťových vod. Výdej a stáčení NM bude prováděn na odizolované manipulační
ploše a sorpčním roštem SORO. Celé zařízení bude pravidelně kontrolováno určeným
pracovníkem. Vyprázdnění a následnou likvidaci úkapů zajistí odborná firma: Celio a.s.,
V Růţodolu 2, 435 14 Litvínov 7.
Sráţkové vody nejsou ve smyslu zákona o vodách povaţovány za vody odpadní. Dešťová
voda bude vsakována na pozemku.
B.III.3
Odpady
Během instalace ČS budou odpady, např. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné 15 01 10, izolační materiály 17 06 04, směsný komunální
odpad, odkládány do k tomu určených nádob, následnou likvidaci zajistí odborná firma:
Marius Pedersen a.s.
Tabulka 5: Přehled odpadů během provozu ČS
Kód druhu odpadu

Název odpadu

Kategorie

Předpokládané mnoţství
(t/rok)

05 01 03

Kaly ze dna nádrţí na ropné látky
(vznik při odkalování nádrţe na naftu)

N

0,015

13 07 01

Topný olej a motorová nafta
(odpad z nádrţe na úkapy)

N

0,025

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíţe
neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

0,015

Veškeré vznikající odpady jsou shromaţďovány do k tomu určených nádob, následnou
likvidaci zajistí odborná firma: Marius Pedersen a.s.
B.III.4
Ostatní výstupy
Hluk
Vzhledem k lokalizaci do areálu s pohybem vozidel nelze předpokládat zvýšení hluku
v areálu způsobené záměrem (např. provoz čerpadla).
Vibrace
Po realizaci záměru nebude provozován ţádný zdroj vibrací, projevující se v okolí ČS.
B.III.5
Doplňující údaje
Spolu s ČS nebudou instalována zařízení, která by byla zdrojem radioaktivního nebo
elektromagnetického záření.
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ČÁST C

ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

C.I

VÝČET NEJZÁVAZNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

C.I.1
Dosavadní vyuţívání území a priority trvale udrţitelného vyuţívání
Posuzovaný záměr je situován do areálu HERKUL a.s. v Obrnicích na pozemku p.č. 111/1,
který se nachází v jiţní části obce Obrnice (k.ú. Chanov), severovýchodně od obce Vtelno
u kříţení silnic I/15 a I/27, zcela mimo obytnou oblast. Vjezd do areálu je ze silnice I/15.
Areál tvoří převáţně zpevněné plochy a vnitroareálové komunikace, pouze v okrajových
částech se nacházejí vzrostlé stromy. Areál je převáţně rovinný, mírně se svaţující k severu.
Zájmové území je vyuţíváno a zatíţeno nejrůznější důlní/průmyslovou činností a intenzivní
ţelezničním a automobilovým provozem, které jsou významnými zdroji znečišťujících
příměsí a emisí hluku.
Okolí záměru je z botanického hlediska velmi chudé a nepůvodní, chráněné rostliny se zde
nevyskytují. Pozemek s umístěním ČS NM nezasahuje do zvláště chráněného území, není ani
součástí územního systému ekologické stability.
Pozemek není součástí území archeologického významu a nenacházejí se na něm nebo v jeho
blízkosti architektonické památky, které by mohly být záměrem ovlivněny.
Pozemek záměru je součástí chráněného loţiskového území (CHLÚ) – loţisko bentonitu,
ve kterém se dle horního zákona, §16 a §19 nesmí zřizovat stavby a zařízení nesouvisející
s dobýváním výhradního loţiska. Báňský úřad v Mostě na ţádost investora sdělil, ţe nemá
k budoucímu záměru připomínek. (viz. vyjádření Báňského úřadu, strana 39)
Priority tohoto území určuje územní plán obce Obrnice, v něm je pozemek s umístěním
záměru veden jako „výroba těţká a skladování (stav)“.
Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední vlivy provozu působit pouze
v nejbliţším okolí záměru.
C.I.2

