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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Kompaktní čerpací stanice LPG Auto - F - Rozkoš
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Jméno oznamovatele
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.

A.2. IČ
47452722

A.3. Sídlo
Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jaroslav Rygl, generální ředitel
tel: 569 762 074

A.5. Projektant
Ing. Jiří Kollert, projekční činnost v investiční výstavbě
Babice nad Svitavou 238, 664 01 Bílovice nad Svitavou
tel: 737 217 745
E-m: jirka.kollert@email.cz
Ing. Lukáš Rotrekl
Ronovská 443/4, 679 04 Adamov
tel: 777 731 686
E-m: lrotrekl@centrum.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto - F - Rozkoš
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
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)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
maximální skladované množství LPG

4 250 dm3; 2 300 kg

objem zásobníku pro skladování LPG

4,85 m3

počet tankovacích stojanů

1

oplocený prostor kompaktní čerpací stanice

32,0 m2

B.I.3. Umístění záměru
Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Zájmové území se nachází v k.ú. Rozkoš u Humpolce, v intravilánu místní části Rozkoš, součásti města
Humpolce. Je situováno v areálu autosalonu (prodejny a servisu) firmy Auto – F – Rozkoš, u vjezdu na
parkoviště, které je napojeno stávajícím společným vjezdem a výjezdem na komunikaci I/34 Humpolec –
Havlíčkův Brod. Pozemek je v současné době využíván jako parkoviště.

1

Kraj:

Vysočina

Obec:

Humpolec

Katastrální území:

Rozkoš u Humpolce (649406)

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1 : 50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je stavba kompaktní čerpací stanice LPG na parkovišti autosalonu Auto – F –
Rozkoš, v intravilánu místní části Rozkoš u Humpolce. Parkoviště je napojeno stávajícím společným vjezdem
a výjezdem na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod. Umístění stanice je navrženo v rohu parkoviště,
v blízkosti vjezdu. Vlastní prostor stanice bude ohraničen ochrannou zdí a oplocením se vstupní bránou.
Staveniště svojí polohou i dalšími parametry vyhovuje záměru investora.
Zpracovatelům projektové dokumentace a oznámení není známo, že by v dotčeném území byly připravovány
záměry, které by svým charakterem mohly vést ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměrem investora je vybudovat kompaktní čerpací stanici LPG na parkovišti autosalonu Auto – F –
Rozkoš. Je určena k distribuci alternativní ekologické pohonné hmoty – zkapalněného ropného plynu (LPG).
Čerpací stanice má sloužit zejména jedné z podnikatelských aktivit investora: realizaci homologovaných
přestaveb pohonného systému prvně distribuovaných vozidel na systém umožňující pohon na LPG. Pro
provedení montáže je nezbytné provést provozně technické a bezpečnostní zkoušky, při nichž je nutno
natankovat do vozidla LPG. Současně bude čerpací stanice sloužit i motoristické veřejnosti.
Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na dostupnost pozemku, který je součástí stávající provozovny
investora. Plocha je vyhovujícím způsobem napojena na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod.
Předkládaný záměr se nachází v ploše určené pro funkci NV – nerušící výroba, obchod a služby.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.
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Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o stavbě
Čerpací stanice je určena pro distribuci alternativní ekologické pohonné hmoty – zkapalněného
ropného plynu (LPG), který je směsí propanu a butanu. Tento složený plyn náleží do skupiny plynů
posuzovaných jako plyny těžké.
Stanice není určena pro samoobslužný provoz. Obsluhu bude zajišťovat 1 pracovník. Počítá se
s nepravidelným provozem cca 60 minut denně.
Jedná se o technologickou stavbu určenou pro skladování a distribuci pohonné hmoty (LPG). Řešení
stavby je plně podřízeno jejímu účelu.
Popis technického řešení stavby
Z hlediska technologického je čerpací stanice LPG tvořena jedním technologickým zařízením, které je
dodáváno jako hotový výrobek přímo na stavbu. Jedná se o standardně provedený výrobek společnosti
ADAST SYSTEMS a.s., určený pro skladování a distribuci alternativní pohonné hmoty – zkapalněného
ropného plynu (LPG).
Stavební řešení
Čerpací stanici tvoří ohrazený prostor, v němž je umístěno technologické zařízení s 1 výdejním
stojanem LPG. Ten je situován u vstupu do prostoru. Ohrazení je řešeno kombinací ochranné zdi a
oplocení. Povrch plochy je tvořen stávající zpevněnou plochou parkoviště s živičným povrchem.
Zemní práce – v prostoru kompaktu bude provedena kontrola rovnosti podkladu – pokud bude mimo
povolenou toleranci pro osazení stanice, provede se vyříznutí stávajícího živičného povrchu a betonáž
základové desky. Následně budou provedeny výkopy pro základ ochranné zdi a položeny kabelové trasy mezi
elektrorozvaděčem stanice a stanicí.
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Ohrazení - bude vyzděna ochranná zeď z betonových tvárnic na podezdívce, osazeny sloupky oplocení,
chemicky ukotvené k živičnému podkladu, a osazena vstupní brána do ohrazeného prostoru. Oplocení
bude tvořeno strojovým pletivem potaženým plastem výšky 1,8 m nataženým do sloupků vysokých 2 m.
Brána bude dvoukřídlá, ven otvíraná, šířky 3,6 m.
Montáž technologie – kompaktní čerpací stanice LPG je výrobcem navržena na společném ocelovém
základovém rámu. K podkladu bude ukotvena pomocí chemických kotev typu MAXIMA do předvrtaných
otvorů rozmístěných podle polohy na rámu.
Komunikace – příjezdové a odjezdové komunikace čerpací stanice jsou řešeny odděleným jízdním
pruhem pro vozidla tankující LPG na stávající zpevněné ploše parkoviště s živičným povrchem.
Dopravní značení v prostoru čerpací stanice – podélným značením budou přesněji vymezeny:
−

jízdní pruh šířky 2,80 m pro vozidla tankující LPG,

−

oddělující ostrůvek max. šířky cca 1,6 m pro zajištění předepsaného odstupu ostatních projíždějících
vozidel od vozidla tankujícího LPG (TPG G 304 01, čl. 6.2. odst. a),

−

stavěcí čára doplněná nápisem STOP ve vzdálenosti 5,00 m od osy výdejního stojanu zajišťující
předepsaný odstup čekajícího vozidla v případě, že předchozí vozidlo je tankováno (TPG G 304 01, čl.
6.2., odst. b),

−

vyhrazené stání pro autocisternu při stáčení LPG do zásobníku kompaktní čerpací stanice (TPG G 304
01, čl. 4.4.) o rozměrech 3,00 × 10,00 m,

−

bezpečnostní prostor kolem tlakového zásobníku LPG o rozměrech cca 3,9×9 m s navazujícími
prostory před vstupní branou do ohrazeného prostoru ČS a mezi obrubníkem, ochrannou zdí a vnitřní
hranou účelové komunikace na příjezdu.

Konečné terénní úpravy – vyrovnání terénu na upravovaných plochách, zatravnění nebo uvedení do
původního stavu.
Technologické řešení
Pro technologii LPG je navržena „Kompaktní čerpací stanice LPG“ vyrobená společností ADAST
SYSTEMS, a.s. Adamov. Je dodávána zkompletovaná na místo instalace, kde se osazuje na připravenou
základovou plochu. Kompaktní čerpací stanice je složena z těchto základních částí:
−

tlakový nadzemní zásobník (TNS)

1 ks

−

ponorné čerpací soustrojí typu Red Jacket

1 ks

−

výdejní stojan LPG typ ADAST 899×.622/LPG

1 ks

−

obslužná plošina (žebřík) pro přístup k armaturám TNS

1 ks

−

sada propojovacích kabelů

1 sada

−

elektrický rozvaděč kompaktní čerpací stanice

1 ks

−

základový rám

1 ks .

Tlakový nadzemní zásobník - výrobek firmy DELTAGAS s.r.o je určený pro skladování zkapalněných
uhlovodíkových plynů v rozsahu ČSN 65 6480, 65 6481, 65 6482, 65 6483 a 65 6484.
Zásobník je osazen ovládacími a zabezpečovacími armaturami. Armatury umístěné na horní části
zásobníku jsou chráněny plastovým poklopem (mimo pojišťovací ventil). Proti působení povětrnostních vlivů
a slunečního záření je zásobník chráněn nátěrem v bílém odstínu se zvýšenou odrazivostí infračervené
složky záření.
Čerpací soustrojí tvoří samostatný montážní celek, který se umisťuje do čerpadlové šachty, která je
součástí zásobníku. Čerpací soustrojí je tvořeno odstředivým článkovým čerpadlem typu Premier a
elektromotorem v nevýbušném provedení, chlazeným protékajícím čerpaným produktem. Čerpadlová šachta,
která prochází zásobníkem je ukončena pod zásobníkem. Čerpadlo se tak nachází vždy pod úrovní spodní
hrany zásobníku.Touto konstrukcí je zabezpečeno spolehlivé zaplavení čerpadla provozním médiem za všech
podmínek.
Blokování chodu čerpadla v případě, že není zaplaveno provozní kapalinou (např. v případě prázdného
zásobníku), je řešeno elektronicky systémem EMOTRON.
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Výdejní stojan LPG typu „ADAST 899×622/LPG“ - jedná se o elektronický výdejní stojan vybavený funkcí
předvolby čerpaného množství (za předem zvolenou cenu nebo předem zvolený objem), dále pak funkcí
automatického ukončení tankování po dosažení plné nádrže tankovaného vozidla a systémem pro
automatické odstavení čerpadla při poklesu hladiny zásobníku pod kritickou provozní úroveň. Výdejní stojan
je vybaven standardní plnící hadicí, lomovou spojkou a poloautomatickou plnící pistolí typu
Brevetti.
Výdejní stojan LPG je dodán v provedení „CARD“, tj. v provedení pro bezhotovostní výdej
prostřednictvím systému lokálních karet.
Povrchová úprava výdejního stojanu je provedena ochranným nátěrem zabezpečujícím ochranu před
přímým působením povětrnostních vlivů a nevyžaduje další ochranu výdejního stojanu, např. přístřešek.
Potrubní rozvody jsou navrženy z ocelových plynařských trubek. Potrubí jsou osazena uzavíracími čistícími
a zabezpečovacími armaturami (viz hydraulické schéma). Veškeré potrubní spoje jsou řešeny jako
přemostěné (elektricky vodivě propojené).
Elektrický rozvaděč – tento typ kompaktní čerpací stanice není určen k instalaci do sítí klasických
veřejných čerpacích stanic PHM. Za tímto účelem je elektroinstalace kompaktu standardně upravena pro
připojení do externího technologického elektrorozvaděče, který je dodáván jako součást čerpací stanice.
Příjem a skladování LPG
Tento typ čerpací stanice LPG je zavážen autocisternami s vlastním dopravním čerpadlem pro
stáčení do TNS (tlakový nadzemní zásobník) a měřicím zařízením stočeného množství. Stáčení je
prováděno stáčecí hadicí autocisterny přes plnicí ventil zásobníku. Autocisterna je při stáčení uzemněna přes
uzemňovací přípojku a stojí ve vyhrazeném stání. Prostor stáčení bude opatřen bezpečnostními tabulkami a
dopravními značkami dle ČSN 07 8304, 38 6462 a 01 8012, což zajišťuje řidič autocisterny. Stáčení probíhá v
součinnosti řidiče s obsluhou čerpací stanice LPG. Během stáčení je čerpací stanice LPG mimo provoz.
Kompaktní čerpací stanice není přizpůsobena pro zavážení autocisternami, které stáčení produktu zajišťují
prostřednictvím stáčecího soustrojí s kompresorem.
Stáčecí stanoviště je navrženo tak, aby umožnilo najetí návěsové autocisterny (TPG G 304 01, čl. 4.4.2.), je
však doporučeno provádět zavážení produktu běžnými automobilovými cisternami.
Stočený LPG je skladován v TNS kompaktu o objemu 4,80 m3. Množství produktu v TNS je měřeno
stavoznakem, tlak manometrem (obojí je součástí zásobníku). Maximální hladina je na stavoznaku označena
červenou ryskou a nesmí být překročena.
Charakteristika provozního média
Propan – butan (dále jen PB) je obchodní název pro zkapalněnou směs lehkých uhlovodíků.
Zkapalněný PB je bezbarvá, snadno těkající kapalina charakteristického zápachu. Uvolněním přetlaku v
systému čerpací stanice se kapalný PB rychle odpařuje a vzniká hořlavý plyn, který je zhruba 2 × těžší než
vzduch. Ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs.
Přehled základních vlastností
Vlastnost

měr. Jednotka

propan

butan

−

chemický vzorec

( --- )

C3H8

C4H10

−

molekulová hmotnost

( ---)

44,094

58,12

(kg/m3)

502

579

Kapalný stav:
−

hustota (20 °C)

−

bod tání (101,08 kPa) (°C)

- 189,9

- 135

−

bod varu (101,08 kPa) (°C)

- 42,6

- 0,6

−

kritická teplota

(°C)

95,6

153

−

kritický tlak

(MPa)

4,45

3,721
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Plynný stav:
−

hustota (101,08kPa)

(kg/m3)

2,019

2,73

−

hutnost (vzduch=1)

( --- )

1,562

2,091

−

spalné teplo (0 °C)

(MJ/m )

100,986

133,977

−

výhřevnost (0 °C)

(MJ/m3)

92,989

123,762

3

Meze výbušnosti ve směsi se vzduchem:
−

dolní mez

(obj. %)

2,1

1,5

−

horní mez

(obj. %)

10,1

8,4

−

bod zápalnosti

(°C)

510

490

−

teplotní třída

( --- )

T1

T1

−

skupina výbušnosti

( ---)

II.A

II.A

Fyzikální vlastnosti směsi PB se pohybují v rozmezí vlastností jednotlivých složek. Běžně se používají dva
typy směsi, tzv. letní směs obsahující cca 60% butanu a 40 % propanu a tzv. zimní směs obsahující cca
40% butanu a 60 % propanu. Jakost dodávaného PB se řídí podle ČSN 65 6482. Fyzikální vlastnosti hlavních
složek směsi PB jsou uvedeny v ČSN 65 6480.
Distribuce LPG
Probíhá přes výdejní stojan LPG, čerpací agregát a potrubní systém kompaktní čerpací stanice.
Tankování vozidel provádí obsluha čerpací stanice (samoobslužný provoz je v ČR zakázán!!). Informace o
potřebě natankovat sděluje řidič vozidla pomocí vhodné signalizace, zde zvonkem instalovaným v prostoru
pracoviště osoby určené pro obsluhu kompaktu.
Kompaktní čerpací stanice je vybavena systémem, který automaticky zabraňuje chodu čerpadla
nasucho a zároveň informuje obsluhu kompaktu o nutnosti závozu produktu. Výdejní stojan obsahuje
jednotku pro vyhodnocování údajů o aktuální výšce hladiny produktu v zásobníku, které dostává po
bezdrátovém pojítku od stavoznaku zásobníku. Standardně je jednotka nastavována tak, že při dosažení
zbytkové zásoby produktu 15÷20% je žlutou LED diodou na stojanu signalizována minimální provozní
zásoba, při dalším poklesu na úroveň 10÷15% signalizuje červená LED dioda kritickou minimální zásobu
produktu a dochází k automatickému odpojení čerpadla. Opětovné spuštění je možné až po doplnění
produktu do zásobníku.
Popis funkce kompaktní čerpací stanice
Kapalná fáze LPG je nasávána instalovaným čerpacím soustrojím nátokovým potrubím s instalovaným
kulovým uzávěrem výtoku LPG ze zásobníku, dále prochází přes sítový filtr. Z čerpadla je LPG dále
dopravováno výtlačným potrubím do výdejního stojanu. Čerpadlo je osazeno obtokem, který
představuje v tomto případě kalibrovaná trvale otevřená tryska, vracející část produktu zpět do čerpadlové
šachty. Tryska zajišťuje, že čerpadlem, pokud je v chodu, protéká za všech okolností takové minimální
množství LPG, že nedochází ke kavitaci čerpaného produktu na oběžných kolech čerpadla a ve výtlaku za
ním a zároveň je zajištěn dostatečný průtok produktu pro chlazení elektromotoru čerpadla. Na výtlačné větvi
za čerpadlem je namontována manometrová souprava.
Potrubní rozvody (výtlačná/kapalná a zpětná větev) jsou jištěny pojistnými ventily nastavenými na
pojistný tlak 1,67 MPa. Pojistné ventily jsou umístěny na výtlačném i zpětném potrubí a zajišťují
nepřekročení přípustných tlaků v potrubních rozvodech a ve výdejním stojanu, pokud budou uzavřeny
kohouty na výstupech kapalné a zpětné větve zásobníku.
Výdej LPG probíhá přes výdejní stojan průtokem odplyněného produktu měřičem přes výdejní hadici a
výdejní pistoli do nádrže tankujícího vozidla.
Povrchová ochrana - kompaktní čerpací stanice je dodávána jako hotový výrobek. Povrchová ochrana
instalovaných zařízení je řešena výrobcem se zřetelem na klimatické podmínky, ve kterých bude zařízení
pracovat a s ohledem na charakteristické znaky dopravovaného a skladovaného produktu.

