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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
ZZN Havlíčkův Brod a.s.

2. IČ
481 55 187

3. Sídlo
Havířská 1059
580 01 Havlíčkův Brod

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/1992 Sb. č.j.
7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti
odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn č.j.
47192/ENV/06 ze dne 26.7.2006
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
tel.: 466 536 610
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru
Podniková čerpací stanice PHM.
Obrázek č. 1 Mapa silniční sítě s umístěním záměru

Zdroj: http://mapy.cz

Zařazení podle přílohy č. 1
Záměr je zařazen k bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění –
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.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je umístění mobilní čerpací stanice PHM - směsné motorové nafty, která bude
sloužit k příjmu, skladování a výdeji směsné motorové nafty pro vozidla investora. Jedná se o
nadzemní dvouplášťovou polyetylenovou nádrž typu BFM09000DG o objemu 9 m3, která bude
umístěna na volném prostranství na zpevněné asfaltové ploše v areálu společnosti ZZN Havlíčkův
Brod a.s. v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě. Nádrž bude mít jeden uzamykatelný výdejní stojan s
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automatickou pistolí. Jejím příslušenstvím bude integrované čidlo s funkcí signalizace úniků do
meziprostoru.
Tabulka č. 1 Údaje o rozsahu záměru
Počet nádrží

1

Provedení nádrže

nadzemní dvouplášťová

PHM

směsná motorová nafta

Objem nádrže

9 m3

Počet výdejních zařízení

1

Výkon výdejního čerpadla

72 l·min-1

Předpokládaná roční výtoč

300 - 400 m3 směsné motorové nafty

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice
Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu.

Přehled uživatelů a provozovatelů
ZZN Havlíčkův Brod a.s.
Havířská 1059
580 01 Havlíčkův Brod

Směnnost a pracovní doba, výrobní kapacity (údaje o provozu, výrobě, kapacitách)
Čerpání bude probíhat celoročně v rozmezí 5 - 22 hodin dle potřeby provozu proškolenými pracovníky
v maximálním množství 400 m3 směsné motorové nafty v jednom kalendářním roce.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Místo akce:
Charakter záměru:

Vysočina
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod (637 823)
Areál společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s.,
ulice Havířská, Havlíčkův Brod, Česká republika
Umístění mobilní čerpací stanice
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Obrázek č. 2 Topografická mapa předmětné lokality s umístěním záměru

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Tabulka č. 2 Pozemek k umístění čerpacího stanoviště
Parcelní
číslo
2007/3

Druh pozemku

Způsob využití

ostatní plocha

manipulační plocha

Výměra
2

Stavebně využívaná
2

Katastrální

[m ]

plocha [m ]

území

52 151

-

Havlíčkův Brod

Obrázek č. 3 Zákres záměru do katastrální mapy

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
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Majetkoprávní vztahy k pozemku
Pozemek uvažovaný pro umístění čerpací stanice pohonných hmot je majetkem investora. Jedná se o
parcelu č. 2007/3.
• p.č. 2007/3 - vlastník ZZN Havlíčkův Brod a.s., Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod
(ostatní plocha).
Obrázek č. 4 Lokalizace záměru

Zdroj: http://mapy.cz

Přístup na pozemek a k objektu
Předmětný záměr se nachází v areálu investora (p.č. 2007/3), který ústí do ulice Havířské. Jedná se o
stavebně upravenou manipulační plochu, proto pro vlastní provoz čerpací stanice není nutná výstavba
další infrastruktury. Směsná motorová nafta bude pro stáčení do čerpací stanice navážena pomocí
silničních cisteren z Havířské ulice.