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních
zdrojů

V okolí záměru se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadţ posuzovaný záměr je
navrhován na dříve zastavěných či zpevněných plochách.
Regenerace na kvalitní přírodní prvky v okolí záměru se generelem rozvoje nepředpokládá.
C.I.3
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ
V areálu se nevyskytují kvalitní přírodní prvky a nemá charakter přírodního prostředí, protoţe
je silně zatíţen antropogenními vlivy.
Posuzovaný záměr nevnese do území další významnou zátěţ, která by významným způsobem
zhoršila stávající stav.
Realizace posuzovaného záměru v dané lokalitě je pro toto území únosná.
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Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES
je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a
jejich vzájemných vazeb.
Nejbliţšími prvky ÚSES v širším okolí záměru jsou:
Regionální biokoridory (RBK):
Kopistská výsypka – Niva Bíliny II, ve vzdálenosti cca 1,2 km S směrem.
Jánský vrch – Luční potok, ve vzdálenosti 2,0 km J směrem
Zlatník – Jánský vrch, ve vzdálenosti cca 2,2 km SV směrem
Zlatník – Bořeň, ve vzdálenosti cca 3,5 km SV směrem
Jánský vrch – Vraník, ve vzdálenosti cca 4,9 km V směrem
Slanisko Bylany – Luční potok, ve vzdálenosti cca 6,2 km JZ směrem
Regionální biocentra (RBC)
Jánský vrch – Špičák, ve vzdálenosti 2,6 km JV směrem
Niva Bíliny II, ve vzdálenosti cca 2,1 km SV směrem
Zlatník, ve vzdálenosti cca 2,3 km SVV směrem
Rýzel, ve vzdálenosti cca 4,9 km Z směrem
Hněvín, ve vzdálenosti cca 4,8 km SZ směrem

Obrázek 2: Územní systém ekologické stability
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Zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tzn. ţe záměr neleţí na území
přírodního parku, přechodně chráněné plochy, národního parku, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky.
CHKO
Nejbliţší CHKO je České středohoří a to ve vzdálenosti cca 2,9 km JV směrem. CHKO
České středohoří byla vyhlášena v roce 1976. Pro České středohoří jsou typické kuţelovité
tvary kopců, které jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, jeţ vytlačila vyvřeliny
většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. České středohoří je také díky
specifickým přírodním a klimatickým podmínkám významné velkou druhovou rozmanitostí
rostlin a ţivočichů.
Přírodní rezervace, památky a parky
- NPP Jánský vrch o rozloze 9,4 ha se nachází cca 2,9 km JV směrem, předmětem
ochrany jsou rostlinná společenstva
-

PP Luţické šípáky o rozloze 3,83 ha se nachází 4,9 km JVV směrem, předmětem
ochrany jsou prudké svahy s hojným porostem dubu šípáku

-

PR Milá o rozloze 20 ha se nachází 8,5 km JJV směrem, předmětem ochrany je
čedičová kupa s teplomilnými společenstvy

-

PR Písečný vrch o rozloze 39,2 ha se nachází 8,3 km J směrem, předmětem ochrany
jsou teplomilná společenstva ohroţených druhů rostlin a ţivočichů

-

NPR Bořeň o rozloze 23,2 ha se nachází 6,0 km SV směrem, předmětem ochrany jsou
přirozená teplomilná společenstva sutí a skal na znělcovém lakolitu v Českém
Středohoří

Natura 2000 a EVL
Zájmové území záměru není v kontaktu s ţádnou zařazenou evropsky významnou lokalitou
národního seznamu soustavy NATURA 2000 podle § 45 písm. a – c) a e) zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění a ani ţádnou takovou vzdálenou lokalitu nemůţe ovlivnit
Nejbliţší evropsky významná lokalita jsou:
-

EVL Bořeň o rozloze 67,4 ha se nachází 6,0 km SV směrem, předmětem ochrany jsou
kontinentální opadavé křoviny, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,
panonské skalní trávníky, středoevropské silikátové sutě, chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů

-

EVL Kopistská výsypka o rozloze 327,7 ha se nachází 6,5 km SSZ směrem,
předmětem ochrany je lokalita čolka velkého
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Obrázek 3: Evropsky významné lokality
Chráněná loţisková území (CHLÚ)
Pozemek záměru je součástí chráněného loţiskového území (CHLÚ) – loţisko bentonitu,
ve kterém se dle horního zákona, §16 a §19 nesmí zřizovat stavby a zařízení nesouvisející
s dobýváním výhradního loţiska. Báňský úřad v Mostě na ţádost investora sdělil, ţe nemá
k budoucímu záměru připomínek. (viz. vyjádření Báňského úřadu, strana 39)