STRANA 10 z 59

Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Funkční zkoušky - před zahájením provozu musí kompaktní čerpací stanice projít níže uvedenými revizemi
a zkouškami:
−

tlakové zkoušky potrubních rozvodů a těsnostní zkoušky (ČSN 38 6462, čl. 262, 264 – 268, předpis TPG
G 304 01),

−

výchozí revize elektroinstalace, uzemnění a hromosvodů,

−

vyjádření ke splnění protipožárních podmínek stanovených požárním technikem,

−

odborné a závazné stanovisko TI ČR (elektroinstalace, funkční zkouška),

−

funkční zkouška čerpací stanice (vyhl. č. 85/1978 Sb. §9, ČSN 38 6462, čl. 261),

−

výchozí revize tlakového zásobníku (ČSN 69 0012, čl. 90),

−

proškolení obsluhy a vydání osvědčení o jejím proškolení (vyhl. č. 21/1979 Sb., §5, čl. 2),

−

výchozí revize vyhrazeného plynového zařízení za účasti zástupce ITI (vyhl. č. 85/1978 Sb., §6),

−

úřední ověření měřidla výdejního stojanu ČMI (zákon ČNR 505/90 Sb., (vyhl. č. 96/91 Sb.).

Zóny a ochranná pásma jsou pro kompakt LPG navrženy podle ČSN EN 60076-10, na základě čl. 5.2 ČSN
EN 60076-10 (venkovní prostor s přirozeným větráním) a čl. B.5 výše citované normy.
Prostory nebezpečné výbuchem směsi hořlavého plynu se stanovují v prostoru kompaktní čerpací
stanice takto:
ZÓNA 1 - kolem výdejního stojanu LPG se v souladu s ČSN 65 0202 stanovuje ve vnitřním prostoru
výdejního stojanu;
ZÓNA 2 - ve venkovním prostoru kolem skříně výdejního stojanu v horizontálním směru do vzdálenosti
200 mm a ve vertikálním směru do vzdálenosti 50 mm;
Okolo výfuku pojišťovacích ventilů se stanovuje ZÓNA 2 ve všech směrech od zdroje úniku do vzdálenosti
1 m (koule), na ni navazuje válcová plocha o poloměru 1 m až k zemi.
Okolo plnící pistole výdejního stojanu se stanovuje v době plnění a odpojování pistole z plnící koncovky
vozidla ZÓNA 2 do vzdálenosti 1 m ve všech směrech.
Okolo plnící koncovky autocisterny se v době stáčení LPG do zásobníku stanovuje ZÓNA 2 ve tvaru koule
se středem v umístění armatur do vzdálenosti 1 m ve všech směrech, na ni navazuje válcová plocha o
poloměru 1 m až k zemi.
Klasifikace ostatního prostředí v prostoru technologie dle ČSN EN 60079 – 10, přílohy B, tabulky B1:
−

stupeň větrání: vysoký (venkovní prostor, přirozené větrání)

−

spolehlivost větrání: výborná (příloha B, článek B.5.)

−

stupeň úniku – výdejní pistole LPG: primární (příloha A, odstavec A.1.3.)

−

stupeň úniku – ostatní možné zdroje: sekundární (příloha A, odstavec A.1.3.)

−

klasifikace: BEZ NEBEZPEČÍ

Prostory členěné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 3, přílohy NM,
tabulky 32 – NM1 – PROSTOR NEBEZPEČNÝ. (viz Protokol o určení vnějších vlivů, výkres Nebezpečné
prostory).
Údaje o provozu čerpací stanice
Čerpací stanice bude zajišťovat tankování LPG pro zkoušky vozidel značky FIAT přestavovaných
v provozovně autosalonu Auto – F – Rozkoš, s.r.o, na vozidla s alternativním pohonem na LPG.
Volnou kapacitu čerpací stanice hodlá provozovatel využít k prodeji LPG motoristické veřejnosti.
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Během stáčení LPG z autocisterny do zásobníku čerpací stanice bude kompaktní čerpací stanice vždy
odstavena z provozu a uzavřena pro veškerý provoz. Autocisterna bude při stáčení stát ve vyhrazeném
prostoru a bude uzemněna. Stáčení bude probíhat podle schváleného stáčecího řádu dodavatele LPG.
Výdej LPG do vozidla bude provádět vždy obsluha čerpací stanice. V prostoru čerpací stanice LPG budou
rozmístěny dle platných předpisů výstražné tabulky a nápisy a tabulky s informacemi pro řidiče
tankujících vozidel. Celý proces tankování LPG bude řízen obsluhou čerpací stanice, jejímiž pokyny
jsou povinni se řidiči tankujících vozidel řídit.
Provoz a údržba kompaktní čerpací stanice LPG bude probíhat podle schváleného provozního řádu.
Čerpací stanice je navržena s automatickým hlídáním provozu:
−

vyhodnocování zaplavení čerpadla provozním médiem s funkcí automatického odstavení čerpadla
(vyhodnocovací blok úrovně hladiny produktu v zásobníku),

−

automatické zabezpečení nepřekročení přípustného tlaku v plnicí větvi potrubí (obtoková tryska
čerpadla),

−

automatické jištění potrubních rozvodů a tlakového zásobníku čerpací stanice proti překročení
max. přípustného tlaku (pojišťovací ventily).

Instalované zařízení podléhá pravidelným prohlídkám a revizím v souladu s příslušnými ČSN a
provozními předpisy vztahujícími se na vyhrazená tlaková plynová zařízení. Zařízení je provedeno jako těsné
a je situováno ve venkovním, trvale větraném prostoru.
Předpokládaná kapacita v období provozu:
počet obsloužených vozidel

30 /den

průměrná denní distribuce LPG

750 l /den (cca 406 kg/den)

předpokládaná roční distribuce LPG

228 000 l/rok (cca 123,5 t/rok)

počet provozních dnů

304 dnů/rok

Obsluha čerpací stanice:

1 pověřený pracovník (zaměstnanec autosalonu)

Provozní doba:

nepravidelná, cca 60 minut denně, v době provozu autosalonu
Po – Pá:

8:00 – 16,30 hodin

So:

9:00 – 12,00 hodin

Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravní napojení - účelová komunikace čerpací stanice LPG je součástí stávajících zpevněných ploch
parkoviště, které jsou napojeny stávajícím vjezdem a výjezdem na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův
Brod.
Napojení na elektrickou energii - elektrická energie pro zajištění provozu kompaktní čerpací stanice LPG
bude přivedena z technologického elektrorozvaděče kompaktní ČS umístěného v objektu autosalonu. Z něj
budou ke kompaktu vedeny samostatné kabely pro napájení jednotlivých spotřebičů instalovaného zařízení.
Propojovací kabeláž bude vedena souběžně ve společné kabelové trase po obvodu parkoviště.
Jiná infrastruktura není požadována, ani není navrhováno napojení na jiné sítě.

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

srpen 2011

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

říjen 2011
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Obrázek: Situace okolí stavby (1:5 000)

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

město:

Humpolec

Městský úřad Humpolec
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Humpolec

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Humpolec

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Humpolec, Stavební úřad

Stavební povolení

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Humpolec, Stavební úřad

Kolaudační rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Humpolec, Stavební úřad

Povolení stavby středního zdroje
znečišťování ovzduší podle §17
odst. 1, písm. c

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší

KÚ kraje Vysočina, OŽP
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Celková plocha záměru je 32,0 m2 (oplocený prostor kompaktní čerpací stanice).
Stavba je umístěna na pozemku p.č. 84/1, k.ú. Rozkoš u Humpolce. Pozemek je veden jako ostatní plocha,
využití jako manipulační plocha, výměra 7 739 m2. Na parcele nejsou evidovány žádné způsoby ochrany a
není vedena jako ZPF.
Situace dotčeného pozemku je zřejmá na následujícím obrázku.
Záměr nezasahuje na pozemky orné půdy, ani nevyžaduje vynětí půdy ze ZPF.
Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor.
Ochranná pásma
Na pozemku se nenachází žádné pásmo hygienické či vodohospodářské ochrany.
V okolí řešené plochy se nacházejí inženýrské sítě (metalický kabel Telefónica O2, dešťová kanalizace)
jejichž ochranná pásma je třeba respektovat. Dále je třeba respektovat ochranné pásmo silnice I/34.
Obrázek: Výřez z katastrální mapy
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Provoz záměru nevyžaduje změnu organizace provozu nebo počtu zaměstnanců, provozem záměru nedojde
z tohoto důvodu ke změně stávajícího odběru pitné vody.
Zdrojem pitné vody je stávající přípojka objektu na veřejný vodovod. Provoz čerpací stanice LPG bude
využívat zázemí autosalonu, jehož je součástí.
Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro:
−

výrobu betonové případně maltové směsi,

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní
sítě. Záměr vyžaduje stavební práce pouze v minimálním rozsahu.
Ve fázi provozu není potřeba technologické vody uvažována.
Požární voda
Potřeba požární vody není v rámci záměru uvažována. Protipožární ochrana bude zajištěna instalací
vhodných protipožárních prostředků.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
V období výstavby – staveniště bude napojeno na zdroj el. energie ze stávajícího objektu autosalonu.
V období provozu – elektroinstalace čerpací stanice bude napojena do externího technologického
elektrorozvaděče, který je dodáván jako součást čerpací stanice. Ten bude umístěn v objektu autosalonu,
z něhož budou ke stanici vedeny samostatné kabely pro napájení jednotlivých spotřebičů instalovaného
zařízení. Propojovací kabeláž bude vedena souběžně ve společné kabelové trase vedené po obvodu
parkoviště.
Elektrická energie bude využívána pro technologii, vlastní tankování a osvětlení.
instalovaný příkon čerpací stanice:

3,5 kW

instalovaný příkon osvětlení:

0,2 kW

předpokládaná roční spotřeba pro vlastní tankování:

1 916 kWh

předpokládaná roční spotřeba pro osvětlení:

168 kWh/rok

předpokládaná roční spotřeba celkem:

cca 2 400 kWh/rok

Zemní plyn
Záměr nevyžaduje ve fázi výstavby ani provozu odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Čerpací stanice nebude vytápěna. Záměr nemá potřebu tepelné energie.
Vstupní suroviny
Vstupní surovinou bude propan – butan (dále jen PB). Je to obchodní název pro zkapalněnou směs
lehkých uhlovodíků. Zkapalněný PB je bezbarvá, snadno těkající kapalina charakteristického zápachu.
Uvolněním přetlaku v systému čerpací stanice se kapalný PB rychle odpařuje a vzniká hořlavý plyn, který je
zhruba 2 × těžší než vzduch. Ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs.
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Fyzikální vlastnosti směsi PB se pohybují v rozmezí vlastností jednotlivých složek. Běžně se používají dva
typy směsi, tzv. letní směs obsahující cca 60% butanu a 40 % propanu a tzv. zimní směs obsahující cca
40% butanu a 60 % propanu.
Jakost dodávaného PB se řídí podle ČSN 65 6482.
Kapacita ČS je následující:
maximální skladované množství LPG

4 250 dm3; 2 300 kg

průměrná denní distribuce LPG

750 l /den (cca 406 kg/den)

předpokládaná roční distribuce LPG

228 000 l/rok (cca 123,5 t/rok)

Skladovaná kapacita představuje přibližně týdenní provoz čerpací stanice.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství, bez významných přepravních či jiných
nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je výstavba kompaktní čerpací stanice LPG na parkovišti autosalonu Auto – F – Rozkoš.
Účelová komunikace čerpací stanice je součástí stávajících zpevněných ploch parkoviště, které jsou napojeny
stávajícím vjezdem a výjezdem na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod.
Účelová komunikace je řešena jako jednosměrná s jedním tankovacím stáním. Auta připravená k provozně
technickým zkouškám v rámci přestaveb na pohon LPG budou parkována v uzavřených prostorách
autosalonu.
Ostatní vozidla, která budou tankovat v rámci veřejného provozu čerpací stanice, budou využívat parkovacích
stání stávajícího parkoviště.
Dopravní obsluha záměru má charakter osobní a nákladní dopravy (zákaznická doprava, zásobování).
Dopravní nároky záměru jsou následující:
zákaznická doprava:
intenzita zákaznické dopravy:
přitížení silnice I/34:

cca 30 osobních vozidel/den,
není očekáváno, veškerá doprava bude součástí projíždějících vozidel

zásobování:
intenzita zásobovací dopravy:
typ vozidel:

cca 1 vozidlo/týden
těžká nákladní

Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat nepravidelně v provozní době autosalonu a čerpací
stanice LPG.
Záměr nebude cílem hromadné, pěší ani cyklistické dopravy.
Období výstavby
Příjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn po komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod. Stavba bude
realizována mimo plochu stávající silnice I/34 a žádná opatření během výstavby nejsou nutná.
Dopravní nároky v období výstavby záměru budou velmi nízké a půjde o jednotky vozidel denně. Vlastní
čerpací stanice bude dovezena ve kompletní stavu připravena k montáži na připravené základy. Stavební
doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
V případě provádění výkopů budou komunikace mimo obvod staveniště udržovány v čistotě dle silničního
zákona.
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B. III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
Zásahy do terénu a další stavební práce prováděné v etapě výstavby budou vzhledem k rozsahu stavby
minimální. Z tohoto důvodu bude i emisi prašných částic minimální. Doba zemních prací velmi krátká (v
jednotkách dní) proto nelze očekávat významnější emise tuhých látek.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V rámci záměru bude realizován nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Předpokládané škodliviny: alkany s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším s výjimkou methanu skupina 4.5 podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.
V použité technologii pro čerpání LPG nedochází při plnění nádrží k únikům par do ovzduší. Celá
soustava: zásobní nádrž – výdejní systém – nádrž automobilu je tlakotěsně uzavřena, neboť přečerpávání je
prováděno pod pracovním tlakem. Zařízení pro zpětnou rekuperaci par jako u výdeje benzínů se zde
nepoužívá.
Odborným posudkem byl identifikován jediný proces, při němž uniká škodlivina do okolního ovzduší, a to
snímání čerpacích pistolí z plnícího hrdla na automobilech a snímání hadice z plnícího ventilu při
plnění zásobní nádrže. Autorizovanou osobou byla provedena kontrola maximálního úniku kapaliny při
odpojování čerpací pistole po plnění, maximální únik je 1,6 cm3 kapaliny LPG. Tato kapalina se okamžitě
odpaří do ovzduší (teplota varu propanu při běžném atmosférickém tlaku je cca -45°C, butanu cca -2°C.
Velikost úniku od plnícího ventilu na nádrži nebyla známa – odborným odhadem byl stanoven roční únik par
propan-butanu při plnění nádrže stejný jako únik od čerpacích pistolí.
Výpočet roční emise (z výdeje LPG):
únik při 1 výdeji:

1,6 cm3 kapaliny LPG (parafiny)

průměrná hustota kapaliny LPG (prům. roční teploty cca 10°C):

0,5526 kg/l

únik při 1 výdeji:

0,884 g kapaliny LPG (parafiny)

počet výdejů /rok:

9 120

roční emise:

8,06 kg kapaliny LPG (parafiny)/rok

Celková roční emise z výdeje i plnění nádrže:

16,12 kg kapaliny LPG (parafiny)/rok

Podle technického a technologického uspořádání bylo odborným posudkem navrženo toto vymezení
posuzovaného zdroje:
-

čerpací stanice a zařízení na dopravu, skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou
nakládání s benzínem
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a to jako
-

ostatní střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 1, část III., odst. 4.8 čerpací stanice a zařízení na
dopravu, skladování a výdej pohonných hmot, není specifický emisní limit stanoven. Provozovatel je
však podle § 9, odst. 4, zákona č. 86/2002 Sb., povinen plnit obecný emisní limit. Podle technického
uspořádání není možno na čerpací stanici LPG provést měření emisí ke zjištění plnění emisních limitů,
protože zařízení nemá definovaný výduch nebo výpusť do vnějšího ovzduší. Z tohoto důvodu je navrženo
nevymezit znečišťující látku nebo jejich stanovené skupiny k plnění emisních limitů podle § 9,
odst. 4, zákona č. 86/2002 Sb.
Posudek uvádí, že posuzované zařízení vyhovuje požadavku Přílohy č. 1 vyhlášky č. 615/2006 Sb., část III.,
odst. 4.8 a odpovídá požadavkům nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č.
86/2002 Sb.
Dále jsou v posudku uvedeny referenční stavby. Navržené zařízení je v současné době v provozu na
mnoha čerpacích stanicích pohonných hmot, např. AGIP, a.s. Brno – Líšeň a Kunovice nebo Čepro a.s.
Olomouc.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s provozem záměru není navrženo zřízení žádného nového plošného zdroje znečišťování
ovzduší. Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště osobních vozidel
v areálu autosalonu. Doprava na parkovišti bude představovat cca 30 OA denně (60 průjezdů denně) a 1
TNA týdně (2 průjezdy). Předpokládané emise škodlivin dopravou pro záměr jsou uvedeny v tabulce:
EMISE Z PLOCHY PARKOVIŠTĚ
NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

kg/den

kg/den

kg/den

kg/den

kg/den

0,009

0,009

0,00008

0,0018

0,00015

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s provozem záměru není navrženo zřízení žádného nového liniového zdroje znečišťování
ovzduší. Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit motorová vozidla zákazníků a
zásobování – doprava LPG (osobní a nákladní automobily). S ohledem na předpokládané intenzity dopravy
související se záměrem není tento zdroj znečištění ovzduší významný a není dále hodnocen. Vozidla budou
součástí dopravního proudu na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Splaškové vody ze stávajícího provozu autosalonu jsou svedeny kanalizační přípojkou do městské
kanalizace. Městská kanalizace je svedena do městské ČOV.
Také dešťové vody jsou napojeny na městskou kanalizaci a čištěny v ČOV města Humpolce.
Splaškové a odpadní vody - realizací a provozem záměru nedojde k navýšení stávajícího počtu
zaměstnanců ani k navýšení související produkce odpadních vod splaškových oproti stávajícímu stavu.
Srážkové vody - stavba je umístěna na části pozemku p.č. 84/1, v k.ú.: Rozkoš u Humpolce, který je ve
vlastnictví investora a je v současnosti využíván jako parkoviště autosalonu Auto – F – Rozkoš. Plocha pro
osazení vlastní kompaktní čerpací stanice je v současné době zpevněnou plochou parkoviště se živičným
povrchem, prostor pro budoucí účelové komunikace kompaktu se nachází rovněž na stávajících plochách
parkoviště.
V důsledku realizace záměru tak nedojde ke změně v rozsahu zastavěných ploch ani ke změně v množství
zachycených srážkových vod a nebude proto dotčen stávající způsob nakládání se srážkovými vodami.
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Odpadní vody technologické
Záměr není zdrojem odpadních vod technologických. Neklade nároky na odběr vody pro technologické účely,
provozem záměru tedy nebudou produkovány vody, které byly pro technologické účely použity a se
změněnou kvalitou z technologie vystupují.