Charakteristika území, dotčených ochranných pásem nebo chráněných území
Území budoucího čerpacího stanoviště společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s., vč. přístupových
komunikací a inženýrských sítí, se nachází v Havlíčkově Brodě, v k.ú. Havlíčkův Brod. Čerpací
stanoviště navrhované akce se nenachází uvnitř žádné chráněné krajinné oblasti, a ani na seznamu
NATURA 2000.
Území záměru se také nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek a
nespadá do území chráněného podle horního zákona.
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle §14 zákona č.
114/1992 Sb.
V současné době není v rámci řešeného území žádné chráněné území a ani zde není registrován žádný
významný krajinný prvek.
Uvažovaný záměr se nenachází v žádné památkové zóně ani rezervaci a neleží v ochranném pásmu
vod.
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru:

Umístění mobilní čerpací stanice

Zájmovým územím pro navrhovanou stavbu je prostor ve dvorním traktu investora na katastrálním
území města Havlíčkův Brod. Vzhledem k situování řešeného záměru se nejedná o možnost kumulace
s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Investor hodlá umístit v rámci uzavřeného areálu čerpací stanici pohonných hmot, která bude sloužit k
zásobování vozidel, které sám provozuje. Navrhovaná ČS PHM bude splňovat veškeré požadavky
z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Nádrž je navržena z materiálů
odpovídajících mechanické odolnosti, stabilitě a požární bezpečnosti.
Umístění v areálu investora bylo zvoleno z následujících hledisek:
• v rámci společnosti bude docházet k tankování pohonných hmot do vozidel investora při
nenavyšování stávající dopravní intenzity - nebude potřeba dojíždět s vozidly na jiné místo,
čímž nebude docházet ke zvyšování emisí do ovzduší a hluku,
• čerpací stanoviště je odděleno od sousedních pozemků mimo areál společnosti budovami nebo
hraničním oplocením a není v bezprostřední blízkosti žádné budovy - nebude docházet
k obtěžování hlukem nejbližší obytné zástavby,
• snadná napojení inženýrských sítí,
• nedojde k záboru zemědělské půdy.
Jiné zvažované varianty nebyly v případě předmětného záměru projednávány. V oznámení je
navrhovaný záměr porovnáván s nulovou variantou, tj. se současným stavem.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zájmovým územím pro navrhovanou stavbu je prostor ve dvorním traktu investora v katastrálním
území města Havlíčkův Brod. Investor hodlá zřídit podnikovou čerpací stanici PHM - směsné
motorové nafty, která bude sloužit pro zásobování jím provozovaných vozidel a která bude splňovat
také veškeré požadavky ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí. Celý areál je oplocen a
je dopravně napojen na stávající komunikační systém.
Místo umístění záměru bude stavebně a technologicky upraveno dle těchto požadavků:
• aby mohla být čerpána motorová nafta do motorových vozidel, skladování v 1 nadzemní
nádrži o objemu 9 m3,
• dalším požadavkem je pak osazení výdeje pohonných hmot technologicky moderním
výdejním zařízením, které umožňuje elektronické monitorování o svém provozu a výdeji
PHM a opatření výdejního místa s blokováním přístupu proti neoprávněné manipulaci,
• samozřejmostí je pak splnění veškerých normových a legislativních materiálů, které se k dané
technologické a provozní činnosti obecně vztahují.
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Základní provozní a technické parametry čerpacího stanoviště
Skladování
Skladování nafty bude tvořeno jednou nadzemní dvouplášťovou nádrží typu BFM09000DG o objemu
9 m3, přičemž vnější plášť 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. Je opatřena veškerým příslušenstvím potřebným pro samotný
provoz čerpací stanice a z povahy nebezpečí pro životní prostředí je vybavena plnicím hrdlem v
podobě 2“ koncovky - plnicí potrubí, umístěné v krytu výdejního stojanu, flexibilní hadice a
mechanické zabezpečení proti přeplnění - Spill Stop.
Tabulka č. 3 Technické údaje budoucího čerpacího stanoviště
Typ:

BFM09000DG

Provedení nádrže:

nadzemní dvouplášťová

Provozní objem nádrže:

9 m3

Délka:

3 250 mm

Šířka:

2 450 mm

Výška:

2 950 mm

Počet výdejních zařízení:

1

Výkon výdejního čerpadla:

72 l·min-1

Materiál nádrže:

polyetylen

Obrázek č. 5 Nádrž typu BFM09000DG

Zdroj: Investor záměru - katalogový list

Stáčení a výdej pohonných hmot
Stáčení pohonných hmot a výdej pohonných hmot bude prováděn v areálu investora. Manipulace
s pohonnými hmotami bude prováděna na manipulační ploše ve dvorním traktu areálu, přičemž plocha
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pod nádrží bude vyasfaltovaná. Proti případným úkapům ropných látek při manipulaci s pohonnými
hmotami bude použito záchytných van s možností využití sorpčních materiálů (např. fibroil).
Výdejní zařízení
Výdejní zařízení představuje jeden stojan s tankovací pistolí s automatickým ventilem uzavírajícím
průtok paliva v okamžiku dosažení maximální hladiny v plněné nádrži. Je umístěno ve skříni
výdejního prostoru za uzamykatelnými dveřmi.
Popis:
• čerpadlo, napájené 230 V s výkonem max. 72 l/min,
• průtokoměr, ukazující množství přečerpané nafty od posledního nulování a celkové počítadlo digitální,
• tankovací pistole s automatickým ventilem,
• flexibilní výdejní hadice o průměru 3/4” a délky 6 m.
Vlastní manipulace v ČS
Skladovací nádrž je vybavena odvětrávacím potrubím. Množství motorové nafty v nádrži se zjišťuje
pomocí signálního zařízení Watchman. Při plnění nádrže zabezpečuje signalizace potřebnou
informovanost obsluhy o průběhu plnění pro vyloučení možností přeplnění nádrže. K tomuto účelu
slouží instalovaný alarm přeplnění nádrže. V neposlední řadě je nádrž vybavena ventilem proti
přeplnění a úniku paliva při plnění z cisterny.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:
Předpokládaný termín dokončení realizace záměru:

2/2011
3/2011

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Realizací a provozem záměru budou dotčeny:
• Kraj Vysočina
• Město Havlíčkův Brod

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí (územní souhlas) dle § 76 a dalších dle zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které vydává stavební úřad Městského úřadu Havlíčkův
Brod v případě, že investor splní veškeré podmínky stanovené dle stavebního zákona.
Rozhodnutí o povolení dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
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II. Údaje o vstupech

1. Půda
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. Předmětný
záměr se nachází uvnitř areálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s. v Havířské ulici v Havlíčkově
Brodě.

2. Voda
Pitná voda je v areálu rozvedena ze stávající vodovodní přípojky v rámci areálového rozvodu. Ve
spojitosti s rozsahem a charakterem záměru nedojde k navýšení spotřeby pitné vody. Pro požární
zabezpečení provozu čerpací stanice bude využito stávajícího systému v areálu investora. Vlastní
čerpací stanice bude umístěna cca 150 m J směrem od vjezdu do areálu z Havířské ulice. Příjezd
požární techniky je po areálové zpevněné komunikaci až do místa čerpací stanice.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Mobilní nádrž na naftu typ BFM09000DG využívá napájení 230 V. Nové venkovní osvětlení není
třeba z důvodu realizace záměru budovat. V této souvislosti se nepředpokládá výrazné navýšení
spotřeby elektrické energie v rámci areálu společnosti.

Suroviny
Surovinou, která bude skladována v nádrži a vydávána do motorových vozidel, je směsná motorová
nafta v přibližném množství 300 - 400 m3 za rok.
Vlastnosti používané suroviny jsou uvedeny v bezpečnostním listu, který je samostatnou přílohou
dokladovanou k tomuto oznámení.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura
Období realizace
Ve fázi realizace dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno
dovozem stavebních materiálů k úpravám nutným pro realizaci vlastního investičního záměru. Tato
činnost bude probíhat v areálu investora (p.č. 2007/3), který ústí do Havířské ulice.
Období provozu
Pro fázi provozu dojde k navýšení stávající dopravní intenzity pouze o cisterny dovážející naftu cca 1x
týdně. Vozidla, kterým bude vydávána nafta po realizaci záměru, jsou již zahrnuta ve stávající
dopravní intenzitě a provozem čerpací stanice nedojde k navýšení jejich počtu. Hodnoty vyvolaných
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dopravních intenzit silničních vozidel, které vyplývají z potřeby stáčeného a distribuovaného
množství, budou přibližně následující:
- stáčení PHM
- cca 1x týdně z cisterny,
- výdej PHM
- dle potřeby provozu (současný stav).

Inženýrské sítě
Na pozemku se inženýrské sítě nacházejí. Nejedná se o žádná zásadní důležitá vedení inženýrských
sítí. Záměr bude ve fázi provozu využívat pouze elektrickou energii.