Obrázek 4: Chráněná loţisková území
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na území areálu a v nejbliţším okolí se nenachází památková rezervace a není předmětem
archeologického zájmu.
Ţádná významná architektonická či historická památka ani archeologická naleziště, nebude
provozem ČS NM a jeho vlivy dotčena.
Území hustě zalidněná
Oznamovaný záměr je situován v průmyslové části obce Obrnice, bez přímého zapojení
do souvislé obytné zástavby. Vzdálenost nejbliţšího objektu je cca 700 m SSV směrem
od záměru. Zájmová lokalita se nachází v prostoru silně ovlivněném činností člověka
a antropogenně značně pozměněném. Přenosy negativních vlivů do obydlených částí města
se nepředpokládají.
Tabulka 6: Statistické údaje obce Obrnice
ZUJ

567337

ID obce

10875

Statut

Obec

Počet částí

3

Katastrální výměra

749 ha

Počet obyvatel

2 491

Z toho v produkt. věku

1 578

Průměrný věk

29,9

Pošta

Ano

Škola

Ano

Zdravotnické zařízení

Ano

Policie

Ano

Kanalizace (ČOV)

Ano

Vodovod

Ano

Plynofikace

Ano

Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení (včetně starých zátěţí)
Stará zátěţ (z hlediska kontaminace půdy apod.) přímo na lokalitě záměru není evidována.
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŢEK ŢIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.II.1
Ovzduší a klima
Ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatíţení uvaţovanými
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace přímo v posuzované
lokalitě není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení MŢP ČR –
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2008.
Tabulka 7: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Stavební úřad

PM10 (24-hodinový imisní limit)

Magistrát města Most

0,4

Znečištění ovzduší ovlivňuje zejména velké zdroje znečištění (průmysl) a automobilová
doprava v k.ú. Chanov. Posuzovaný záměr bude ke zvýšení znečištění ovzduší přispívat
minimálně.
Nejbliţší stanice AMS je vzdušnou čarou od místa záměru vzdálena cca 3,5 km SZ směrem,
jedná se o stanici AIM č. 1005 Most:
Tabulka 8: Charakteristika stanice AIM č. 1005 Most
Základní údaje
Kód lokality:

UMOM

Název:

Most

Stát:

Česká republika

Vlastník:

Český hydrometeorologický ústav

Obec (ZÚJ):

Most
Lokalizace

Zeměpisné souřadnice:

50° 30' 37,32" sš ; 13° 38' 42,98" vd

Nadmořská výška

221 m
Klasifikace EOI

Zkratka

B/U/R

EOI - typ stanice

pozaďová

EOI - typ zóny

městská

EOI - charakteristika zóny

obytná

EOI B/R - podkategorie

Doplňující údaje

Terén:
Krajina:
Reprezentativnost:
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Umístění
Na otevřené rovné travnaté ploše (vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města
Seznam měřicích programů:
Kód

Typ

UMOMA

automatizovaný měřicí program

UMOMD

měření PD

UMOMP

měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa
Datum zániku:

Datum vzniku: 12.08.1992

Tabulka 9: Naměřené imisní koncentrace na stanici AIM č. 1005 v roce 2009
Škodlivina/doba průměrování
3

2009

NO2 / 1 hodina ( g/m )

Max = 101,8; 19 MV = 79,8;VoL=0; VoM=0

NO2 / 1 rok ( g/m3)

X = 22,2
3

Max = 195,4; 36 MV = 56,1; VoL = 46; VoM = 46

PM10 / 24 hodin ( g/m )
3

X = 31,6

PM10 / 1 rok ( g/m )
3

BZN – benzen / 1 rok ( g/m )

X = 1,3

BaP – benzoapyren / 1 rok (ng/m3)

X = 1,0

Vysvětlivky k tabulce:
Max
maximum
4MV
4. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval (analogicky pro 19MV, 25 MV a 36
MV)
VoL
počet překročení limitní hodnoty LV
VoM
počet překročení meze tolerance LV + MT
X

roční aritmetický průměr

Klima
Z hlediska klimatologického patří zájmové území do teplé oblasti T2, charakterizované
dlouhým, teplým a sušším létem. Přechodné období je krátké, s teplým aţ mírně teplým jarem
a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Mezoklimatické poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky vůbec ovlivněny.
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4 °C. Průměrné roční mnoţství sráţek
je cca 600 mm, z nichţ 62 % je v teplé části roku.
Tabulka 10: Klimatické charakteristiky
Údaj