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu,
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.
Období výstavby – odpad bude vznikat při přípravě území a ze stavebního materiálu při stavebních
pracích. S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v této posloupnosti:
-

materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány;

-

spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném;

-

nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku.

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 01 01

Beton

O

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

Kategorie
odpadu

Předpokládané množství a způsoby nakládání jsou následující:
15 01 10

množství
způsob nakládání:

cca 1,0 m3
odvoz oprávněnou osobou k odstranění

15 02 02

množství
způsob nakládání:

cca 0,1 m3
odvoz oprávněnou osobou k odstranění

17 01 01

množství
způsob nakládání:

cca 0,2 m3
odvoz na určenou deponii k odstranění nebo využití

17 03 01

množství
způsob nakládání:

cca 0,2 m3
odvoz oprávněnou osobou k odstranění nebo využití

17 05 04

množství
způsob nakládání:

cca 9,0 m3
rozprostření na okolní nezpevněné plochy pozemku p.č. 84/1,
který je ve vlastnictví investora.

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů).
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Období provozu – neočekává se produkce komunálního ani jiného odpadu. Vlastní provoz technologie
neprodukuje žádné odpady. Odpady budou vznikat pouze při průběžné údržbě zařízení.
Při provozování záměru musí být dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), v platném znění a
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Původce odpadů je povinen:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií;
b) zajistit přednostní využití odpadů;
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby;
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností;
e) shromažďovat odpady utříděné 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 a prováděcím právním
předpisem; tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou 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)

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

B.III.4. Ostatní
Hluk
Období provozu - základní údaje o předpokládaném průměrném provozu čerpací stanice byly převzaty ze
souhrnné technické zprávy, která je součástí projektové dokumentace. Předpokládaný průměrný počet
tankujících vozidel je 30 vozidel/den. Průměrný čas pro 1 tankování je 4 minuty při distribuci 25 dm3 LPG na
jedno vozidlo. Pro účely posouzení vlivů hluku se uvažuje, že všechna vozidla budou obsloužena v průběhu
osmi po sobě jdoucích hodin v denní době. Emisní hodnoty hluku čerpacího stojanu byly zjištěny dotazem u
výrobce technologie Adast Systems, a.s., Mírová 2, 67904 Adamov. Výrobce uvádí hladinu akustického tlaku
ve vzdálenosti 1m od stojanu LAeq,T = 65 dB. Ve výpočtovém modelu bude tento zdroj hluku nahrazen
bodovým zdrojem hluku. Emisní hodnoty hluku plnicího stojanu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka: Emisní hodnoty hluku plnícího stojanu

V další tabulce jsou uvedeny vstupní parametry uvažované účelové komunikace, jakožto příjezdové
komunikace k plnícímu stojanu.

STRANA 20 z 59

Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Tabulka: Zdroj hluku – účelová komunikace

kde LAeq,7.5m - emisní hodnota LAeq,T ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace

Období výstavby - hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojů a zařízení použitých při realizaci díla.
Výstavba se bude provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod., čímž se eliminuje hluk v noční době.
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užití strojů nebo zařízení s výrazným akustickým výkonem.
Po dobu výstavby bude doprava na stavbu vedena po silnici I/34, Humpolec – Havlíčkův Brod. V období
výstavby je počítáno s jednotkami vozidel za den.
Vibrace a záření
Zdroje vibrací, ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou v rámci záměru uvažovány. Účinky vibrací
jak v průběhu výstavby vyvolané stavebními stroji, tak za provozu ČS vyvolané automobilovou dopravu, lze
očekávat ve vzdálenosti jednotek metrů od stavební plochy či zdroje vibrací.
Jiné fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Objekt Kompaktní čerpací
stanice LPG Auto - F Rozkoš nebude zařazen do kategorie A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon
o prevenci závažných havárií).
Množství jednorázově uložených látek klasifikovaných jako hořlavé nedosahuje limitního množství uvedeného
v odstavci 6 sloupci I tabulky II přílohy 1 zákona č. 349/2004 Sb. (limitní množství je 5 000 t). Pohonné
hmoty jsou klasifikovány jako hořlavé kapaliny. LPG je látkou vysoce rizikovou z hlediska výbuchu ve směsi
se vzduchem.
Při normálním provozu pracovníci nepřijdou do styku s přečerpávanou látkou. Při opravách musí být
dodržena ustanovení ČSN 65 0201. V okruhu 5 m od šachet nádrží je zakázáno kouření a manipulace s
otevřeným ohněm. Pro práce na zařízení v zónách je třeba používat pouze nářadí a nástroje odzkoušené a
ověřené podle ČSN 83 2063 pro dané prostory. Autocisternu je třeba při stáčení spolehlivě uzemnit. Mimo to
budou provozním řádem předepsány pravidelné kontroly.
Technologické zařízení bude označeno dle norem, bude zpracován požární řád. Při provozu čerpací stanice je
třeba zajistit v prostoru čerpací stanice LPG ruční hasící přístroje v požadovaném počtu a typech dle
schváleného požárního řádu.
Z hlediska zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny je provedeno uzemnění všech
technologických zařízení, přírubové potrubní spoje budou provedeny vodivé, pro připojení autocisterny je
zřízen na refýži se stáčecí šachtou uzemňovací bod.
Stáčení pohonných hmot - čerpací stanice LPG je zásobována autocisternami s vlastním dopravním
čerpadlem pro stáčení do TNS. Stáčení je prováděno stáčecí hadicí autocisterny přes plnící ventil zásobníků.
Autocisterna je při stáčení uzemněna přes uzemňovací přípojku a stojí ve vyhrazeném stání. Prostor stáčení
bude opatřen bezpečnostními tabulkami a dopravními značkami dle ČSN. Stáčení probíhá součinnosti řidiče
s obsluhou čerpací stanice. Během stáčení je stanice mimo provoz.
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Výdej pohonných hmot – kapalná fáze LPG je nasávána ponorným čerpacím soustrojím a výtlačným
potrubím dopravována do odlučovače výdejního stojanu. V odlučovači se odloučí případná plynná fáze, která
se zpětným potrubím vrací zpět do zásobníku.
Výtlačné a zpětné potrubí jsou na straně zásobníku opatřeny kulovými uzavíracími kohouty, výtlačné potrubí
má osazený ještě bezpečnostní pojistný ventil, který brání překročení přípustných tlaků v obou potrubích a
ve výdejním stojanu. Stejně je proti překročení přípustného tlaku chráněn i zásobník.
Přebytečný produkt dodávaný čerpadlem do výdejního stojanu je obtokovým systémem čerpadla vracen přes
kalibrovanou trysku zpět do zásobníku. Tento systém automaticky zabraňuje kavitaci produktu v čerpadle a
ve výtlačném potrubí a zároveň zajišťuje dostatečný průtok produktu kolem elektromotoru čerpadla
z důvodu jeho chlazení.
Hadice na výdejním stojanu je osazena poloautomatickou plnící pistolí typu Brevetti, přes kterou je produkt
tankován do nádrže vozidla.
Kontrola provozu – bude prováděna podle provozních předpisů stanovených MPŘ a dle harmonogramu
revizí a zkoušek na tříletá období. Legislativně je předepsáno provádět prověření celého technologického
zařízení stanice kromě revizí i odbornou prohlídkou v pravidelných intervalech (maximálně po 6 měsících).
Minimálně 1x za týden je obsluha čerpací stanice povinna provést kontrolu veškerých přírubových a
závitových spojů, dříků kohoutů, ventilů atp.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Předmětem záměru je stavba kompaktní čerpací stanice LPG na parkovišti autosalonu Auto – F
Rozkoš, v intravilánu místní části Rozkoš, která je součástí města Humpolce. Parkoviště je napojeno
stávajícím společným vjezdem a výjezdem na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod. Umístění stanice
je navrženo v rohu parkoviště v blízkosti vjezdu. Vlastní prostor stanice bude ohraničen ochrannou zdí a
oplocením se vstupní bránou. Pozemek je v současné době nezastavěný, je součástí stávajícího parkoviště.
Město Humpolec se nachází v okrese Pelhřimov. Místní část Rozkoš se nachází asi 2 km na východ od
centra Humpolce. Žije zde trvale 278 obyvatel.
Záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Záměr se nachází mimo území ochranných pásem vodních zdrojů.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)
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Zvláště chráněná území
Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v okolí se žádná CHKO nenachází.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v širším okolí se žádná přírodní lokalita z těchto kategorií nenachází. Nejblíže jsou přírodní
rezervace Kamenná trouba (cca 6 km severně), přírodní rezervace Rybník Pařez (cca 8 km severozápadně),
přírodní památka Sochorov (cca 7 km východně).
Přírodní parky (PP) – v zájmovém území není vyhlášen žádný přírodní park.
Památné stromy – v zájmovém prostoru nejsou žádné památné stromy vyhlášeny. Nejbližší památné
stromy se nacházejí kolem zříceniny hradu Orlík (severně od Rozkoše) a dále 15 stromů v lokalitě VKP
Brandsoudov).
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) se na ploše záměru ani v jeho v blízkém
okolí nenacházejí. Záměr je situován v intravilánu obce na plochách určených jako ostatní plochy.
Významným krajinným prvkem jsou lesní porosty severně i jižně od zástavby Rozkoše.
V okolí záměru se nenacházejí žádné registrované VKP. Registrované VKP se nacházejí severně v plochách
lesních porostů (VKP U tří jezírek – jihozápadní hranice cca 100 m od záměru na okraji zástavby obce, VKP
Štůly pod Orlíkem, VKP Lesopark pod Orlíkem, VKP Brandsoudov v k.ú. Plačkov).
Území soustavy Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště
chráněná území.
Ptačí oblasti (PO) – V zájmové oblasti ani jejím širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast ve smyslu
platné legislativy.
Evropsky významné lokality (EVL) – Nejblizší evropsky významnou lokalitou je EVL CZ0614132
Kamenický rybník na k.ú. Dubí a Kamenice u Herálce ve vzdálenosti cca 3,5 km jihovýchodně od lokality
záměru; nejbližší EVL ve správním obvodu OPR Humpolec je EVL CZ0613321 Jankovský potok (cca 6,5 km
jihozápadně). Obě EVL jsou mimo zájmové území záměru.
Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se nadregionální, regionální a
místní.
V místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí se žádný prvek ÚSES nenachází.
Nadregionální – v zájmovém území není žádný nadregionální prvek ÚSES vymezen.
Regionální – cca 600 m jihovýchodně od lokality prochází lesními porosty regionální biokoridor RBK438

Orlík - Čerňák.
Místní (lokální) – v trase regionálního biokoridoru jsou vložena lokální biocentra na plochách lesních porostů
Velká Krušina a Smíchov.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území města Humpolce, místní části Rozkoš, v k.ú. Rozkoš u Humpolce, v intravilánu
obce na plochách autosalonu Auto – F – Rozkoš.
Místní část Rozkoš se nachází cca 2 km na východ od centra Humpolce. Žije zde trvale 278 obyvatel.
V sousedství lokality prochází komunikace I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod, na kterou je areál autosalonu
napojen. Pozemek je v současné době nezastavěný, je součástí stávajícího parkoviště.
Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází v bezprostředním okolí záměru, navazuje na areál autosalonu.
Nejbližší rodinné domy jsou č.p. 74 na západní straně (cca 90 m), č.p. 108, který je situován jižně (cca 90
m) a č.p. 84 na východě (cca 60 m). Za silnicí I/34 severně od ČS LPG se nacházejí č.p. 61 a 62 (cca 30 m).
Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nebyly zjišťovány. Záměr není významným zdrojem
vlivů na veřejné zdraví.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dotčené území není (dle sdělení č. 6 oboru ochrany ovzduší MŽP, Věstník MŽP částka 4/2010) zařazeno mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající
imisní zátěže ovzduší vycházíme z Programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina, který obsahuje
dostupné informace o kvalitě ovzduší na území kraje.
Z prováděných měření vyplývá, že stávající imisní zátěž tuhými látkami na území kraje se pohybuje na úrovni
50 – 75 % platných limitů, pouze vyjímečně dosahuje v blízkosti významných liniových zdrojů limitních nebo
nadlimitních hodnot. V zájmovém území lze očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace i denních
maximálních koncentrací na úrovni 50 % platných limitů a méně (nejvyšší průměrná roční koncentrace HIr =
40 µg.m-3, nejvyšší maximální denní koncentrace IHd = 50 µg.m-3).
K nejvyšším hodnotám NO2 na území kraje dochází v blízkosti zatížených dopravních komunikací jako je D1 a
uvnitř větších měst. V zájmovém území lze očekávat hodnoty na úrovni 50 % platných limitů a méně
(nejvyšší průměrná roční koncentrace HIr = 40 µg.m-3, nejvyšší maximální hodinová koncentrace IHh = 200
µg.m-3).
Průměrné ročních koncentrace benzenu jsou na území kraje převážně menší než 0,5 µg.m-3. Vyšší hodnoty
byly naměřeny v lokalitě Jihlava (1,1 µg.m-3). Roční imisní limit o hodnotě 5 µg.m-3 není na území kraje
překračován.
Kvalita ovzduší v blízkosti hodnoceného záměru je tedy dobrá, imisní limity jsou s rezervou dodržovány.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 5, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 5 – normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až
mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.
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Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 5
30 až 40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

130 až 140

Počet ledových dnů

40 až 50

Průměrná teplota v lednu

-4 až -5

Průměrná teplota v červenci

16 až 17

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 100

Počet dnů zamračených

120 až 150

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v intravilánu místní části Rozkoš, v areálu současného autosalonu Auto – F – Rozkoš, s.r.o.
Stavba je navržena na pozemku 84/1, který je v katastru nemovitostí zapsán jako ostatní plocha. Stavba
bude situována na části stávajících zpevněných ploch (parkoviště), které jsou součástí areálu autosalonu.
Příjezd k ČS bude zajištěn po zpevněných plochách stávajícího parkoviště napojeného na státní komunikaci I.
třídy č. 34.
V okolí navrhované stavby se nachází chráněná obytná zástavba. Severně přes silnici I/34 a východně se
jedná o rozptýlenou zástavbu nízkopodlažních rodinných domů se zahradami. Jižně jsou situovány 2
3podlažní bytové domy č.p. 108 a 109. Na západní straně sousedí pozemek parcelou 84/1 s rodinným
domem č.p. 74, u kterého je provozován Autobazar Sv. Jan.
Pro daný záměr byla zpracována v dubnu 2011 akustická studie firmou (AKUSTIKA, Havlíčkův Brod). Za
současného stavu je hluková situace v lokalitě ovlivněna zejména dopravou na silnici I/34 a II/348. Imisní
hladiny akustického tlaku A, jejichž zdrojem je silniční doprava v zájmové lokalitě, uvádí následující tabulka.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

STRANA 26 z 59

Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Tabulka: Výsledky výpočtu – počáteční akustická situace (nulová varianta)

Šíření hluku v zájmové lokalitě ve výšce 3 m nad terénem je zobrazeno na mapě 3 hlukových pásem s
krokem 1 dB v denní době (viz následující obrázek).
Tabulka: Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, DEN - počáteční akustická situace (nulová varianta)
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 1-09-01 – Sázava po Želivku, dílčímu povodí toku Perlový
potok, hydrologické pořadí č. 1-09-01-084.
Záměr se nachází v povodí toku Perlového potoka, který protéká ve směru JZ - SV zhruba 1 km jihovýchodně
od lokality záměru. Perlový potok pramení 1 km západně od Plačkova ve výšce 601 m n.m. a vlévá se zleva
do Sázavy v Okrouhlicích ve výšce 395 m n.m. Délka toku činí 21,8 km, plocha povodí 55,4 m2, průměrný
průtok u ústí je 0,39 m3.s-1.
Perlový potok je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Vlastní území záměru se nachází v blízkosti rozvodnice Perlového a Pstružného potoka. Územím neprotékají
žádné vodní toky ani se na něm nenacházejí žádné trvalé akumulace povrchových vod. Záměr je umístěn
v prostředí zástavby, zpevněné a zastavěné plochy obce jsou odvodňovány kanalizací, která odvádí
zachycené vody na území povodí Pstružného potoka č. 1-09-01-114, kde je umístěna městská ČOV
Humpolec.
Obrázek: Vodohodpodářská situace zájmového území (1:50 000)

