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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš, k.ú.
Rozkoš u Humpolce

Kapacita (rozsah) záměru:

4,85 m3 objem zásobníku pro skladování LPG (zkapalněný
ropný plyn - směs propanu a butanu)
2,3 t maximální skladované množství LPG

Charakter záměru:

Čerpací stanice v areálu autosalonu Auto – F – Rozkoš má
sloužit zejména realizaci homologovaných přestaveb
pohonného systému prvně distribuovaných vozidel na systém
umožňující pohon na LPG. Současně bude čerpací stanice
sloužit i motoristické veřejnosti (cca 30 OA/den). Zavážení
bude prováděno autocisternami (cca 1 NA/týden) s čerpadlem
pro stáčení do tlakového nadzemního zásobníku. Distribuce
probíhá přes výdejní stojan LPG, čerpací agregát a potrubní
systém kompaktní čerpací stanice. Jedná se o zařízení, které
se dodává již zkompletované a které se osazuje na
připravenou základovou plochu. Dle vyjádření příslušného
stavebního úřadu z územního plánu města Humpolec
vyplývá, že záměr se nachází v ploše určené pro funkci NV –
nerušící výroba, obchod a služby.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Humpolec

kat. území:

Rozkoš u Humpolce

Zahájení:

předpoklad srpen 2011

Dokončení:

předpoklad říjen 2011

Oznamovatel:

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad
Sázavou

IČ:

47452722

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing.
Alexandr Mertl (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona)
obdržel Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad)
vyjádření níže uvedených subjektů:
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina z 13.7.2011 (ochrana ovzduší)
Odboru životního prostředí Městského úřadu Humpolec z 18.7.2011
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov z 11.7.2011
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 18.7.2011
Povodí Vltavy, s.p. z 11.7.2011
Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina (ochrana ovzduší) s realizací
záměru souhlasí a nepožaduje ho dále posuzovat dle zákona.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Humpolec
Vyjádření OŽP MěÚ Humpolec zahrnuje úseky odpadového hospodářství, ochrany ovzduší,
vodního hospodářství, památkové péče, ochrany přírody a krajiny, které nepožadují záměr
posuzovat dle zákona.
KHS konstatuje, že záměr není v rozporu se zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, v platném znění a proto nepožaduje předložený záměr posuzovat
dle zákona.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod
Oddělení odpadového hospodářství nepožaduje pokračování v procesu EIA, doporučuje
doplnit výčet odpadů vznikajících provozem budovaného zařízení.
Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany vod nemá připomínky, nepožaduje pokračovat v procesu EIA.
Oddělení ochrany přírody nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona.
Povodí Vltavy, s.p.
Nepožaduje záměr posoudit dle zákona.
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ZÁVĚR:
Záměr „Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš, k.ú. Rozkoš u Humpolce“
naplňuje dikci bodu 10.4. kategorie II přílohy č. 1 k zákonu /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 1t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t/, a to dle § 4 odst. 1 písm.
c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným
úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován
podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„ Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš, k.ú. Rozkoš u Humpolce „“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
-

-

Věnovat zvýšenou pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů
s ohledem na prevenci případných úniků závadných látek.
Organizaci stavby navrhnout tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti a
v maximální míře byla omezena možnost narušení faktoru pohody obyvatel nejbližší
chráněné zástavby.
Zemní vedení kabelové přípojky vést mimo plochy zeleného pásu souběžného
s komunikací.
Zajistit ochranu dřevin v zeleném pásu podél komunikace proti poškození dle ČSN 83
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích.
Při přípravě a realizaci záměry respektovat požadavky orgánu památkové péče a
archeologického ústavu, respektive jím pověřené organizace k provádění
archeologických výzkumů.
Doplnit výčet odpadů, které mohou vznikat při provozu budovaného zařízení uvedené
ve vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod z 18.7.2011.
Zpracovat provozní řád i havarijní plán zařízení a prokazatelně obeznámit s těmito
obsluhu čerpací stanice.
V průběhu zkušebního provozu měřením hluku ověřit, že hluk z běžného provozu
čerpací stanice LPG prokazatelně splňuje hygienické limity hluku v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb. Protokol o měření hluku předložit k posouzení
KHS.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr bude realizován na parkovišti autosalonu Auto – F – Rozkoš, v místní části města
Humpolec. Parkoviště je napojeno na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod.
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Závažnosti vlivů
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře způsobující přeslimitní vlivy) škodliviny
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami
v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. Čerpací stanice bude primárně
sloužit pro zajištění činnosti autosalonu (intenzita zákaznické dopravy cca 30 osobních
vozidel/den, intenzita zásobovací dopravy cca 1 autocisterna/týden). Celková roční emise
z výdeje i plnění nádrže bude 16,12 kg kapaliny LPG. Významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl příslušný
orgánem ochrany přírody vyloučen.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 546).
Město Humpolec jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Humpolec žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)
1/ Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., Hrnčíře 2, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU
Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Město Humpolec, 396 22 HUMPOLEC (datová schránka)
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Humpolec, Horní nám. 300, 396 22 HUMPOLEC

(datová schránka)

6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01
HUMPOLEC
(datová schránka)
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
8/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí :
9/ Městský úřad Humpolec, stavební úřad, Horní nám. 300, 396 22 HUMPOLEC
(datová schránka)
10/ Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí, Horní nám. 300, 396 22 HUMPOLEC
(datová schránka)
11/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
(datová schránka)
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