Klimatická oblast podle Quittovy
klasifikace
T2

Počet letních dní

50 – 70

Počet dní s prům. teplotou 10 °C a více

160 – 180

Počet dní s mrazem

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Klimatická oblast podle Quittovy
klasifikace
T2

Průměrná lednová teplota

-2 – -3

Průměrná červencová teplota

18 – 19

Průměrná dubnová teplota

8–9

Průměrná říjnová teplota

7–9

Počet dní se sráţkami 1 mm a více

90 – 100

Suma sráţek ve vegetačním období

350 – 400

Suma sráţek v zimním období

200 – 300

Počet dní se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dní
Počet jasných dní

40 – 50
120 – 140
40 – 50

C.II.2
Voda
Povrchová a podzemní voda
Plocha záměru je rovinná, jedná se o zpevněnou plochu. Okolí záměru je odvodněno do
kanalizace. Během realizace záměru nebudou budovány další objekty nebo další zpevněné
plochy, ani prováděny terénní úpravy, které by měly vliv na odtok dešťových vod ze
zájmového území.
Hydrologická situace sledovaného území Mostecka je dána především tím, ţe se jedná o
pánevní, coţ znamená akumulační oblast, která je dotována přítoky ze semihumidního
orografického celku Krušných hor. Jedná se o povodí Bíliny, která protéká severně od Obrnic.
Zájmové území leţí cca 1 km od soutoku řek Bíliny a Srbice J směrem. Trasa řeky Bílina byla
antropogenně významně ovlivněna (regulována). Přímo v zájmové lokalitě nejsou ţádné
povrchové toky. Posuzovaná lokalita leţí mimo vymezené povodí vodárenského toku i mimo
CHOPAV Severočeská křída a CHOPAV Krušné hory.
Areál záměru se dle dostupných údajů nenachází v záplavovém území.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologicky je oblast vázána infiltraci v sedimentech kvartérního stáří – a jejich
akumulaci v tělese pleistocénní terasy tvořené písčitými štěrky. Hladina podzemní vody byla
zastiţena v -5,45 m. Zvodeň v štěrcích a píscích pleistocenní terasy je plošně rozsáhlá
s mocností několik metrů. Zásobována je pouze atmosférickými sráţkami.
Hydrologické pořadí lokality je 1-14-01-025– Bílina a HGR je 213 – Mostecká pánev
C.II.3
Půda
Zájmové území náleţí k černozemní oblasti. Nejvýznamnějším substrátem celé černozemní
oblasti jsou spraše, které tvoří kvartérní pokryv v rozsáhlých územích. V různém stupni
příměsi zlepšují fyzikální, chemické i agronomické vlastnosti půd na ostatních horninách.
Nejrozšířenější půdy v této oblastí jsou půdy hlinité a jejich přechody do půd
písčitohlinitých. aţ jílovitohlinitých. Pedologie území je vţdy dána především geologickou
stavbou
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Realizace záměru nemá nároky na zábor půdy. Realizace bude prováděna výlučně uvnitř
areálu HERKUL a.s.
C.II.4