Podzemní vody
Okolí lokality je tvořeno krystalickými horninami moldanubika, které jsou na zájmovém území zastoupeny
jednotvárnou sérií.
Podle hydrogeologického rajónování náleží zájmové území krystaliniku Českomoravské vrchoviny, rajónu 652
- "Krystalinikum v povodí Sázavy". Zájmové území se nachází v severovýchodní části tohoto rajónu. Zvodnění
je v širším okolí zájmového území vázáno na puklinově propustné prostředí krystalických hornin a na
kvartérní sedimenty. Zvodnění krystalických hornin je závislé na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a
na typu výplně puklin. Cordieritické ruly a migmatity pláště granitoidních hornin centrální části
moldanubického plutonu jsou postiženy mladými tektonickými pohyby, pukliny mohou být otevřeny i do
hloubky několika desítek metrů, většinou s písčitohlinitou výplní. Celkově lze označit prostředí krystalinika
jako nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod, případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí
slouží převážně k lokálnímu zásobování pitnou vodou.
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Zóna přípovrchového rozvolnění krystalických hornin tvoří spolu s eluviem a kvartérním souvrstvím kolektor
mělké zvodně. Z kvartérních hornin lze zvodnění očekávat v prostředí hlinitých, hlinitopísčitých a
hlinitokamenitých deluviálních sedimentů a říčních náplavů v údolích vodních toků. Svahové sedimenty a
eluvia v jejich podloží na svazích tvoří kolektor s převážně tranzitní funkcí s občasným zvodněním zejména v
obdobích zvýšených srážek. Pro akumulaci podzemní vody mají největší význam mocnější polohy svahových
sedimentů na úpatích svahů a zejména fluviální sedimenty v údolích vodních toků.
Směr proudění podzemní vody na zájmovém území sleduje spád reliéfu a v údolích pak směr proudění
povrchové vody ve vodních tocích.
Pramenní oblasti - záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území - území stavby se nachází mimo zátopová území vodních toků.
Vodní zdroje - prověřovaná stavba se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) a mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.5. Půda
Záměr je situován na pozemku 84/1 v k.ú. Rozkoš u Humpolce, na ploše, která je součástí stávajícího
parkoviště. Nezasahuje na zemědělskou půdu a proto nevyžaduje zábor ani vynětí zemědělské půdy ze ZPF.
Celková plocha záměru je 32 m2 (oplocený pozemek).
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území záměru následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina,
soustava Českomoravská,
oblast Českomoravská vrchovina,
celek Křemešnická vrchovina,
podcelek Humpolecká vrchovina,
okrsek Melechovská vrchovina.

Celek Křemešnická vrchovina náleží západní části Českomoravské vrchoviny. Humpolecká vrchovina je
východní částí Křemešnické vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu, jejíž střední výška činí 580,2 m n.m.,
střední sklon 4°16’. Nejvyšším bodem humpolecké vrchoviny je vrch Křemešník o výšce 765 m n.m.
Vlastní území záměru je lokalizováno ve vyšších polohách místní vrchoviny, v oblasti sedla mezi místními
vrchy. Nadmořská výška se na lokalitě pohybuje okolo 600 m n.m. Původní charakter terénu v okolí lokality
záměru je narušen sídelní zástavbou.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území jednotvárné sérii české větve Moldanubika. Širší
okolí zájmového území je budováno cordierit biotitickými migmatity, které tvoří v území plášť granitických
hornin centrálního plutonu. Granity centrálního plutonu pak vystupují souvisle k povrchu 5 km východně
v okolí Herálce.
Horniny skalního podkladu přecházejí směrem do nadloží v hlinitopísčité eluvium s úlomky horniny. Oblast
náleží západní části Českomoravské vrchoviny, která podléhá intenzivní denudaci. Z tohoto důvodu je
mocnost kvartérního pokryvu malá, kvartér je zastoupen převážně hlinitými písky a jílovito písčitými hlínami.
V údolích vodních toků jsou kvartérní sedimenty tvořeny fluviálními písčitými a štěrkopísčitými usazeninami.
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Charakter kvartérního pokryvu je na zájmovém území podmíněn reliéfem terénu. Na úbočích a úpatích svahů
lze očekávat svahové sedimenty hlinitého, případně hlinitopísčitého charakteru, případně sutě. Deprese
bývají vyplněny deluviofluviálními sedimenty.
Mocnost kvartérních sedimentů se v oblasti pohybuje řádově v metrech, nižší mocnosti lze očekávat ve
vrcholových partiích a na prudších svazích, vyšší mocnosti kvartéru jsou pravděpodobné na úpatích svahů a
v údolích vodotečí.
Nerostné zdroje
Podle databází spravovaných ČGS - Geofondem ČR nebyly na území záměru zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území, stará důlní díla ani deponie.
V dotčeném území se nepředpokládá výskyt geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby. Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Zájmové území patří do pelhřimovského bioregionu. Bioregion leží na pomezí jižních a středních Čech a jižní
Moravy, přitom se nachází na hlavním evropském rozvodí. Zabírá geomorfologický celek Křemešnická
vrchovina, s výjimkou Jindřichohradecké pahorkatiny a zabírá také západní okraj Křižanovské vrchoviny. Je
tvořen zdviženou plochou vrchovinou, budovanou převážně rulami. Má biotu 4. bukového a slaběji
vyvinutého 5. jedlobukového stupně. Potenciální vegetaci převážné části území tvoří bikové bučiny, na
vystupujících hřbetech a kopcích či v údolních zářezech květnaté bučiny. Netypickou část bioregionu tvoří
přechodné území podél zaříznutého údolí Želivky směrem k Posázavskému bioregionu a přechodná území s
výběžky plochého reliéfu s acidofilními doubravami směrem k bioregionům Novobystřickému a Třeboňskému.
V současné krajině jsou charakteristické drobné rašelinné louky, menší rybníky a fragmenty podhorských
bučin, převažují však kulturní smrčiny a pole. Bioregion leží v mezofytiku, vegetačním stupni suprakolinním
až submontánním.
Fauna a flóra
Místo stavby leží v intravilánu města Humpolec, místní části Rozkoš, mezi stávající zástavbou.
V současnosti se jedná o část zpevněné plochy (parkoviště), které je součástí autosalonu Auto – F – Rozkoš.
Areál autosalonu je situován v poloze navazující na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod, na kterou
je rovněž dopravně napojen.
Z jihu přiléhá k lokalitě zástavba obytných domů a silnice II/348. Z východní strany jde o rozptýlenou
zástavbu rodinnými domky se zahradami, ze severu až severovýchodu k areálu přiléhá silnice I/34. Západní
až jihozápadní hranici lokality tvoří rovněž zástavba s autobazarem a křižovatkou silnic I/34 a II/348.
Vzhledem k tomu, že záměr nezasahuje na plochy zeleně ani se vzhledem k rozsahu záměru nepředpokládá
ovlivnění flóry a fauny v lokalitě, nebyl prováděn v rámci oznámení biologický průzkum.
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, se nachází mezi stávající zástavbou na zpevněných plochách
parkoviště. Při místním šetření bylo zjištěno, že dotčené plochy jsou bez souvislého vegetačního krytu. Trvalý
travní porost se vyskytuje v zeleném pásu mezi areálem autosalonu a silnice I/34. Při východní hranici areálu
autosalonu se vyskytuje několik dřevin, které nebudou záměrem dotčeny.
Vzhledem k charakteru a současnému využívání území, s ohledem na dostupné informace, není na
dotčených plochách předpokládán výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb.).
Lokalita není vzhledem ke své poloze (nachází se v zastavěném území a je součástí v současnosti zpevněné
plochy) významná ani jako potravní základna pro různé druhy živočichů.
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Lesní porosty
Stavbou nebudou dotčeny plochy určená k plnění funkcí lesa (PUPFL). Nebližší lesní pozemky jsou ve
vzdálenosti 130 – 150 m od území stavby (severně a východně od lokality).
Územní ochrana přírody
Popis územní ochrany přírody je uveden v kapitole C.I. Výčet nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území následuje.
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES). Nejbližšími prvky jsou regionální biokoridor RBK438 Orlík - Čerňák, který prochází lesními
porosty cca 600 m jihovýchodně od záměru. V trase tohoto biokoridoru jsou vložena lokální biocentra na
plochách lesních porostů Velká Krušina a Smíchov.
Situace nadregionálního a regionálního ÚSES je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace nadregionálního a regionálního ÚSES

Významné krajinné prvky (VKP) ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) se na ploše záměru ani v jeho
v blízkém okolí nenacházejí. Záměr je situován v intravilánu obce na plochách určených jako ostatní plochy.
Významným krajinným prvkem jsou lesní porosty severně i jižně od zástavby Rozkoše.
V okolí záměru se nenacházejí žádné registrované VKP. Registrované VKP se nacházejí severně v plochách
lesních porostů (VKP U tří jezírek – jihozápadní hranice cca 100 m od záměru na okraji zástavby obce, VKP
Štůly pod Orlíkem, VKP Lesopark pod Orlíkem, VKP Brandsoudov k.ú. Plačkov).
Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v okolí se žádná CHKO nenachází.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v širším okolí se žádná přírodní lokalita z těchto kategorií nenachází, nejblíže jsou přírodní
rezervace Kamenná trouba (cca 6 km severně), přírodní rezervace Rybník Pařez (cca 8 km severozápadně),
přírodní památka Sochorov (cca 7 km východně).
Přírodní parky (PP) – v zájmovém území není vyhlášen žádný přírodní park.
Památné stromy – v zájmovém prostoru nejsou žádné památné stromy vyhlášeny. Nejbližší památné
stromy se nacházejí kolem zříceniny hradu Orlík (severně od Rozkoše) a dále 15 stromů v lokalitě VKP
Brandsoudov.
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Ptačí oblasti (PO) – v zájmové oblasti ani jejím širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast ve smyslu
platné legislativy.
Evropsky významné lokality (EVL) – nejbližší evropsky významnou lokalitou je EVL CZ0614132
Kamenický rybník na k.ú. Dubí a Kamenice u Herálce ve vzdálenosti cca 3,5 km jihovýchodně od lokality
záměru; nejbližší EVL ve správním obvodu OPR Humpolec je EVL CZ0613321 Jankovský potok (cca 6,5 km
jihozápadně). Obě EVL jsou mimo zájmové území záměru.
Situace chráněných lokalit je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace chráněných lokalit

Krajina
Vlastní území záměru je lokalizováno ve vyšších polohách místní vrchoviny, na rovině, v oblasti sedla mezi
místními vrchy. Nadmořská výška se na lokalitě pohybuje okolo 600 m n.m. Původní charakter terénu v okolí
lokality záměru je narušen sídelní zástavbou.
V okolí záměru se nachází převážně obytná zástavba a objekty služeb a drobných provozoven.
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Obrázek: Ortofotomapa zájmového území

Krajinu zájmového území lze charakterizovat jako krajinu harmonickou, krajinný typ B - krajina intermediální
- KES 0,9 – 2,9: území mírně stabilní - běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním
souladu s charakterem relativně přírodních prvků.
Obrázek: Krajina a koeficient ekologické stability
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Výřez ze situace Krajinářských, urbanistických a architektonických hodnot území (ÚAP kraje Vysočina) je
patrný na následujícím obrázku.
Obrázek: Krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty území (výřez ze situace)

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby záměru se nenacházejí žádné stavby dočasné ani trvalé.
Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Komunikace I/34, na kterou bude ČS LPG dopravně
napojena, nebude stavbou dotčena. Výstavbou infrastruktury budou dotčeny stávající sítě (telekomunikační
síť). Záměr nevyžaduje budování nových přípojek na inženýrské sítě, bude využito napojení autosalonu na
veřejnou infrastrukturu (el. energie, voda, kanalizace).
Architektonické a historické památky
Na zájmovém území výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické ani historické
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
V k.ú. Rozkoš jsou registrovány 2 nemovité kulturní památky:
−

hrad Orlík – zřícenina (č.r. 35556/3-3032)

−

socha sv. Jana Nepomuckého (č.r. 23486/3-3046)

Archeologická naleziště
Řešená plocha se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Celý katastr je územím s archeologickými nálezy.
Zásahy do terénu budou v rámci posuzovaného záměru minimální, a to na plochách již dotčených stavebními
aktivitami (plocha parkoviště).
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Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v zastavěném prostoru, v intravilánu města Humpolec, místní části Rozkoš. Plocha záměru
přiléhá ke komunikaci I/34 Humplolec – Havlíčkův Brod. Jižně od záměru prochází silnice II/348 Humpolec –
Polná – Měřín. Jižně od města prochází dálnice D1.
Převážná doprava v území je vedena po silnici I/34. Dle sčítání v roce 2010 bylo v místě záměru
zaznamenáno 5513 průjezdů/24 hod., na silnici II/348 bylo 346 průjezdů/24 hod.).
Hlavní doprava pro záměr bude probíhat po těchto komunikacích, s příjezdem do areálu po silnici I/34.
Komunikační systém je při zajištění stavební a provozní údržby vyhovující. V území je dostupná veškerá další
nezbytná infrastruktura.
Schéma dopravní infrastruktury širšího území je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Umístění záměru, schéma dopravní infrastruktury dotčeného území (bez měřítka)

Obrázek: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území – sčítání 2010

STRANA 35 z 59

Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Územně plánovací dokumentace
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán Humpolce, místní části
Rozkoš, Vilémov, Plačkov, schválený v roce 2002 (ÚPD), změnami č. 1 (2004), č. 2 a 3 (2006), č. 4 a dod. č.
2 (2006).
Záměr je umístěn na ploše, na níž se nachází i nynější provozovna autosalonu. Tato plocha je v ÚP
vymezena jako NV – nerušící výroba, obchod a služby (podnikání, živnostenské provozovny, sídla
firem).
Soulad záměru s ÚPD – navržený záměr výstavby ČS LPG v obci Rozkoš u Humpolce není v rozporu se
záměry územního plánu města Humpolec, místní části Rozkoš u Humpolce, Vilémov u Humpolce a Plačkov.
Situace záměru na podkladu Územního plánu Humpolec, místní části Rozkoš u Humpolce, Vilémov u
Humpolce a Plačkov je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu Humpolce
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Městský úřad Humpolec, stavební úřad, vydal k záměru vyjádření dne 28.4.201, ve kterém uvádí:
„… připravovaný záměr se nachází v ploše určené pro funkci NV – nerušící výroba, obchod a služby, tak jak
vyplývá ze schválené a vydané územně plánovací dokumentace. Území je dle této ÚPD určeno pro umístění
nerušící výroby (nerušící provozovny všeho druhu, sklady apod.). V území je přípustné umísťovat sídla firem,
kancelářské a správní budovy a služební byty, kryté sportovní haly a zařízení pro volný čas.
V území může být umístěna pouze nerušící výroba, která nebude mít negativní vliv na životní prostředí
obyvatel a okolí (hluk, exhalace, apod.). Přípustné jsou pouze takové činnosti, které dle příslušných
hygienických norem nevyžadují ochranné pásmo mimo hranice vlastního pozemku a nezasahují do
stávající a navržené obytné zástavby ani jiné chráněné zástavby.
Záměr je reálný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a v případě souhlasu dotčených
orgánů státní správy, které hájí veřejný zájem podle zvláštních předpisů a ostatních účastníků územního
řízení. Záměr bude posouzen v rámci územního řízení“.
Následující obrázek obsahuje výřez ze situace Výkres limitů území, Územně analytické podklady pro správní
obvod města Humpolec.
Obrázek: Limity využití území
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Vlastní provoz čerpací stanice LPG neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala
přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky.
Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významnější navýšení stávající imisní zátěže v
blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem
provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány.



Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nízké až zanedbatelné.
Vlivem provozu ČS LPG není očekáváno překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku
u nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je rovněž zanedbatelný.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a povrchových
vod nebo půdy lze vyloučit.



Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za prakticky zanedbatelné, většina
zákazníků ČS LPG bude využívat služeb autosalonu, resp. půjde o vozidla ze stávajícího dopravního
proudu, pouze malý podíl zákazníků bude zajíždět k ČS LPG nově. Riziko úrazů spojené s provozem
dopravních prostředků pro areál nebude významně zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (ostatní plochy) v jehož okolí nejsou
uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob (bydlení, rekreace apod.),
využití stávajících objektů a jejich zázemí nebude záměrem ovlivněno. Narušení psychické
pohody není předpokládáno.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem jako
lokální. Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V rámci záměru bude realizován nový bodový zdroj znečišťování ovzduší (vlastní ČS), který je zařazen
jako ostatní střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi při snímání
čerpacích pistolí z plnícího hrdla na automobilech a snímání hadice z plnícího ventilu při plnění
zásobní nádrže. V jiném místě k úniku látek z ČS nedochází.
Příspěvek emisí znečišťujících látek z procesu stáčení a výdeje PHM ke znečištění ovzduší v zájmovém
území je hodnocen v Odborném posudku č. 018/2011, zpracovaném firmou Detekta s.r.o. v únoru
2011, který je přílohou tohoto oznámení (viz příloha č. 3).
Posudek uvádí, že posuzované zařízení vyhovuje požadavku Přílohy č. 1 vyhlášky č. 615/2006 Sb., část III.,
odst. 4.8 a odpovídá požadavkům nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č.
86/2002 Sb. Z hlediska možného vlivu na znečištění ovzduší lze zdroj považovat za zanedbatelný.
Dále jsou v posudku uvedeny referenční stavby. Navržené zařízení je v současné době v provozu na
mnoha čerpacích stanicích pohonných hmot, např. AGIP, a.s. Brno – Líšeň a Kunovice nebo Čepro a.s.
Olomouc. V roce 2003 byla zpracována pilotní rozptylová studie pro kompaktní čerpací stanice LPG
v areálu Královského pivovaru Krušovice a.s. (Detekta s.r.o., duben 2003), která prokázala, že metodika
výpočtu rozptylu škodlivin do okolí musí vzhledem k charakteristice zdroje (bodový jednorázový únik
škodlivin, nízká výška nad terénem, výrazný vliv blízkého terénu a zástavby a.j.) pracovat s hrubou
aproximací a neposkytuje odpovídající výsledky. I přesto se podařilo prokázat, že při nejhůře nastavených
vstupních parametrech se maxima imisních koncentrací škodlivin nachází v těsném okolí zdroje do
vzdálenosti v prvých jednotkách metrů tj. ještě v areálu ČS LPG.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba kompaktní čerpací stanice LPG významný vliv na imisní situaci
lokality.
V průběhu výstavby není s ohledem na rozsah stavby a délku stavebních prací očekáváno významné
ovlivnění kvality ovzduší.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za velmi nízké až
zanedbatelné, rozsahem za lokální.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Za účelem posouzení předloženého záměru byla jako součást projektové dokumentace zpracována
akustická studie (Akustika Brod s.r.o., duben 2011). Úkolem této studie je zhodnocení hlukové situace
stávající chráněné zástavby v okolí navrhované novostavby kompaktní čerpací stanice LPG. Akustická studie
je v plném znění součástí oznámení (příloha č. 4). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry
jsou shrnuty v následujícím textu.
Hluk z provozu ČS
Je modelován vliv hluku provozu čerpací stanice. Hladiny akustického tlaku, jejichž zdrojem je provoz ČS,
jsou uvedeny v následující tabulce. Šíření hluku v okolí čerpací stanice pohonných hmot ve výšce 3 m nad
terénem je zobrazeno na mapě hlukových pásem (denní doba).
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Tabulka: Výsledky výpočtu - Hluk z provozu ČS LPG

Tabulka: Hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem, hluk z provozu ČS LPG, DEN
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Výsledná hluková situace, provoz s ČS LPG, rok 2015
Je modelován výsledný stav v roce 2015 s celkovou dopravní zátěží lokality a provozem čerpací stanice LPG.
Intenzita dopravy na silnici I/34 nebyla navýšena o dopravu vyvolanou provozem čerpací stanice LPG,
protože lze předpokládat, že zákazníky čerpací stanice budou vozidla generovaná ze stávajícího dopravního
proudu na této komunikaci a to rovnoměrně z jednotlivých jízdních směrů.
Imisní hladiny akustického tlaku A, jejichž zdrojem je silniční doprava v situaci s realizovanou čerpací stanicí
pohonných hmot, v posuzovaných bodech venkovního prostoru jsou uvedeny v následující tabulce včetně
porovnání s hladinami akustického tlaku vypočítanými pro počáteční akustickou situaci.
Tabulka: Výsledky výpočtu – výsledná hluková situace, 2015, den

Hluková pásma v zájmové lokalitě ve výšce 3 m nad terénem jsou pro denní dobu zobrazena na následujícím
obrázku.

STRANA 41 z 59

Kompaktní čerpací stanice LPG, Auto – F – Rozkoš
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Tabulka: Hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem, výsledná hluková situace, 2015, DEN

Z výsledků provedených výpočtů vyplývá, že v chráněných venkovních prostorech okolních staveb nebudou
při běžném provozu čerpací stanice LPG překročeny (s dostatečnou rezervou) hygienické limity stanovené
pro denní dobu. Dominantním zdrojem hluku v dané lokalitě je automobilová doprava na silnici I/34.
Porovnáním hladin akustického tlaku v imisních bodech stanovených pro počáteční a konečnou akustickou
situaci v denní době nedojde v žádném výpočtovém bodě ke zvýšení hladiny akustického tlaku v důsledku
provozu čerpací stanice LPG.
Je zřejmé, že v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném prostoru resp. chráněném prostoru staveb
bude hladina hluku z provozovny záměru hluboko pod limitní hladinou LAeq,T = 50 dB (platná pro denní
dobu). Překračování noční limitní hladiny (LAeq,T = 40 dB) lze zcela vyloučit, protože záměr nebude v noční
době provozován.
Hluková studie posoudila provoz čerpací stanice LPG navrhované v lokalitě Rozkoš u Humpolce, a to z
hlediska šíření hluku z areálu čerpací stanice do okolního venkovního prostoru a z hlediska případné změny
hlukové zátěže lokality ze silniční dopravy na komunikacích I/34 a II/348. Na základě provedených výpočtů
lze konstatovat, že umístění čerpací stanice v dané lokalitě je možné a provoz čerpací stanice neovlivní
akustickou situaci v této lokalitě.
Z uvedených důvodů není nutno navrhovat žádná protihluková opatření.
Hluk ze stavební činnosti a související dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc půjde
o vliv dočasný a krátkodobý. Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení
hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600
hod.) mohou být prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl
splněn hygienický limit pro noční dobu u nejbližší obytné zástavby.
Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další
fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako prakticky zanedbatelné,
rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody


vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik

Území výstavby se nachází na okraji městské aglomerace. Výstavbou kompaktní ČS LPG nebudou přímo
dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky území. Neprotéká jím žádný vodní tok, ani zde
nedochází k přirozené akumulaci povrchových vod. Přirozené odtokové poměry byly v širším okolí již
narušeny zástavbou a převedením části odtoku do kanalizační sítě.
V důsledku výstavby záměru nedojde ke změnám ve stávajícím rozsahu zpevněných ploch. Čerpací stanice
LPG bude umístěna v prostoru stávajícího parkoviště autosalonu. Příjezdové a odjezdové účelové
komunikace ČS (oddělený jízdní pruh pro vozidla tankující LPG) jsou řešeny na stávající zpevněné ploše
parkoviště s živičným povrchem a budou vyznačeny horizontálním dopravním značením.
Realizací záměru proto nedojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Množství odváděných
povrchových vod bude odpovídat stávajícímu stavu.
Vliv záměru z hlediska odvodnění oblasti je prakticky nulový.


vlivy na jakost povrchových vod

Provozem záměru nebudou produkovány odpadní vody z technologie ve smyslu vod, které byly pro
technologické účely použity a se změněnou kvalitou z technologie vystupují.
V důsledku provozu záměru nebude navýšena stávající produkce odpadních vod splaškových, záměrem
nebude vyvolána potřeba nových zaměstnanců nebo navýšení fondu pracovní doby.
Provoz je bez přímých výstupů do povrchových vod, kvalita povrchových vod ani hydrologické parametry
toků nebudou provozem záměru dotčeny.
Na území areálu a v jeho okolí se nenacházejí povrchové toky ani vodní nádrže, provoz záměru
nepředstavuje riziko ovlivnění kvality povrchových vod v případě havarijního úniku.
V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody


vlivy na hydrogeologické charakteristiky

Realizací záměru nedojde ke změně infiltračních poměrů zástavbou, záměr využívá stávajících zpevněných
ploch parkoviště u autosalonu.
Záměr nevyžaduje odběr podzemní vody ani vypouštění odpadních nebo srážkových vod do vod podzemních,
vlivy na hydrogeologické charakteristiky v důsledku čerpání nebo dotace podzemních vod jsou vyloučeny.
Zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi v průběhu výstavby je vyloučeno, záměrem je umístění
dovezeného technologického celku na mělce založené základové patky, mělké výkopové práce budou
doprovázet i založení ochranné zdi nádrže a výkop pro uložení kabeláže mezi nádrží a autosalonem. Hloubka
výkopů bude do 1 m.
V případě posuzovaného záměru se tedy nepředpokládá ovlivnění hydrogeologických charakteristik (směr a
rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod.


vlivy na kvalitu podzemních vod

Kvalita podzemních vod nebude provozem záměru dotčena. Záměr je bez výstupů do podzemních vod.
Záměr nepředstavuje významné riziko úniku látek nebezpečných vodám. Kompaktní čerpací stanice je
určena k distribuci paliva pro alternativní pohon LPG (zkapalněný plyn). Konstrukčně se jedná o uzavřený
tlakový systém navržený tak, aby při provozu nedocházelo k úniku distribuovaného produktu do okolí.
Případné drobné úniky při odpojení pistole jsou bezprostředně odpařeny. Masivní narušení nádrže není
předpokládáno, v tomto případě by došlo k ohrožení ovzduší.
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Vlivy na vodní zdroje
Stávající zdroje vody nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Posuzovaným záměrem nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky
blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i podzemních vod lze hodnotit
prakticky jako nulové.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích není evidován zemědělský
půdní fond.
Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu z hlediska záboru i znečištění půdy lze hodnotit jako prakticky nulové.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
V souvislosti s realizací záměru budou prováděny výkopové práce v omezeném rozsahu. Výkopy budou
provedeny pro mělce založené základové patky, mělké výkopové práce budou doprovázet i založení
ochranné zdi nádrže a výkop pro uložení kabeláže mezi nádrží a autosalonem do hloubky 1 m. Pracemi
nedojde k narušení geologického profilu v podloží.
V rámci výstavby a provozu záměru nejsou předpokládány negativní dopady na horninové prostředí, na jeho
skladbu a vrstevní sled. Kvalita horninového prostředí nebude dotčena. Čerpací stanice je umístěna na ploše
parkoviště s asfaltobetonovým povrchem. Skladované závadné látky nepředstavují svým charakterem
nebezpečí pro kvalitu půdy, jedná se o zkapalněný plyn, který v případě úniku přechází do plynné fáze.
Vliv na horninové prostředí lze označit za nulový.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vlivy na nerostné zdroje
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Realizace záměru je bez významných nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje
nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako prakticky nulové, rozsahem lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je situován na zpevněné ploše parkoviště v areálu stávajícího autosalonu, tedy v prostoru zcela
antropogenně pozměněném. Podle výsledků terénního šetření se na místě záměru a jeho okolí nevyskytují
biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo
zprostředkované ohrožení.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nevyžaduje odstranění stávající vegetace (dřeviny rostoucí mimo les).
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nemá přímý ani nepřímý vliv na žádné zvláště chráněné území. Vliv na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ochrany prostředí, svým stanoviskem ze dne 11.5.2011 vyloučil možnost
jejich negativního ovlivnění (viz příloha č. 5 oznámení).
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové,
prakticky zanedbatelné.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností (stávající zástavba,
silniční komunikace), realizace záměru charakter krajiny prakticky nezmění.
Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území ani nezpůsobí změnu
charakteru území, neboť navazuje na stávající průmyslovou zástavbu.
Stavba není výškově dominantní a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších
pohledech.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající,
pohledově určující strukturní prvky krajiny.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Stavba kompaktní ČS
LPG do okolních objektů nezasahuje - s výjimkou inženýrských sítí.
Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce.
V řešeném území nejsou žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou ČS ovlivněny.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně vyloučena,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové.
Významné (relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Není očekáván nárůst
dopravy v souvislosti s výstavbou záměru, neboť provoz ČS bude primárně sloužit pro zajištění činnosti
autosalonu. Lze předpokládat, že zákazníci z řad veřejnosti se budou generovat ze stávajícího dopravního
proudu na okolních komunikacích, rovnoměrně z jednotlivých jízdních směrů. Celkový počet cílové dopravy
vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 30 osobních vozidel za den. Všechna vozidla s výjimkou
zásobování (cca 1 NA/týden) budou součástí dopravního proudu na I/34 a záměr tedy nebude mít vliv na
dopravní intenzity na této ani na jiných komunikacích.
Z dopravního hlediska nevzniká žádný negativní ani pozitivní vliv. Záměr je v souladu s územním plánem,
nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů
jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Naopak je součástí dopravních staveb a přispěje k doplnění a
rozšíření služeb v daném sektoru.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako nulové,
z hlediska velikosti jako zanedbatelné. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a jinou
infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen areálem stávajícího autosalonu a navržené ČS LPG.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (provoz ČS),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz ČS, doprava).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky jsou identifikovány z hlediska vlastního provozu (kvalita
ovzduší, hluk). Vlivy provozu ČS LPG jsou omezeny na jeho bezprostřední okolí. Důsledky realizace
záměru lze hodnotit jako velmi nízké, málo významné, lokálního rozsahu. Umístění záměru i jeho
následný provoz lze hodnotit jako akceptovatelné.
V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až nulové,
objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
 Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných
úniků s možností ohrožení kvality vod,

−

dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

 Organizace stavby bude navržena 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. Hlučné stavební
činnosti budou prováděny v době od 7,00 do 21,00; v noční době (mezi 21,00 až 7,00) bude vyloučena
stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava.
 Zemní vedení kabelové přípojky bude vedeno mimo plochy zeleného pásu souběžného s komunikací.
 Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana stávajících 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 záměru budou respektovány požadavky památkové péče a Archeologického
ústavu, resp. jím pověřené organice k provádění archeologických výzkumů. V případě pozitivního
archeologického nálezu bude postupováno v souladu se zákonem.
 Protipožární řešení stavby bude odpovídat platným předpisům a normám; při přípravě a
realizaci záměru budou respektovány podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru
kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, ze dne 12.4.2011.
 Bude zpracován provozní řád a havarijní plán zařízení.
 Obsluha čerpací stanice bude prokazatelně obeznámena s aktualizovanými pokyny pro řešení
havarijních situací podle schváleného provozního a požárního řádu.
 V průběhu zkušebního provozu stavby bude měřením hluku ověřeno, že hluk z běžného provozu
čerpací stanice LPG prokazatelně splňuje u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a
nejbližšího chráněného prostoru staveb hygienické limity hluku. Protokol o měření hluku bude předložen
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
 Při přípravě a provozu stavby budou respektovány podmínky rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina,
odboru životního prostředí, ze dne 3.5.2001, kterým se povoluje střední zdroj znečišťování ovzduší a
stanovují podmínky ochrany ovzduší.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborných odhadech a analogii
s obdobnými záměry se srovnatelnými parametry. Posouzení vychází z předpokladů uvedených v oznámení,
z charakteru zájmového území a dostupných odborných informací.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.
Záměr ČS LPG Auto - F - Rozkoš není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního
prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Vlastní provoz stavby nevyvolává významné negativní vlivy.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané situováním stávajícího areálu autosalonu a parkoviště.
Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je hodnocena jako varianta
srovnávací.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

rozptylová studie (příloha 3)

−

akustická studie (příloha 4).

