KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne
28. 1. 2011

Číslo jednací / sp.zn.
KUJI 20170/2011 OŽP
OZP 209/2011 Kří-7

Vyřizuje/telefon
Ing. Milan Křížek / 564 602 526
krizek.m@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne
11. 3. 2011

Posuzování vlivů na životní prostředí – závěr zjišťovacího řízení
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: „Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s.“
Kapacita (rozsah) záměru:

Charakter záměru:

Skladování nafty bude tvořeno jednou nadzemní dvouplášťovou
nádrží typu BFM09000DG o objemu 9 m3, která je opatřena
veškerým příslušenstvím potřebným pro samotný provoz čerpací
stanice

Investor hodlá umístit v rámci uzavřeného areálu čerpací stanici
pohonných hmot - směsné motorové nafty, která bude sloužit k
zásobování vozidel, které sám provozuje. Vnější plášť nádrže bude plnit
funkci havarijní jímky proti případnému úniku a bude schopen pojmout
110 % objemu vnitřní nádrže. Jedná se o samonosnou nádrž, která pro
umístění na plochu vyžaduje pouze rovný, pevný podklad.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:
Parcelní č.

Vysočina
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
2007/3

Zahájení:

II/2011

Dokončení:

III2011

Oznamovatel:

ZZN Havlíčkův Brod a.s., Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ:

48155187

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

ZÁVĚR:
Záměr „Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s.“ naplňuje
dikci bodu 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a
pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v
množství nad 100 t. pro záměry kategorie II. v příloze č.1 zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s.“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
-

Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D.IV. oznámení EIA.
Během přestavby i během provozu bude se vznikajícími odpady nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech, z odpadů budou přednostně tříděny využitelné odpady.
Dešťové vody z manipulační plochy jsou vodami odpadními – nesmí být vypouštěny do
dešťové kanalizace ani volně na terén.
Stáčení a výdej musí být prováděny na ploše opatřené izolací proti průniku ropných látek
do půdy a vyspádovány do bezodtoké jímky.
Manipulační plocha bude zastřešena.
Pro mobilní ČS bude vypracován havarijní plán, nebo bude ČS zapracována do HP
celého areálu.
Projektová dokumentace pro povolení umístění ČS a havarijní plán bude předložen
k vydání stanoviska správci povodí.
Záměr bude před vydáním stavebního povolení zahrnut do Integrovaného povolení
provozovatele.

ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) obdržel dne
2.2.2011 oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 na záměr „Podniková čerpací stanice PHM v
areálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s“. Dne 7. 2. 2011 bylo sděleno, že záměr podléhá
zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným
úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle
zákona. Krajský úřad vzal v úvahu všechna vyjádření, která obdržel a vydal výše uvedený závěr.
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SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na výše uvedený záměr, který v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, obdržel krajský úřad vyjádření
těchto subjektů :
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ú.p. Havlíčkův Brod ze dne
25.2.2011
Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení na posouzení záměru umístění
stavby je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále
posuzovat ve smyslu zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí:
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 18.2.2011
Jednotlivá oddělení ČIŽP nemají zásadní připomínky a nepožadují pokračování procesu EIA.
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 38,15021 Praha 5, ze dne
15.2.2011
Jako správce povodí nepožaduje pokračování v procesu EIA za níže uvedených podmínek:
- Navržený způsob zabezpečení je z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod
nedostatečný. Stáčení a výdej budou prováděny na ploše opatřené izolací proti průniku ropných
látek do půdy a vyspádovány do bezodtoké jímky. Kapacita jímky bude minimálně 10% objemu
skladované závadné látky. Manipulační plocha bude zastřešena. Dešťové vody z manipulační
plochy jsou vodami odpadními – nesmí být vypouštěny do dešťové kanalizace ani volně na
terén.
- Pro mobilní ČS bude vypracován havarijní plán, nebo bude ČS zapracována do HP celého
areálu.
- Projektovou dokumentaci pro povolení umístění ČS a havarijní plán požadujeme předložit k
vydání stanoviska správci povodí.


Obdržená vyjádření jsou řešena podmínkami závěru zjišťovacího řízení

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který bude realizován na volném prostranství a zpevněné ploše uvnitř areálu
společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s. v Havířské ulici. Pozemek určený pro umístění čerpací
stanice je majetkem investora.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů jsou řešena podmínkami závěru zjišťovacího řízení.
Vyjádření veřejnosti a občanských sdružení nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese
http://www.cenia.cz/eia
Město Havlíčkův Brod jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem).
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Současně žádáme Město Havlíčkův Brod o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace krajskému úřadu.

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí

Příloha - oznámení záměru
Rozdělovník:
Oznamovatel: Příloha – 1ks oznámení záměru (dodejkou)
1) ZZN Havlíčkův Brod a.s., Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod
Dotčené územní samosprávné celky (DS)
2) Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 Havlíčkův Brod
3) Kraj Vysočina, zastoupený odb. životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina – zde
Dotčené správní úřady (DS)
4) Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5) Krajská hyg. stanice kraje Vysočina, ÚP H.Brod, Rozkošská č.p.233, 580 01 H. Brod
6) Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 Havlíčkův Brod
7) Česká inspekce životního prostředí,OI, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Na vědomí dle § 6 odst. 3 zákona (DS)
8) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na vědomí (DS)
9) Městský úřad odbor výstavby, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 Havlíčkův Brod
10) 10. Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 Havlíčkův Brod
11) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha
12) Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Číslo jednací: KUJI 20170/2011 OŽP
Číslo stránky

4