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Lokalita se nachází východně od Mostu. Celá tato oblast je budována terciérními horninami
a to zbytky terciérních sedimentů výplně mostecké pánve, ale hlavně vulkanickými horninami
okrajové části Českého Středohoří.
Kvartérní sedimenty jsou zde zastoupeny především rozsáhlým, horizontálně uloţeným
tělesem písčitých štěrků – terasa E1 (pravděpodobně vázaná na tok Praohře na počátku
pleistocénu. V té době byl směr na Obrnice a dále na Bílinu). Na povrchu jsou většinou
eolické sedimenty mladšího pleistocénu aţ holocénu.
C.II.5
Fauna a flóra
V červnu roku 2008 byl v areálu HERKUL a.s. proveden „Základní inventarizační biologický
průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny bezobratlých) – v bývalém areálu
kasárna ČR – U Obrnic“, provedený Ing. Čestmírem Ondráčkem s následujícími závěry:
Botanika
V zájmovém území bylo zaznamenáno 113 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu nebyl
zaznamenán ţádný druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb.
Zoologie
Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů nebyl během průzkumu v roce 2008
zaznamenán ţádný druh obojţivelníka. Jeden druh zvláště chráněného plaza – ještěrka
obecná.
Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byl během průzkumu v roce 2008
zaznamenán výskyt 27 druhů ptáků, všechny druhy územím jen příleţitostně zaletují či
protahují,
a) z toho 20 druhů přímo hnízdí, tento počet je vysoký, jelikoţ areál byl řadu let opuštěný
a zarostlý.
b) jeden druh, který na lokalitě hnízdí, patří mezi zvláště chráněné, a to v kategorii
ohroţený druh – ťuhýk obecný, nebude záměrem ovlivněn
c) v širším území jsou zjištěni 2 druhy ptáků (rorýs obecný a vlašťovka obecná) tyto jsou
zařazeni mezi zvláště chráněné, avšak nebudou ovlivněny
Je ale třeba upozornit na fakt, ţe všechny druhy volně ţijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb., v platném znění
Savci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2008
zaznamenáno 7 druhů savců, z nichţ není ţádný řazen mezi druhy zvláště chráněné.
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Bezobratlí
V dané lokalitě z denních motýlů se vyskytují čtyři druhy.Byl zde zjištěn i výskyt čmeláka
Bombus spp., jeţ patří mezi zvláště chráněné druhy bezobratlých ţivočichů.
Záměr nebude mít vliv na faunu a flóru.
C.II.6
Krajina
Krajina zájmového území spadá do krajinného typu 1M4. Dle typu sídelní se jedná o krajinu
starých sídelních typů Hercynica, podle způsobu vyuţití území je typ hodnocen jako
lesozemědělská krajina, v rámci typu reliéfu se jedná o krajinu rovin. Jedná se o běţný
krajinný typ.
Zájmové území leţí jihovýchodně od města Most (cca 3 km od okraje města). Jedná
se o mírně zvlněnou rovinu, která je v širších souvislostech ohraničena vrcholy Českého
středohoří. Výraznou dominantou zdejší krajiny je vrch Zlatník (521 m.n.m.), vzdálen
2,8 km SSV směrem. Je to rozsáhlá skalní oblast místního významu.
Realizace záměru nezmění a neovlivní negativně stávající krajinný ráz.
Základní typologie krajin, pouţitelná pro hodnocení krajinného rázu vychází z definice 3
účelově krajinných typů, viz. následující tabulka.
Tabulka 11: Definice účelových typů krajiny
Typ A

krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“), dominantním
aţ výlučným výskytem sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ
Krajiny zaujímá cca 30 % území ČR.

Typ B

krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“), s masovým
výskytem přírodních a agrárních prvků a s plošně omezeným výskytem industriálních
prvků. Tento typ krajiny zaujímá zhruba 60 % rozlohy ČR.

Typ C

krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“), dominantním výskytem
přírodních prvků, s minimem sídelních a absencí industriálních prvků. Tento typ krajiny
zaujímá cca 10 % rozlohy ČR.

Kaţdá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle kvalitativních ukazatelů
+

Zvýšená hodnota

0

Základní hodnota

–

Sníţená hodnota

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Zájmové území lze ve smyslu
uvedených členění zařadit rámcově do typu (A+).
C.II.7
Obyvatelstvo
Lokalita záměru leţí mimo trvale obytnou zástavbu. Nejbliţší obytná zástavba je vzdálená cca
700 m SSV směrem od uvaţovaného záměru.
C.II.8
Kulturní památky
V moţném dosahu vlivů posuzované ČS NM a AdBlue se nenachází ţádné významné
architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být
provozem ČS NM a AdBlue a jeho vlivy dotčeny.
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ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA
ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHARAKTERISTIKA MOŢNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Z hlediska moţných vlivů a velikosti těchto vlivů na ţivotní prostředí lze zhodnotit pouze
vlivy na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a vlivy způsobené produkcí
odpadů. V následujících kapitolách jsou stručně shrnuty vlivy na výše vyjmenované sloţky
ţivotního prostředí. S ohledem na rozsah záměru a na jeho lokalizaci budou tyto vlivy
minimální.
D.I