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Projektová dokumentace záměru na výstavbu „Kompaktní čerpací stanice LPG Auto – F – Rozkoš“ byla
předložena dotčených úřadům státní správy k vyjádření. V příloze č. 5 uvádíme vyjádření a stanoviska těchto
úřadů:


Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče,



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,



Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Rozhodnutí č.j. KUJI 31592/2011 ze dne
3.5.2011,



Hasičská záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov,



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je stavba kompaktní čerpací stanice LPG na parkovišti autosalonu Auto – F –
Rozkoš, v intravilánu města Humpolce, místní části Rozkoš u Humpolce.
Název záměru: Kompaktní čerpací stanice LPG , Auto – F - Rozkoš
Oznamovatel: Lesní společnost Ledeč nad Sázavou,a.s., Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
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)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Základní kapacitní údaje jsou následující:
maximální skladované množství LPG

4 250 dm3; 2 300 kg

objem zásobníku pro skladování LPG

4,85 m3

počet tankovacích stojanů

1

oplocený prostor kompaktní čerpací stanice

32,0 m2

Zájmové území se nachází v k.ú. Rozkoš u Humpolce, v intravilánu místní části Rozkoš (součásti města
Humpolce) u vjezdu na parkoviště areálu autosalonu (prodejny a servisu) firmy Auto – F – Rozkoš, které je
napojeno stávajícím společným vjezdem a výjezdem na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod.
Pozemek je v současné době využíván jako parkoviště.
Kraj:

Vysočina

Obec:

Humpolec

Katastrální území:

Rozkoš u Humpolce (649406)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Záměrem investora je vybudovat kompaktní čerpací stanici LPG na parkovišti autosalonu Auto – F –
Rozkoš. Je určena k distribuci alternativní ekologické pohonné hmoty – zkapalněného ropného plynu (LPG).
Čerpací stanice má sloužit zejména jedné z podnikatelských aktivit investora: realizaci homologovaných
přestaveb pohonného systému prvně distribuovaných vozidel na systém umožňující pohon na LPG. Pro
provedení montáže je nezbytné provést provozně technické a bezpečnostní zkoušky, při nichž je nutno
natankovat do vozidla LPG. Současně bude čerpací stanice sloužit i motoristické veřejnosti.
Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na dostupnost pozemku, který je součástí stávající provozovny
investora. Plocha je vyhovujícím způsobem napojena na komunikaci I/34 Humpolec – Havlíčkův Brod.
Předkládaný záměr se nachází v ploše určené pro funkci NV – nerušící výroba, obchod a služby.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.
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Základní údaje o stavbě
Čerpací stanice je určena pro distribuci alternativní ekologické pohonné hmoty – zkapalněného
ropného plynu (LPG), který je směsí propanu a butanu. Tento složený plyn náleží do skupiny plynů
posuzovaných jako plyny těžké.
Stanice není určena pro samoobslužný provoz. Obsluhu bude zajišťovat 1 pracovník. Počítá se
s nepravidelným provozem cca 60 minut denně.
Jedná se o technologickou stavbu určenou pro skladování a distribuci pohonné hmoty (LPG). Řešení
stavby je plně podřízeno jejímu účelu.
Popis technického řešení stavby
Z hlediska technologického je čerpací stanice LPG tvořena jedním technologickým zařízením, které je
dodáváno jako hotový výrobek přímo na stavbu. Jedná se o standardně provedený výrobek společnosti
ADAST SYSTEMS a.s., určený pro skladování a distribuci alternativní pohonné hmoty – zkapalněného
ropného plynu (LPG).
Stavební řešení
Čerpací stanici tvoří ohrazený prostor, v němž je umístěno technologické zařízení s 1 výdejním stojanem
LPG. Ten je situován u vstupu do prostoru. Ohrazení je řešeno kombinací ochranné zdi a oplocení. Povrch
plochy je tvořen stávající zpevněnou plochou parkoviště s živičným povrchem.
Stavba kompaktní čerpací stanice LPG je navržena v rohu parkoviště autosalonu, v prostoru vjezdu.
Vlastní prostor stanice bude ohraničen ochrannou zdí a oplocením se vstupní branou.
Zemní práce – bude provedena kontrola rovnosti podkladu a v případě nutnosti se provede vyříznutí
stávajícího živičného povrchu a betonáž základové desky. Budou provedeny výkopy pro základ ochranné zdi,
položeny kabelové trasy mezi elektrorozvaděčem stanice a stanicí.
Dále bude vyzděna ochranná zeď z betonových tvárnic na podezdívce, osazeny sloupky oplocení,
chemicky ukotvené k živičnému podkladu, a osazena vstupní brána do ohrazeného prostoru. Oplocení
bude tvořeno strojovým pletivem.
Montáž technologie – kompaktní čerpací stanice LPG je výrobcem navržena na společném ocelovém
základovém rámu. K podkladu bude ukotvena pomocí chemických kotev typu MAXIMA do předvrtaných
otvorů rozmístěných podle polohy na rámu.
Komunikace – příjezdové a odjezdové komunikace čerpací stanice jsou řešeny odděleným jízdním
pruhem pro vozidla tankující LPG na stávající zpevněné ploše parkoviště s živičným povrchem, přesněji
budou vymezeny podélným dopravním značením (jízdní pruh, oddělující ostrůvek, stavěcí čára, vyhrazené
stání pro autocisternu). Bude vyznačen bezpečnostní prostor kolem tlakového zásobníku LPG.
Konečné terénní úpravy – bude provedeno vyrovnání terénu na upravovaných plochách, zatravnění nebo
uvedení do původního stavu.
Technologické řešení
Pro technologii LPG je navržena „Kompaktní čerpací stanice LPG“ vyrobená společností ADAST
SYSTEMS, a.s. Adamov. Je dodávána zkompletovaná na místo instalace, kde se osazuje na připravenou
základovou plochu. Kompaktní čerpací stanice je složena z těchto základních částí:
−

tlakový nadzemní zásobník (TNS)

1 ks

−

ponorné čerpací soustrojí typu Red Jacket

1 ks

−

výdejní stojan LPG typ ADAST 899×.622/LPG

1 ks

−

obslužná plošina (žebřík) pro přístup k armaturám TNS

1 ks

−

sada propojovacích kabelů

1 sada

−

elektrický rozvaděč kompaktní čerpací stanice

1 ks

−

základový rám

1 ks.
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Tlakový nadzemní zásobník - výrobek firmy DELTAGAS s.r.o je určený pro skladování zkapalněných
uhlovodíkových plynů. Je osazen ovládacími a zabezpečovacími armaturami. Armatury umístěné
na horní části zásobníku jsou chráněny plastovým poklopem (mimo pojišťovací ventil). Proti působení
povětrnostních vlivů a slunečního záření je zásobník chráněn nátěrem v bílém odstínu se zvýšenou
odrazivostí infračervené složky záření.
Čerpací soustrojí tvoří samostatný montážní celek, který se umisťuje do čerpadlové šachty, která je
součástí zásobníku. Čerpací soustrojí je tvořeno odstředivým článkovým čerpadlem typu Premier a
elektromotorem v nevýbušném provedení, který je chlazen protékajícím čerpaným produktem. Blokování
chodu čerpadla v případě, že není zaplaveno provozní kapalinou (např. v případě prázdného zásobníku), je
řešeno elektronicky systémem EMOTRON.
Výdejní stojan LPG typu „ADAST 899×.622/LPG“ - jedná se o elektronický výdejní stojan vybavený funkcí
předvolby čerpaného množství (za předem zvolenou cenu nebo předem zvolený objem), dále pak funkcí
automatického ukončení tankování po dosažení plné nádrže tankovaného vozidla a systémem pro
automatické odstavení čerpadla při poklesu hladiny zásobníku pod kritickou provozní úroveň. Výdejní stojan
je vybaven standardní plnící hadicí, lomovou spojkou a poloautomatickou plnící pistolí typu
Brevetti.
Výdejní stojan LPG je dodán v provedení „CARD“, tj. v provedení pro bezhotovostní výdej
prostřednictvím systému lokálních karet.
Povrchová úprava výdejního stojanu je provedena ochranným nátěrem zabezpečujícím ochranu před
přímým působením povětrnostních vlivů a nevyžaduje další ochranu výdejního stojanu, např. přístřešek.
Potrubní rozvody - jsou navrženy z ocelových plynařských trubek. Potrubí jsou osazena uzavíracími
čistícími a zabezpečovacími armaturami (viz hydraulické schéma). Veškeré potrubní spoje jsou řešeny jako
přemostěné (elektricky vodivě propojené).
Elektrický rozvaděč – tento typ kompaktní čerpací stanice není určen k instalaci do sítí klasických
veřejných čerpacích stanic PHM. Za tímto účelem je elektroinstalace ČS standardně upravena pro připojení
do externího technologického elektrorozvaděče, který je dodáván jako součást čerpací stanice.
Příjem a skladování LPG - tento typ čerpací stanice LPG je zavážen autocisternami s vlastním
dopravním čerpadlem pro stáčení do TNS a měřicím zařízením stočeného množství. Stáčení je
prováděno stáčecí hadicí autocisterny přes plnicí ventil zásobníku. Autocisterna je při stáčení uzemněna přes
uzemňovací přípojku a stojí ve vyhrazeném stání. Během stáčení je čerpací stanice LPG mimo provoz.
Kompaktní čerpací stanice není přizpůsobena pro zavážení autocisternami, které stáčení produktu zajišťují
prostřednictvím stáčecího soustrojí s kompresorem. Stáčecí stanoviště je navrženo tak, aby umožnilo najetí
návěsové autocisterny (TPG G 304 01, čl. 4.4.2.), je však doporučeno provádět zavážení produktu běžnými
automobilovými cisternami.
Stočený LPG je skladován v TNS kompaktu o objemu 4,80 m3. Množství produktu v TNS je měřeno
stavoznakem, tlak manometrem (obojí je součástí zásobníku).
Údaje o provozu čerpací stanice
Navrhovaný objekt má nevýrobní charakter.
Čerpací stanice bude zajišťovat tankování LPG pro zkoušky vozidel značky FIAT přestavovaných
v provozovně autosalonu Auto – F – Rozkoš, s.r.o, na vozidla s alternativním pohonem na LPG.
Volnou kapacitu čerpací stanice hodlá provozovatel využít k prodeji LPG motoristické veřejnosti.
Výdej LPG do vozidla bude provádět vždy obsluha čerpací stanice. Během stáčení LPG z autocisterny do
zásobníku čerpací stanice bude kompaktní čerpací stanice vždy odstavena z provozu a uzavřena pro veškerý
provoz. Autocisterna bude při stáčení stát ve vyhrazeném prostoru a bude uzemněna. Stáčení bude probíhat
podle schváleného stáčecího řádu dodavatele LPG.
V prostoru čerpací stanice LPG budou rozmístěny dle platných předpisů výstražné tabulky a nápisy,
rovněž tak tabulky s informacemi pro řidiče tankujících vozidel. Celý proces tankování LPG bude
řízen obsluhou čerpací stanice, jejímiž pokyny jsou povinni se řidiči tankujících vozidel řídit.
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Provoz a údržba kompaktní čerpací stanice LPG bude probíhat podle schváleného provozního řádu.
Čerpací stanice je navržena s automatickým hlídáním provozu:
−

vyhodnocování zaplavení čerpadla provozním médiem s funkcí automatického odstavení čerpadla
(vyhodnocovací blok úrovně hladiny produktu v zásobníku),

−

automatické zabezpečení nepřekročení přípustného tlaku v plnicí větvi potrubí (obtoková tryska
čerpadla),

−

automatické jištění potrubních rozvodů a tlakového zásobníku čerpací stanice proti překročení
max. přípustného tlaku (pojišťovací ventily).

Instalované zařízení podléhá pravidelným prohlídkám a revizím v souladu s příslušnými ČSN a
provozními předpisy vztahujícími se na vyhrazená tlaková plynová zařízení. Zařízení je provedeno jako těsné
a je situováno ve venkovním, trvale větraném prostoru.
Předpokládaná kapacita v období provozu:
počet obsloužených vozidel

30 /den

průměrná denní distribuce LPG

750 l /den (cca 406 kg/den)

předpokládaná roční distribuce LPG

228 000 l/rok (cca 123,5 t/rok)

počet provozních dnů

304 dnů/rok

Obsluha čerpací stanice:

1 pověřený pracovník (zaměstnanec autosalonu)

Provozní doba:

nepravidelná, cca 60 minut denně, v době provozu autosalonu
Po – Pá:

8:00 – 16,30 hodin

So:

9:00 – 12,00 hodin

Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 5 (Doklady):
Městský úřad Humpolec, Stavební úřad, vyjádření č.j. STAV/9660/11/Sa/U-339/2011 ze dne 28.4.2011:
„… připravovaný záměr se nachází v ploše určené pro funkci NV – nerušící výroba, obchod a služby, tak jak
vyplývá ze schválené a vydané územně plánovací dokumentace. Území je dle této ÚPD určeno pro umístění nerušící
výroby (nerušící provozovny všeho druhu, sklady apod.). V území je přípustné umísťovat sídla firem, kancelářské a
správní budovy a služební byty, kryté sportovní haly a zařízení pro volný čas.
V území může být umístěna pouze nerušící výroba, která nebude mít negativní vliv na životní prostředí obyvatel
a okolí (hluk, exhalace, apod.). Přípustné jsou pouze takové činnosti, které dle příslušných hygienických norem
nevyžadují ochranné pásmo mimo hranice vlastního pozemku a nezasahují do stávající a navržené obytné
zástavby ani jiné chráněné zástavby.
Záměr je reálný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a v případě souhlasu dotčených orgánů
státní správy, které hájí veřejný zájem podle zvláštních předpisů a ostatních účastníků územního řízení.
Záměr bude posouzen v rámci územního řízení“.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, č.j. KUJI37218/2011 ze dne 11.5.2011:
„… záměr nemůže mít významný na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
jako velmi nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.)
budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře způsobující přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik vlastním záměrem.
Provoz kompaktní čerpací stanice LPG nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. Vlivy na
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z výsledků provedených výpočtu vyplývá, že v
chráněných venkovních prostorech okolních staveb nebudou při běžném provozu čerpací stanice LPG
překročeny (s dostatečnou rezervou) hygienické limity stanovené pro denní dobu. Dominantním zdrojem
hluku v dané lokalitě je automobilová doprava na silnici I/34. Porovnáním hladin akustického tlaku v imisních
bodech stanovených pro počáteční a konečnou akustickou situaci v denní době nedojde v žádném
výpočtovém bodě ke zvýšení hladiny akustického tlaku v důsledku provozu čerpací stanice LPG.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění hydrologických podmínek v okolí. Z provozu stavby nebudou
přímo vypouštěny odpadní nebo srážkové vody do povrchových toků. Množství i odvádění srážkových a
splaškových vod bude dopovídat současnému stavu.
Místně významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s okolní výstavbou a těžbou. Výstavba ČS je z tohoto hlediska prakticky zanedbatelnou změnou.
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Významné dopady na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nejsou v souvislosti s navrženým
záměrem očekávány. Ovlivnění zdrojů pitné vody nelze předpokládat.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na
kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nulový, záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani zábor pozemků
určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Realizace záměru sběrného dvora nebude mít významný negativní vliv na živočichy ani rostliny. Záměr
je situován na zpevněné ploše parkoviště v areálu stávajícího autosalonu, tedy do prostoru zcela
antropogenně pozměněného. Podle výsledků terénního šetření se na místě záměru a jeho okolí nevyskytují
biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo
zprostředkované ohrožení.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími,
evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
Navržený záměr neovlivní krajinný ráz území a nezpůsobí změnu charakteru území.
Není očekáván nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou záměru, neboť provoz ČS bude primárně sloužit
pro účely zajištění činnosti autosalonu. Lze předpokládat, že zákazníci z řad veřejnosti se budou generovat ze
stávajícího dopravního proudu na okolních komunikacích, rovnoměrně z jednotlivých jízdních směrů. Celkový
počet cílové dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 30 osobních vozidel za den. Všechna
vozidla s výjimkou zásobování (cca 1 NA/týden) budou součástí dopravního proudu na I/34 a záměr tedy
nebude mít vliv na dopravní intenzity na této ani na jiných komunikacích.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být
záměrem negativně ovlivněny.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Kompaktní čerpací
stanice LPG Auto – F - Rozkoš“ na území města Humpolce, místní části Rozkoš, k.ú. Rozkoš u Humpolce,
přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního
území.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:20 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Situace okolí záměru 1:5 000
1.5. Hydrologická situace
1.6. Ortofotomapa zájmového území
1.7. Výřez katastrální mapy
1.8. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Celková situace (ozn. C.2.1.)
2.2. PS – 01: Kompaktní čerpací stanice, Dopravní a výstražné značení, ochranná pásma (ozn. 04.1)
2.3. PS – 01: Kompaktní čerpací stanice, PNP, zóny, ochranná pásma (ozn. 08.1)
3. Odborný posudek podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb.
4. Akustická studie
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
-

stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče,
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Rozhodnutí č.j. KUJI 31592/2011 ze dne
3.5.2011,
- Hasičská záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části.
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1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Kompaktní èerpací stanice LPG, Auto - F - Rozkoš
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
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umístìní zámìru

1:10 000
umístìní zámìru
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1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU
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1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR, mìøítko 1 : 50 000
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1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda
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umístìní zámìru
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1.8. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na plochu ÈS LPG, v pozadí silnice I/34,
vpravo vjezd do areálu prodejny a servisu Fiat

foto è. 2
pohled do prostoru navrené ÈS LPG,
v popøedí silnice I/34, v pozadí objekty Auto - F - Rozkoš

foto è. 3
pohled na areál Auto - F - Rozkoš v místì navrené ÈS LPG,
vlevo vjezd do areálu

foto è. 4
pohled na plochu souèasného parkovištì s umístìním ÈS LPG,
v pozadí silnice I/34

foto è. 5
silnice I/34 procházející kolem areálu Auto - F - Rozkoš,
pohled východním smìrem (na Humpolec)

foto è. 6
silnice I/34 procházející kolem areálu Auto - F - Rozkoš,
pohled západním smìrem (na Havlíèkùv Brod)
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1. Určení posudku

Odborný posudek je zpracován na základě požadavku zadavatele k žádosti o povolení stavby
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. c) zák. č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší. Důvodem je projektovaná instalace nové čerpací stanice LPG
v areálu Auto – F – Rozkoš, s.r.o., Rozkoš 145, Humpolec.

2. Obecné údaje

2.1 Podklady
1) Projektová a technická dokumentace pro stavební povolení, Ing. Jiří Kollert,
Babice nad Svitavou, 02/2011.
2) Protokol o kontrole provedení č. 99 Ex 0944/2-1, Fyzikálně technický zkušební
ústav, Státní zkušebna 210, Ostrava-Radvanice, listopad 1999.

2.2. Identifikační údaje
Název zdroje:

čerpací stanice LPG

Umístění zdroje:

areál Auto – F – Rozkoš, s.r.o., Rozkoš 145, Humpolec
pozemek parc.č.: 84/1, k.ú.: Rozkoš u Humpolce

Provozovatel:

areál Auto – F – Rozkoš, s.r.o., Rozkoš 145, Humpolec

IČO provozovatele: 49823574

3. Charakteristika

Místo pro stavbu LPG je situováno u vjezdu na parkoviště. Parkoviště je napojeno
stávajícím společným vjezdem a výjezdem na komunikaci I/34: Humpolec - Havlíčkův Brod.
Pozemek leží v intravilánu obce Rozkoš.
Stavba kompaktní čerpací stanice LPG je v první řadě určena pro zajištění jedné z
podnikatelských aktivit investora spočívající v realizaci homologovaných přestaveb
pohonného systému prvně distribuovaných vozidel na systém umožňující pohon na LPG.
Volnou kapacitu kompaktní čerpací stanice LPG pak provozovatel předpokládá využít k
prodeji LPG motoristické veřejnosti.
_____________________________________________________________________________________
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Je plánována instalace jednoho výdejního místa na LPG (směs zejména propanu a
izomerů butanu).