D.I.1
Vlivy na ovzduší a klima
Rozptylová studie dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění nebyla investorem poţadována.
Zpracovatel Oznámení záměru je také autorizovanou osobou pro zpracování rozptylových
studií (rozhodnutím MŢP č.j. 1128a/820/08/DK ze dne 1.4.2008). Na základě zkušeností
se zpracováním rozptylových studií na obdobné záměry lze konstatovat následující:
-

-

vliv posuzovaného zdroje se projeví pouze v bezprostřední blízkosti zdroje emisí.
vzhledem k rozsahu/kapacitě záměru a s přihlédnutím k reálným provozním
podmínkám lze konstatovat, ţe provozováním čerpací stanice nedojde
s pravděpodobností hraničící s jistotou k překročení ročního imisního limitu pro
benzen.
vzhledem k ročnímu obratu NM a poměrně nízké tenzi par a vzhledem k lokalizaci
záměru, nelze předpokládat měřitelné ovlivnění okolí záměru.

Dále je zřejmé, ţe svým rozsahem neveřejná ČS nevyvolá navýšení dopravní intenzity,
protoţe ČS budou vyuţívat pouze stávající vozy investora.
Závěrerm lze konstatovat, ţe provozem ČS tedy nedojde k nadměrnému imisnímu zatíţení
zájmového území, vliv posuzovaného zdroje se projeví pouze v bezprostřední blízkosti
záměru.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Vzhledem k lokalizaci ČS NM a AdBlue do areálu HERKUL a.s. mimo obytnou zástavbu lze
oprávněně předpokládat, ţe provozem ČS NM a AdBlue nedojde ke zvýšení hlukové zátěţe
v zájmovém území nad rámec hlukové zátěţe způsobované hlavně průmyslem a intenzivní
ţelezniční dopravou a automobilovým provozem.
D.I.2

Vliv zvýšené akustické zátěţe na obyvatelstvo bude nulový, tudíţ není nutné se v souvislosti
s plánovanou realizací záměru podrobněji zabývat problematikou akustické zátěţe
v zájmovém území.
D.I.3
Vlivy na povrchové a podzemní vody
ČS NM
Při provozu čerpací stanice zůstane produkce splaškových vod proti současnému stavu beze
změn. Sráţkové vody nejsou ve smyslu zákona o vodách povaţovány za vody odpadní.
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Stáčení i výdej NM bude prováděn na odizolované zpevněné ploše vyspádované do lapolu,
pod výdejním stojanem je navíc umístěn sorbční rošt SORO. Celé zařízení bude pravidelně
kontrolováno určeným pracovníkem.
Veškeré těsnostní a funkční zkoušky budou provedeny smluvními organizacemi k tomu
oprávněnými. Protokoly těchto zkoušek budou doloţeny.
Skladovací nádrţ NM je nadzemní dvouplášťová s kontrolou meziplášťového prostoru
pomocí snímače kapaliny.
Je tedy zřejmé, ţe provoz čerpací stanice při dodrţování pravidel manipulace s NM bude mít
vliv na podzemní a povrchové vody minimální, prakticky nulový.
AdBlue
Stáčení i výdej AdBlue bude prováděn na odizolované zpevněné ploše vyspádované do
lapolu. Celé zařízení bude pravidelně kontrolováno určeným pracovníkem.
Skladovací nádrţ AdBlue je nadzemní dvouplášťová.
Je tedy zřejmé, ţe provoz systému pro příjem a výdej AdBlue při dodrţování pravidel
manipulace bude mít vliv na podzemní a povrchové vody minimální, prakticky nulový.
D.I.4
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivem realizace záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí. Vliv lze jednoznačně
označit za nulový. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být ohroţeny nebo
narušeny.
Hydrogeologické poměry území nebudou jakkoliv ovlivněny.
D.I.5
Vlivy na faunu a flóru a ekosystémy
V širším okolí záměru se nachází EVL, PR a PP, které jsou popsány v předcházejících
kapitolách, ţádná z chráněných částí přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění nebude instalací a provozem ČS NM a AdBlue dotčena.
Záměr neznamená likvidaci ţádného přírodovědecky hodnotného stanoviště, je realizován
prakticky na odpřírodněné ploše, neznamená likvidaci hnízdišť ptáků, kácení dřevin,
negeneruje v tomto kontextu ţádné vlivy na kvalitu dochovaného přírodního prostředí
v areálu. Větší plochy s dřevinami v zájmovém území jsou lokalizovány zcela mimo dosah
stavby ČS NM a AdBlue.
D.I.6
Vlivy na krajinu
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: „Krajinný ráz, kterým je
zejména přírodní kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti je ochráněn
před činností sniţující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Realizací záměru nedojde k vytvoření nové charakteristiky území ani k narušení stávajícího
poměru krajinných sloţek, protoţe se jedná o instalaci ČS NM a AdBlue do stávajícího
areálu.
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D.I.7
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Ţádná významná architektonická či historická památka ani archeologická naleziště, nebude
provozem ČS NM a AdBlue a jeho vlivy dotčena.
D.I.8
Sociální, ekonomické dopady
U posuzovaného záměru nejsou předpokládány ţádné významné sociální nebo ekonomické
vlivy na okolní obyvatelstvo.
D.II
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŢENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Předpokládaný záměr je posouzen ze všech podstatných hledisek. Z těchto skutečností se také
odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na ţivotní prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů. které jsou hodnoceny v kapitole D.I. předloţeného oznámení
se u všech sloţek ţivotního prostředí bude jednat o vlivy bezvýznamné.
ÚDAJE O MOŢNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vlivy z hlediska dopadu
na ţivotní prostředí nenastanou.
D.III