Výrobní program:

výdej motorového paliva - LPG

Projektovaná kapacita, provoz:

30 vozidel LPG/den, výtoč cca 750 l LPG/den

Předpokládaná škodlivina:

parafiny s výjimkou methanu

Provoz:

304 dnů/rok

4. Popis zařízení, technologie nebo výrobního procesu

Z hlediska technologického řešení je čerpací stanice LPG tvořena jedním
technologickým zařízením, které je jako hotový výrobek dodáváno přímo na stavbu. Jedná se
o standardně provedený výrobek společnosti ADAST SYSTEMS, a.s., určený pro skladování
a distribuci alternativní pohonné hmoty – zkapalněného ropného plynu (LPG).

Používaná technologie:
Zkapalněná směs lehkých uhlovodíků (zejména propan a butan) je pod tlakem
skladována v jedné nadzemní nádrži o objemu 4,85 m3. Výdej do automobilů je ruční a je
proveden přes čerpací soustrojí, jeden výdejní stojan a pistoli. Zpětná rekuperace par,
podobná jako u výdeje benzínů, není instalována, protože celá soustava zásobní nádrž výdejní systém - nádrž automobilu je tlakotěsně uzavřena oproti okolí a k žádnému úniku par
do okolního prostředí při plnění nádrží nedochází.

Technologické vybavení čerpací stanice LPG
Čerpací stanice je dodávána zkompletovaná na místo instalace, kde se osazuje na
připravenou základovou plochu. Čerpací stanice je složena z níže uvedených základních částí:

•

ponorné čerpací soustrojí

1 ks

•

výdejní stojan LPG

1 ks

•

obslužná plošina pro přístup k armaturám TNS (žebřík)

1 ks

•

sada propojovacích kabelů

1 sada

•

elektrický rozvaděč kompaktní čerpací stanice (externí)

1 ks

•

základový rám

1 ks
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Technická data výdejního stojanu:
typ:

typ ADAST 899×.622 nebo dle provedení kompaktu, totožná funkce

výrobce:

ADAST systems, a.s., Adamov

výr. číslo:

není dosud stanoveno

výkon:

5 - 40 l/min

pistole:

samoobslužná, tlak 8 bar

Technická data nádrže:
výrobce:

VPS Rosice s.r.o., Rosice u Chrasti (nebo jiný výrobce)

objem:

4,85 m3

prac. přetlak:

1,56 MPa

nejvyšší pracovní teplota:

+ 40 °C

nejnižší pracovní teplota:

- 20 °C

délka zásobníku:

4 000 mm

průměr zásobníku:

1 250 mm

objem zásobníku:

4 200 dm3

hmotnost náplně LPG:

2 100 kg

Čerpací soustrojí je tvořeno ponorným čerpadlem Red Jacket s přepouštěcím ventilem.

5. Emisní charakteristika zdroje

Předpokládané škodliviny:

alkany s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším

s výjimkou methanu - skupina 4.5 podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.
Samotná technologie přečerpávání LPG je zcela uzavřená oproti okolnímu prostředí,
protože je prováděna pod pracovním tlakem. Byl identifikován jediný proces při kterém uniká
škodlivina do okolního ovzduší - snímání čerpacích pistolí z plnícího hrdla na automobilech a
snímání hadice z plnícího ventilu při plnění nádrže.
Autorizovanou osobou (2) byla provedena kontrola maximálního úniku kapaliny při
odpojování čerpací pistole po plnění, maximální únik je 1,6 cm3 kapaliny LPG. Tato kapalina
se okamžitě odpaří do ovzduší (teplota varu propanu při běžném atmosférickém tlaku je cca 45 °C, butanu cca -2 °C). Velikost úniku od plnícího ventilu na nádrži při jejím plnění z
autocisterny nebyla posuzovateli známa, odborným odhadem byl stanoven roční únik par
propanu a butanu při plnění nádrže stejný jako únik od čerpacích pistolí.
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Výpočet roční emise (pouze z výdeje):
únik při jednom výdeji:

1,6 cm3 kapaliny LPG (parafiny)

průměrná hustota kapaliny LPG při průměrných ročních teplotních podmínkách (cca
10 °C):

0,5526 kg/litr

únik při jednom výdeji:

0,884 g kapaliny LPG (parafiny)

počet výdejů za rok:

9 120

emise za rok:

8,06 kg kapaliny LPG (parafiny)/rok

Celková roční emise z výdeje i plnění nádrže: 16,12 kg kapaliny LPG
(parafiny)/rok.

6. Vymezení a kategorizace zdroje znečišťování ovzduší

Podle technického a technologického uspořádání navrhuji vymezit posuzovaný zdroj:
- čerpací stanice LPG v areálu Auto – F – Rozkoš, s.r.o., Rozkoš 145, Humpolec, na
pozemku parc.č.: 84/1, k.ú.: Rozkoš u Humpolce
podle § 4 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. a podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. příloha
č.1, část III., odst. 4.8.:

- čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot
s výjimkou nakládání s benzínem

a to jako
- ostatní střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší

Emisní limity zdroje znečišťování ovzduší:
Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č.1, část III., odst.
4.8. čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot, není specifický
emisní limit stanoven. Provozovatel je však podle § 9, odst. 4, zákona č. 86/2002 Sb.
povinen plnit obecný emisní limit.
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Podle technického uspořádání není možno na čerpací stanici LPG provést měření
emisí ke zjištění plnění emisních limitů, protože zařízení nemá definovaný výduch nebo
výpusť do vnějšího ovzduší. Metoda měření emisí z ČS LPG nebyla dosud validována a
neodrážela by skutečný stav znečišťování ovzduší. Z toho důvodu navrhuji nevymezit
znečišťující látku nebo jejich stanovené skupiny k plnění emisních limitů podle § 9, odst.
4, zákona č. 86/2002 Sb.

7. Zhodnocení

Posuzované zařízení vyhovuje požadavku Přílohy č. 1 vyhlášky č. 615/2006 Sb.,
část III, odst. 4.8 a odpovídá požadavkům nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší
podle zák. č. 86/2002 Sb. Z hlediska možného vlivu na znečištění ovzduší lze zdroj považovat
za zanedbatelný.

7.1 Umístění stavby v lokalitě
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7.2 Referenční stavby
Navržené zařízení je v současné době v provozu na mnoha čerpacích stanicích
pohonných hmot např. AGIP, a.s. Brno – Líšeň a Kunovice nebo Čepro a.s. Olomouc.

7.3 Zhodnocení vlivu na imisní situaci:
Zpracovaná pilotní rozptylová studie pro kompaktní čerpací stanice LPG v areálu
Královský pivovar Krušovice a.s. (Detekta s.r.o., duben 2003) prokázala, že metodika
výpočtu rozptylu škodlivin do okolí musí, vzhledem k charakteristice zdroje - bodový
jednorázový únik škodlivin, nízká výška zdroje nad terénem, výrazný vliv blízkého terénu a
zástavby aj., pracovat s hrubou aproximací a neposkytuje odpovídající výsledky. I přesto se
podařilo prokázat, že při nejhůře nastavených vstupních parametrech se maxima imisních
koncentrací škodlivin nachází v těsném okolí zdroje do vzdálenosti v jednotkách metrů tj.
ještě v areálu ČS LPG.

7.4 Rizika a ošetření havarijních stavů
K poruše s vlivem na kvalitu ovzduší může dojít vlivem porušení celistvosti
instalovaných zařízení nebo těsnosti spojů. Zařízení je vybaveno zabezpečovacími elementy
k zamezení samovolného úniku (samočinně pracující ventily). Instalovaná zařízení i
bezpečnostní elementy budou, mimo běžné provozní prohlídky, kontrolovány autorizovanou
servisní organizací v předepsaných intervalech, aby bylo možno včas odhalit poruchy
s vlivem na kvalitu ovzduší.

7.5 Doporučení:
Provozovatel je povinen plnit další požadavky a technické podmínky provozu zdrojů
jež jsou uvedeny v příslušných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně
ovzduší.
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Detekta spol. s r.o., Franzova 63, 614 00 Brno

_______

ODBORNÝ POSUDEK č. 018/2011

8. Závěr

Název zdroje:

čerpací stanice LPG

Umístění zdroje:

areál Auto – F – Rozkoš, s.r.o., Rozkoš 145, Humpolec
pozemek parc.č.: 84/1, k.ú.: Rozkoš u Humpolce

Provozovatel:

areál Auto – F – Rozkoš, s.r.o., Rozkoš 145, Humpolec

Posouzení jsem provedl na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním
zjištěného stavu s platnými právními předpisy. Na základě závěrů tohoto posudku navrhuji,
aby orgán ochrany ovzduší vydal povolení ke stavbě středního stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb.

9. Údaje o zpracovateli odborného posudku

Detekta s.r.o.
Franzova 63
614 00 Brno
Osvědčení o autorizaci vydané Ministerstvem životního prostředí ČR č.j.
2958/740/03/MS ze dne 26. 9. 2003

Zpracovatel:

Patrik Ščudla

V Brně dne 21. února 2011
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PŘÍLOHA 4
(AKUSTICKÁ STUDIE)

Akustická studie

KOMPAKTNÍ ČERPACÍ STANICE LPG
ROZKOŠ U HUMPOLCE

Investor, objednatel: Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
Hrnčíře 2
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 47452722

Datum zpracování:

duben 2011

Počet výtisků: 4
Výtisk č. 1
Počet příloh: 0

Zpracovala:
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ÚVOD
Úkolem hlukové studie je zhodnocení hlukové situace stávající chráněné zástavby v okolí
novostavby kompaktní čerpací stanice LPG navrhované v Humpolci, v místní části Rozkoš.
Hluková studie je zpracována jako jeden z podkladů k žádosti o povolení stavby.
K tomu účelu:
bude vytvořen 3D výpočtový model řešené lokality pro stanovení hladin akustického
tlaku v chráněných venkovních prostorech okolních staveb
bude, v první části studie, proveden výpočet hluku z provozu samotné čerpací
stanice LPG v denní době
bude, ve druhé části studie, vyhodnocen hluk z dopravy na veřejných pozemních
komunikacích, a to jednak pro stávající situaci bez ČS LPG (tzv. počáteční akustická
situace), jednak pro konečnou akustickou situaci s realizovanou ČS LPG. Na hlavní
komunikaci I/34 model použije intenzity automobilové dopravy z celostátního sčítání
dopravy provedeného ŘSD Praha v roce 2005, které budou povýšeny pomocí
koeficientů vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok 2015
bude proveden, v případě překročení hygienických limitů v chráněných venkovních
prostorech staveb, návrh možných protihlukových opatření
POPIS SITUACE
Provozovatel kompaktní čerpací stanice LPG (Auto – F – Rozkoš, s.r.o.) v rámci své
podnikatelské činnosti bude zajišťovat autorizované přestavby vozidel značky „Fiat“ na vozidla s
alternativním pohonem na LPG. Přestavby budou zajišťovány instalací systémů LPG dodávaných
v montážních sadách pro konkrétní typy vozidel s klasickým pohonem. Za tímto účelem je
navržena stavba kompaktní čerpací stanice LPG, která bude zajišťovat tankování LPG pro
zkoušky přestavovaných vozidel. Volnou kapacitu kompaktní čerpací stanice LPG pak
provozovatel předpokládá využít k prodeji LPG motoristické veřejnosti.
Stavba je navržena na pozemku parc. č. 84/1 k.ú. Rozkoš u Humpolce, který je v katastru
nemovitostí zapsán jako ostatní plocha. Stavba bude situována na části stávajících zpevněných
ploch před areálem budoucího provozovatele. Příjezd k ČS bude zajištěn po zpevněných
plochách stávajícího parkoviště napojeného na státní komunikaci I. třídy č. 34 (Humpolec Havlíčkův Brod).
Vlastní technologické zařízení (kompaktní čerpací stanice LPG) je dodáváno jako hotový
výrobek ve zkompletovaném stavu. Na místě instalace se připojuje pouze ke zdroji elektrické
energie. Kompaktní čerpací stanice LPG je ve srovnání s klasickými čerpacími stanicemi PHM
ekologickým provozem, který významným způsobem přispívá ke snižování nežádoucích emisí při
provozu motorových vozidel. Kompaktní čerpací stanice LPG představuje nekonvenční řešení
výdejního zařízení propan-butanu do motorových vozidel na čerpacích stanicích. Speciální
konstrukce zvyšuje provozní bezpečnost a komfort obsluhy. Vysokou bezpečnost zajišťuje
umístění čerpacího soustrojí a potrubních rozvodů do vnitřního prostoru tlakového zásobníku. Na
severní a západní straně zásobníku bude vyzděna ochranná zeď o výšce 2m.
Provozní doba ČS LPG se předpokládá pouze v denní době. V okolí navrhované stavby se
nachází chráněná obytná zástavba. Severně přes silnici I/34 a východně se jedná o rozptýlenou
zástavbu nízkopodlažních rodinných domů se zahradami. Jižně jsou situovány dva třípodlažní
bytové domy č. p. 108 a 109. Na západní straně sousedí pozemek par. č. 84/1 s rodinným
domem č. p. 74, ve kterém je na pozemku zahrady provozován Autobazar Sv. Jan.
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Kompaktní čerpací stanice LPG typ 8646
Počet produktů
Počet hadic

1
1-2

Maximální průtok (l/min):

30 - 40

Rozměry v mm (š x v x d)

1250 x 2000 x 5085

Objem nádrže

4 800 l

mapa 1 Mapa zájmové lokality

Místo stavby

foto 1 a foto 2 Objekty a venkovní plochy Autosalonu Fiat a Autobazaru
Autobazaru Rozkoš 145
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foto 3 a foto 4 Venkovní plochy autobazaru Rozkoš 145

foto 5 Pohled na SV část
ást areálu autosalonu

foto 6 Obytná zástavba na protější
prot
straně ulice

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU
Hygienické limity hluku v chráněném
chrán ném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru upravuje §11 Nařízení
řízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně před
ed nepříznivými
nepř
účinky hluku a
vibrací.
Hodnoty hluku se vyjadřují
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se
stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
nejhlu
jších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
mních komunikacích, s výjimkou
účelových
elových komunikací, a dráhách se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro
celou denní (LAeq,16h) a celou noční
no
dobu (LAeq, 8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině
hladin akustického tlaku A se stanoví sou
součtem základní
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících
p
ke druhu chráněného
ného prostoru a denní a no
noční
době. Obsahuje-lili hluk výrazné tónové složky nebo má-li
má li výrazný informační
informač charakter, jako např.
řeč, přičte se další korekce - 5 dB.
Stanovení hygienických limitů
limit hluku pro zdroje uplatňující se přii provozu čerpací stanice LPG je
uvedeno v tabulce 1.
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tabulka 1 Stanovení hygienických limitů hluku
Druh chráněného prostoru

Druh hluku

Hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A (dB)
DEN (06.00–22.00h)

CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR
OSTATNÍCH STAVEB
CHRÁNĚNÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ

Hluk z účelových
komunikací a čerpací
stanice LPG

50
LAeq,8h

PROSTOR

CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR
OSTATNÍCH STAVEB
CHRÁNĚNÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ
PROSTOR

Stará hluková zátěž
z dopravy na
pozemních
1
komunikacích

NOC (22.00-06.0h)

40
LAeq,1h

50

50

70

60

LAeq,16h

LAeq,8h

70

70

Závazné stanovení hygienických limitů hluku je v kompetenci územně příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.

VÝPOČETNÍ MODEL
Výpočet hladin akustického tlaku v posuzované lokalitě je proveden pomocí programu
Cadna A verze 3.7 firmy DataKustik GmbH. Výpočet hluku z průmyslových zdrojů je v daném SW
proveden dle ISO 9613-2. Výpočet hluku ze silniční dopravy je proveden dle české metodiky, viz
Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004. Výpočtový program Cadna A umožňuje
plnohodnotné modelování ve 3D, a to nejen objektů a terénu, ale i liniových a plošných zdrojů
hluku.
Odhad přesnosti výpočtu v daném případě činí ± 2 dB.
Jako globální terén ve výpočtovém modelu byl volen terén s určitým podílem pohltivých a
odrazných ploch (G = 0.6). Modelové zadání výpočtové úlohy je patrné z obrázku 1 a 2.
Akustická studie je zpracována pro rok 2015.