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Územně plánovací opatření
Realizace záměru je v souladu s funkčním vyuţitím daného území, a je tedy v souladu
s územním plánem obce Obrnice, proto územně plánovací opatření nejsou navrhována.
D.IV

Období instalace
Během instalace ČS NM a AdBlue nebudou prováděny ţádné stavební práce ani přeloţky
inţenýrských sítí. Proto lze moţné nepříznivé vlivy během instalace povaţovat za nulové,
přesto je během instalace nutno dbát na dodrţování zásad ochrany podzemních a povrchových
vod a vytvořit podmínky pro shromaţďování a třídění jednotlivých druhů, odpadů a jejich
likvidaci v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Dále je nutné
se důsledně řídit podmínkami vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
Na technologickém zařízení budou provedeny komplexní zkoušky, při kterých budou
vyzkoušeny funkce veškerého technologického zařízení čerpací stanice. Výsledek všech
zkoušek bude samostatně evidován a budou součástí zápisu o převzetí zařízení.
Období provozu
Provozovatel posuzované ČS NM nemá povinnost zjišťovat mnoţství vypouštěných
znečišťujících látek dle vyhl. MŢP 205/2009 Sb, protoţe specifické emisní limity nejsou
stanoveny (viz. NV 615/2006, příl. č. 1, bod 4.8).
Během provozu bude prováděna řádná kontrola všech rizikových míst, zjištěné úkapy NM a
závady budou neprodleně odstraňovány. V souladu s poţadavky bude vypracován provozní
řád čerpací stanice a dále bude zahrnut provoz zařízení do havarijního plánu podniku.
Kompenzační opatření
Nejsou navrhována.
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CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTI A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke znalostem dané lokality, pouţité technologii záměru a zkušenostem
vyplývajících z jeho dosavadního provozu se nepředpokládají nedostatky nebo neurčitosti ve
specifikaci vlivů. Při zpracování oznámení se, s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a
technologii, nedostatky ve znalostech nevyskytly.
D.V

ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr byl předloţen v jedné variantě.

ČÁST F

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Textová část byla doplněna relevantními mapovými podklady.
Odborný posudek byl zpracován v přiloţeném samostatném svazku.

ČÁST G

VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznámení záměru „Neveřejná čerpací stanice motorové nafty – NDN 10000 v areálu
společnosti HERKUL a.s. v k.ú. Chanov na pozemku p.č. 111/1“ (investor HERKUL a.s.), je
vypracováno na základě poţadavku zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní
prostředí, v aktuálním znění zákona. Současně s ČS NM bude instalován i systém pro
skladování a výdej AdBlue (močovina) – přísada do NM nákladních automobilů. V přílohách
k zákonu jsou vyjmenovány stavby – záměry, u kterých je povinností investora posoudit ve
stanoveném rozsahu vlivy těchto záměrů na obyvatelstvo a vlivy na ţivotní prostředí,
zahrnující vlivy na ţivočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich
vzájemné působení a souvislosti.
Zákon umoţňuje seznámení dotčených subjektů a zejména seznámení obyvatelstva
se záměrem a umoţňuje zapojení obyvatelstva v rámci projednání těchto záměrů a jejich
schválení, popřípadě odmítnutí, resp. stanovení podmínek, za kterých tyto záměry mohou být
realizovány.
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě závěry jednotlivých dílčích
okruhů hodnocení. Umístění záměru do stávajícího areálu logicky doplňuje vyuţití stávajícího
areálu, tzn., ţe lokalizace záměru je navrhována co nejšetrněji ve vztahu k ovlivnění
obyvatelstva, a nebo k ohroţení ţivotního prostředí.
Navrţené technické a technologické řešení je v souladu s poţadavky na obdobná zařízení
a stavby. Instalace záměru respektuje stávající platnou legislativu v České republice,
koncepce řešení vychází z obdobných čerpacích stanic pohonných hmot.
Stavba ČS NM a AdBlue bude realizována uvnitř areálu HERKUL a.s. na pozemku
p.č. 111/1 v k.ú Chanov. Posuzovaná ČS NM a AdBlue bude slouţit jako neveřejná pro
firemní vozy investora. Před umístěním není nutno provést přeloţky inţenýrských sítí.
ČS NM
Čerpací stanice nafty je tvořena jednou nadzemní skladovací dvouplášťovou nádrţí o objemu
10 m3. Stáčení a výdej nafty bude probíhat výhradně na manipulační odizolované zpevněné
ploše vyspádované do lapolu, pod výdejním stojanem bude navíc umístěn sorbční rošt SORO.
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Zařízení pro výdej NM je tvořeno jedním samostatným výdejním stojanem ADAST. Čerpací
stanice je bezobsluţná.
AdBlue
Pro skladování AdBlue bude pouţita nadzemní ocelová dvouplášťová netlaková nádrţ o
objemu 2,9 m3 s automatickou výdejní pistolí. Nádrţ je svařena z ocelového plechu. Vnější
plášť plní funkci havarijní jímky. Po obvodu a ani ve dně nádrţe nejsou umístěny ţádné
prostupy, armatury a výstupní otvory. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena
u výrobce.
S ohledem na dostatečné zasíťování pozemku je záměr předpokládán pouze v jediné variantě.
Záměr, vzhledem k lokalizaci, stavu území a připravenosti tohoto území, představuje pro
investora optimální variantu. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.
Realizací záměru nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz stávajícího území.
Vzhledem k technickému řešení a organizačnímu zabezpečení čerpací stanice, jejího provozu,
vliv na sloţky ţivotního prostředí je zanedbatelný. Moţnosti ohroţení ţivotního prostředí
(zejména kvality ovzduší a podzemních a povrchových vod) jsou minimalizovány nebo
vyloučeny. Z hlediska ţivotního prostředí nebyly zjištěny skutečnosti, které by jednoznačně
bránily realizací posuzované stavby.
Záměr nebude znamenat ohroţení obytné zástavby hlukem, a nebo emisemi a to z důvodu
umístění ČS NM a AdBlue do stávajícího areálu v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby,
pouţití odpovídajících technologii pro skladování, stáčení NM a AdBlue a zajištění proti
úkapům či únikům, ČS NM a AdBlue je neveřejná.

ČÁST H

PŘÍLOHY
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Samostatná příloha
Odborný posudek
Právní předpisy
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
- 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
- Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu
- Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
- ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu
- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů
- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost)
- Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a
vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z
hlediska emisí hluku
-

Hydrogeologický posudek – HG vrt-vrtaná studna – červen 2010, zpracovaný RNDr.
Zdeňkem Bejšovcem, K loučkám 1428, 436 01 Litvínov

-

Závěry základního biologického inventarizačního průzkumu (cévnaté rostliny, obratlovci,
vybrané skupiny bezobratlých) – v bývalém areálu kasárna ČR – U Obrnic –
„OBALOVNA ŢIVIČNÝCH SMĚSÍ“ – červen 2008, zpracované Ing. Čestmírem
Ondráčkem
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Internetové odkazy
www.chmi.cz
www.cenia.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.geofond.cz
www.heis.vuv.cz
www.kr-ustecky.cz
www.mapy.1188.cz
www.mesto-most.cz
www.mumost.cz
www.mvcr.cz
www.natura.cz
www.ouobrnice.cz
www.portal.gov
www.cizp.cz
www.aopk.cz
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