1

Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do
31.12.2000.
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obrázek 1 Jižní 3D pohled

obrázek 2 Severní 3D pohled
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ČÁST 1 HLUK Z PROVOZU ČERPACÍ STANICE LPG
Zdroje hluku
Základní údaje o předpokládaném průměrném provozu čerpací stanice byly převzaty ze
souhrnné technické zprávy, která je součástí projektové dokumentace. Předpokládaný průměrný
počet tankujících vozidel je 30 vozidel/den. Průměrný čas pro jedno tankování je 4 minuty při
distribuci 25 dm3 LPG na jedno vozidlo. Pro účely této akustické studie uvažujeme s tím, že
všechna vozidla budou obsloužena v průběhu osmi po sobě jdoucích hodin v denní době. Emisní
hodnoty hluku čerpacího stojanu byly zjištěny dotazem u výrobce technologie Adast Systems,
a.s., Mírová 2, 67904 Adamov. Výrobce uvádí hladinu akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od
stojanu LAeq,T = 65 dB. Ve výpočtovém modelu bude tento zdroj hluku nahrazen bodovým zdrojem
hluku. Emisní hodnoty hluku plnicího stojanu jsou uvedeny v následující tabulce 2.
tabulka 2 emisní hodnoty plnicího stojanu

Zdroj hluku

plnicí stojan

ID

B1

Akustický
výkon LwA

Doba působení

Den

Noc

Den

Noc

(dB)
76.0

(dB)
-

(min)
120.00

(min)
0.00

Výška

(m)
1.00

r

Souřadnice
X

Y

Z

(m)
1157.42

(m)
2.18

(m)
600.72

V tabulce 3 jsou uvedeny vstupní parametry uvažované účelové komunikace, jakožto
příjezdové komunikace k plnícímu stojanu.
tabulka 3 Zdroje hluku – účelová komunikace
Komunikace

LAeq,7.5m

ČS LPG - příjezd k
LPG

kde

Počet všech
vozidel / 1h

Podíl
nákladní
dopravy (%)

RQ

Rychlost

Den

Noc

Osobní
vozidlo

(dB)

(dB)

Den

Noc

Den

Noc

(km/h)

(km/h)

37.1

-

3.8

-

0.0

-

30

-

Dstro Drefl Sklon
2

3

(dB)

(dB)

(%)

0.0

3.0

0.0

Nákladní Vzdávozidlo lenost

w3

LAeq,7.5m - emisní hodnota LAeq,T ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace

Stanovení hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru v okolí čerpací stanice LPG
V okolí čerpací stanice pohonných hmot byly u nejbližší chráněné zástavby zvoleny
výpočtové body, jejich seznam je uveden v tabulce 4.
Výpočtové body č. 1 a 2 jsou umístěny v chráněném venkovním prostoru stavby
rodinného domu č. p. 74, sousedícího s ČS LPG na západní straně.
Výpočtový bod č. 3 je umístěn v chráněném venkovním prostoru stavby bytového
domu č. p. 108, který je situován jižně od navržené čerpací stanice.
Výpočtový bod č. 4 je umístěn v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného
domu č. p. 84, sousedícího s ČS LPG na východní straně.
Výpočtové body č. 5 a 6 jsou v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných
domů č. p. 62 a č. p. 61 situovaných za silnicí I/34 severně od ČS LPG.

2
3

Korekce na kryt vozovky
Korekce na vícenásobný odraz
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tabulka 4 Seznam výpočtových
vých bodů
bod
Číslo
bodu
výpočtu

Výška
(m)

Objekt /
pozemek

Parc.
č.

Umístění

1

1.5

Rodinný dům
ům
Rozkoš
č. p. 74,
Humpolec

st. 74

2 m před
východní
fasádou
ve výšce oken
1. a 2. NP

4.5

2

1.50

3

1.5

st. 85

2 m před
severní fasádou
ve výšce oken
1. až 3. NP

2.00

Rodinný dům
ům
Rozkoš
č. p. 84,
Humpolec

st. 88

2 m před
jihovýchodní
fasádou
ve výšce oken
1. a 2. NP

5

1.50

Rodinný dům
ům
Rozkoš
č. p. 62,
Humpolec

st. 55

2 m před
severovýchodní
fasádou
ve výšce oken
1. a 2. NP

6

1.50

Rodinný dům
ům
Rozkoš
č. p. 61,
Humpolec

st. 56

2 m před
severovýchodní
fasádou
ve výšce oken
1. NP

7.5

4

1

2 m před
severní fasádou
ve výšce oken
1. NP

Bytový dům
Rozkoš
č. p. 108,
Humpolec

4.5

Foto

2

5

6

Imisní hladiny akustického tlaku A, jejichž zdrojem je provoz čerpací
č
stanice LPG, v
posuzovaných bodech venkovního prostoru jsou uvedeny v tabulce 5;; vypočítané
vypo
ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pro osm po sobě
sob jdoucích hodin LAeq,8h jsou vyhodnoceny
v
vzhledem
k hygienickým limitům hluku LAeq,den = 50 dB. Šíření hluku v okolí čerpací
erpací stanice pohonných hmot
ve výšce 3 m nad terénem je zobrazeno na mapě
map hlukových pásem s krokem 1 dB v denní době
na mapě 2.
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tabulka 5 Výsledky výpočtu – provoz čerpací stanice LPG
Č. bodu
výpočtu

1

2

Umístění bodu výpočtu

NP

Výška
Hygienický
nad
limit hluku (dB)
terénem
DEN
(m)

Rodinný dům Rozkoš č. p. 74,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

1.50

2 m před východní fasádou

2.

4.50

Rodinný dům Rozkoš č. p. 74,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

1.50

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku A (dB)
DEN

LAeq,8h

25.7
50

26.4

50

25.4

2 m před severní fasádou

3

4

Bytový dům Rozkoš č. p. 108,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

1.50

2.

4.50

2 m před severní fasádou

3.

7.50

Rodinný dům Rozkoš č. p. 84,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

2.00

50

33.4

1.

1.50

50

37.2

1.

1.50

50

36.0

18.2
50

18.5
20.8

2 m před západní fasádou

5

Rodinný dům Rozkoš č. p. 62,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před jižní fasádou

6

Rodinný dům Rozkoš č. p. 61,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před jižní fasádou
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mapa 2 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: ČS LPG, DEN
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ČÁST 2 HLUK Z DOPRAVY NA VEŘEJNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
2.1

Počáteční akustická situace (bez ČS LPG), rok 2015

Zdroje hluku
Byl vytvořen výpočetní model pro počáteční akustickou situaci zahrnující komunikace, které
ovlivňují hlukové zatížení v předmětné lokalitě. Je to především silnice I/34 a silnice II/348. Vstupní údaje o
intenzitě dopravy na těchto komunikacích byly převzaty z celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční
síti provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v roce 2005; viz tabulka 6. Určení hodinových intenzit
v denní a noční době včetně podílu nákladní dopravy je provedeno dle Novely metodiky pro výpočet hluku
silniční dopravy 2004; viz tabulka 7. Takto získané dopravní údaje byly navýšeny koeficienty vývoje
intenzit dopravy, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro rok 2010; viz tabulka 8.
Použité růstové koeficienty:
Pro silnice I. třídy:
Skupina lehkých vozidel

1.28

Skupina těžkých vozidel

1.12

Pro silnice II. třídy:
Skupina lehkých vozidel

1.25

Skupina těžkých vozidel

1.08

tabulka 6 Intenzita dopravy - rok 2005, dle celostátního sčítání dopravy
Komunikace
(označení)

Sčítací úsek

Intenzita dopravy - 2005

číslo úseku / začátek úseku – konec úseku

počet vozidel za 24 hodin
4

T

O

5

M

6

Celkem

I/34

2 - 1050 / vyústění 348 – hranice okresů PE - HB

1791

3948

29

5768

I/34

2 - 1056 / vyústění 03418 – vyústění 348

1847

5383

43

7273

II/348

2 - 3900 / vyústění z 34 – hranice okresů PE - HB

76

265

6

347

4
5
6

T
O
M

- celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel
- celoroční průměrná intenzita osobních vozidel
- celoroční průměrná intenzita motocyklů
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tabulka 7 Intenzita dopravy - rok 2005, stanoveno dle Novely metodiky pro výpočet hluku silniční
dopravy 2004
Komunikace /

Intenzita dopravy – rok 2005

úsek

počet vozidel za 24 hodin

počet vozidel za 1 h
DEN (6:00 – 22:00 h)

IOA24

7

INAC24

8

nOAd

Celkem

9

nNACd

10

Celkem

NOC (22:00 – 6:00 h)
nOAn

11

12

nNACn

Celkem

I/34 / úsek 2 - 1050

4723

951

5674

275.5

52.8

328.3

39.4

13.3

52.7

I/34 / úsek 2 - 1056

6202

982

7184

363.0

54.9

417.9

49.4

12.9

62.3

II/348 / úsek 2 - 3900

312

23

335

18.3

1.3

19.6

2.4

0.2

2.7

tabulka 8 Intenzita dopravy – situace bez ČS LPG, rok 2015
Komunikace /úsek

Intenzita dopravy – rok 2015
počet vozidel za 24 hodin

počet vozidel za 1 h
DEN (6:00 – 22:00 h)

NOC (22:00 – 6:00 h)

IOA24

INAC24

Celkem

nOAd

nNACd

Celkem

nOAn

nNACn

Celkem

I/34 / úsek 2 - 1050

6045.4

1065.1

7110.6

352.6

59.1

411.8

50.4

14.9

65.3

I/34 / úsek 2 - 1056

7938.6

1099.8

9038.4

464.6

61.5

526.1

63.2

14.4

77.7

II/348 / úsek 2 - 3900

390.0

24.8

414.8

22.9

1.4

24.3

3.0

0.2

3.2

V tabulce 9 jsou uvedeny vstupní parametry uvažovaných komunikací včetně emisní hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T.
tabulka 9 Zdroje hluku – silniční doprava, 2015
Komunikace

LAeq,7.5m

Počet všech
vozidel / 1h

Podíl
nákladní
dopravy (%)

Den

Noc

(dB)

(dB)

Den

Noc

Den

I/34 / úsek 2 - 1050

63.0

56.3

411.8

65.3

I/34 / úsek 2 - 1056

63.6

56.5

526.1

II/348 / úsek 2 - 3900

48.9

40.3

24.3

Rychlost

RQ

Dstro

Drefl

Sklon

(dB)

(dB)

(%)

Osobní
vozidlo

Nákladní
vozidlo

Vzdálenost

Noc

(km/h)

(km/h)

14.4

22.8

50

50

w7,5

0.0

2.0

2.0

77.7

11.7

18.6

50

50

w7,5

0.0

1.0

1.0

3.2

5.8

6.7

50

50

w4.5

0.0

1.0

1.0

7

IOA24
- intenzita osobních vozidel za 24 hodiny, tj. motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t včetně
jednostopých motorových vozidel
8
INAC24
- intenzita těžkých vozidel (nákladní vozidla + nákladní soupravy) za 24 h, tj. motorových vozidel
s celkovou hmotností nad 3,5 t včetně nákladních vozidel skládajících se z tahače a návěsu, přívěsu
9
nOAd
- průměrná jednohodinová denní intenzita osobních vozidel
10
nNACd
- průměrná jednohodinová denní intenzita těžkých vozidel
11
nOAn
- průměrná jednohodinová noční intenzita osobních vozidel
12
nNACn
- průměrná jednohodinová noční intenzita těžkých vozidel

Zakázka AB30-11

Strana 12 (celkem 17)

Stanovení hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru
Imisní hladiny akustického tlaku A, jejichž zdrojem je silniční doprava v zájmové lokalitě, v
posuzovaných bodech venkovního prostoru jsou uvedeny v tabulce 10; vypočítané LAeq,16h jsou
vyhodnoceny vzhledem k hygienickým limitům hluku stanovených pro denní dobu LAeq,DEN = 70 dB.
Šíření hluku v zájmové lokalitě ve výšce 3 m nad terénem je zobrazeno na mapě 3 hlukových
pásem s krokem 1 dB v denní době.
tabulka 10 Výsledky výpočtu – počáteční akustická situace, 2015, DEN
Č. bodu
výpočtu

1

2

NP
Umístění bodu výpočtu

Výška Hygienický limit
nad
hluku (dB)
terénem
DEN
(m)

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku A (dB)
DEN

LAeq,16h

Rodinný dům Rozkoš č. p. 74,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

2 m před východní fasádou

2.

4.50

Rodinný dům Rozkoš č. p. 74,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

1.50

Bytový dům Rozkoš č. p. 108,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

1.50

2.

4.50

2 m před severní fasádou

3.

7.50

Rodinný dům Rozkoš č. p. 84,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby

1.

2.00

70

56.1

1.

1.50

70

64.9

1.

1.50

70

65.0

52.1

1.50
70

53.1

70

56.2

2 m před severní fasádou

3

4

53.0
70

53.9
55.1

2 m před západní fasádou

5

Rodinný dům Rozkoš č. p. 62,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před jižní fasádou

6

Rodinný dům Rozkoš č. p. 61,
Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před jižní fasádou
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mapa 3 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: počáteční akustická situace, DEN, 2015
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2.2

Konečná akustická situace (s ČS LPG), rok 2015

Intenzita dopravy na silnici I/34 nebyla navýšena o dopravu vyvolanou provozem čerpací
stanice LPG, protože lze předpokládat, že zákazníky čerpací stanice budou vozidla generovaná ze
stávajícího dopravního proudu na této komunikaci a to rovnoměrně z jednotlivých jízdních směrů.
Stanovení hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru
Imisní hladiny akustického tlaku A, jejichž zdrojem je silniční doprava v situaci s realizovanou
čerpací stanicí pohonných hmot, v posuzovaných bodech venkovního prostoru jsou uvedeny v
tabulce 11 včetně porovnání s hladinami akustického tlaku vypočítanými pro počáteční akustickou
situaci (viz tabulka 10).
Hluková pásma v zájmové lokalitě ve výšce 3 m nad terénem jsou pro denní dobu zobrazena
na mapě 4.
tabulka 11 Výsledky výpočtu – konečná akustická situace, 2015
Č. bodu
výpočtu

NP

Výška nad terénem
(m)

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
(dB)

Umístění bodu výpočtu

1

DEN - LAeq,16h
výpočet

zvýšení

1.

1.50

52.1

0.0

2.

4.50

53.1

0.0

1.

1.50

56.2

0.0

1.

1.50

53.0

0.0

2.

4.50

53.9

0.0

3.

7.50

55.1

0.0

1.

2.00

56.1

0.0

1.

1.50

64.9

0.0

1.

1.50

65.0

0.0

Rodinný dům Rozkoš
č. p. 74, Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před východní fasádou

2

Rodinný dům Rozkoš
č. p. 74, Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před severní fasádou

3

Bytový dům Rozkoš
č. p. 108, Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před severní fasádou

4

Rodinný dům Rozkoš
č. p. 84, Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před západní fasádou

5

Rodinný dům Rozkoš
č. p. 62, Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před jižní fasádou

6

Rodinný dům Rozkoš
č. p. 61, Humpolec
-chráněný venkovní prostor stavby
2 m před jižní fasádou
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mapa 4 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, konečná akustická situace, DEN, 2015
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INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝPOČTU, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Z výsledků výpočtu uvedených v tabulce 5 vyplývá, že v chráněných venkovních
prostorech okolních staveb nebudou s dostatečnou rezervou, při běžném provozu čerpací stanice
LPG, překročeny hygienické limity stanovené pro denní dobu. Dominantním zdrojem hluku v dané
lokalitě je automobilová doprava na silnici I/34. Porovnáním hladin akustického tlaku v imisních
bodech stanovených pro počáteční a konečnou akustickou situaci v denní době nedojde
v žádném výpočtovém bodě ke zvýšení hladiny akustického tlaku v důsledku provozu čerpací
stanice LPG.
ZÁVĚR
Hluková studie posoudila provoz čerpací stanice LPG navrhované v lokalitě Rozkoš u
Humpolce, a to z hlediska šíření hluku z areálu čerpací stanice do okolního venkovního prostoru a
z hlediska případné změny hlukové zátěže lokality ze silniční dopravy na komunikacích I/34 a
II/348.
Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že umístění čerpací stanice v dané
lokalitě je možné a, že provoz čerpací stanice neovlivní akustickou situaci v této lokalitě.
Z uvedených důvodů není nutno navrhovat žádná protihluková opatření

Podklady pro zpracování
[1]

Projektová dokumentace stavby „Kompaktní čerpací stanice LPG“, Ing. Jiří Kollert, projekční činnost v
investiční výstavbě, č.autorizace ČKAIT: 1003442, Babice nad Svitavou 238, únor 2011

[2]

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

[3]

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních
výrobků – Požadavky, únor 2010

[4]

Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004, RNDr. Miloš Liberko a kol., Planeta č.
2/2005, Ministerstvo životního prostředí

[5]

Vaverka, J. a kol.: AKUSTIKA STAVEB Souhrn kriteriálních požadavků a výpočtových metod v oboru
stavební a prostorové akustiky, VUT v Brně, 1996

[6]

Vaverka, J. a kol.: AKUSTIKA STAVEB Souhrn materiálů a jejich fyzikálních vlastností pro aplikace v
prostorové akustice, VUT v Brně, 1996

[7]

Meller, M., Stěnička, J.: Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb díl 3. – stavební
akustika, VÚPS Praha, 1987

[8]

Sborník přednášek k semináři ČAS - Nové výpočtové a měřicí postupy ve stavební akustice (Ing.
Miroslav Meller CsC. - Šíření hluku uvnitř a vně budov)

[9]

Technické podmínky TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy, účinnost 1. 7. 2010,
schváleno MD-OPK č. j. 434/2010-120-STSP/1, vydal EDIP s.r.o. 2010

Zakázka AB30-11

Strana 17 (celkem 17)

PŘÍLOHA 5
(DOKLADY)