III. Údaje o výstupech

1. Ovzduší
Období realizace
Ovzduší ve fázi realizace záměru bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy –
dopravou materiálů nebo vzniklých odpadů (liniový zdroj) a samotnou realizací (plošný zdroj). Pro
realizaci záměru nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů
znečištění ovzduší ve fázi realizace.

Bodové zdroje
V období realizace nebude docházet k emisím z relevantního bodového zdroje.

Liniové zdroje
Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou v tomto případě na
základě zkušeností zpracovatele oznámení zanedbatelné.

Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) realizace. S ohledem na prováděné činnosti je
záměr ve fázi realizace zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL).
Emise TZL nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou zůstává maximální
eliminace emisí TZL do okolí dodržováním technologických postupů ve fázi zvýšených emisí TZL
(např. výkopy, hutnění či navážení zemin, štěrku atd.).
Období provozu
Emise znečišťujících látek jsou z provozu čerpací stanice pohonných hmot do ovzduší vypouštěny
dvěma způsoby a to:
• výduchem odvzdušnění nádrže (bodový zdroj) a
• z plochy výdeje PHM (plošný zdroj).
Odvzdušnění nádrže slouží k vypuštění přebytečného odpadního plynu během stáčení nafty z cisterny
do nádrže (není uvažováno zařízení cisterny pro zpětný odvod par). V tomto případě odpovídá objem
odpadního plynu objemu stočené nafty do nádrže. Odvzdušnění dále probíhá při změně objemu nafty
v nádrži vlivem okolní teploty, avšak v tomto případě se jedná o nepatrné množství emisí.
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Z plochy výdeje PHM unikají do ovzduší těkavé organické látky (VOC) během plnění nádrží vozidel.
Pro výpočet znečištění ovzduší je uvažován teoreticky nejméně příznivý stav, kdy dochází současně ke
stáčení nafty z cisterny do nádrže a výdeji motorové nafty do dopravních prostředků. V praxi tato
situace nastávat nebude.
Znečišťujícími látkami z provozu čerpacích stanic pohonných hmot jsou:
• těkavé organické látky (VOC) - hodnoceny jako suma VOC
Pro kvantitativní stanovení emisí znečišťujících látek byly použity následující podklady:
• emisní faktory dle vyhlášky č. 205/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Bodové zdroje
ODVZDUŠNĚNÍ NÁDRŽE
Jedná se o výduch odvzdušnění nádrže, ze kterého budou unikat těkavé organické látky (VOC) při
stáčení nafty z cisterny do nádrže. Pro výpočet jsou zanedbávány emise vznikající při změně objemu
skladované nafty v nádrži vlivem okolní teploty, neboť se jedná nepatrné množství.
Výduch odvzdušnění nádrže o průměru 0,05 m bude umístěn ve výšce 3 m nad zemí. Objem odpadní
vzdušiny (odpadního plynu) byl zvolen stejný jako objem stočené nafty, tj. 8 640 l nafty při stupni
plnění 96 %. Při odhadovaném průměrném výkonu čerpadla cisterny 400 l·min-1 (odborný odhad)
bude stáčení 8 640 l nafty probíhat 0,36 hod. Při uvažovaném ročním stáčení 400 000 l nafty bude
bodový zdroj (odvzdušnění nádrže) v provozu 16,7 hod/rok.
Tabulka č. 4 Vstupní údaje o bodových zdrojích
Název bodové zdroje

Odvzdušnění nádrže
xz

[m]

-666603,6

yz

[m]

-1108362,0

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

429,4

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

3

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Souřadnice

16,7
0,002

3

0,36

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

0,0067
10

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,05

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

3,4

Stanovení množství znečišťujících látek M z odvzdušnění nádrže během stáčení nafty z cisterny bylo
provedeno pomocí emisních faktorů uvedených v bodě 14 přílohy č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb., ve
znění pozdějších změn (viz tabulka č. 5).

Strana 17 (celkem 51)
Arch.č.: EIA_ZZN_HavlBrod_ČS_11014_001_001Gy
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Podniková čerpací stanice PHM

Tabulka č. 5 Emisní faktor pro čerpadla pohonných hmot (PHM)
Emisní faktor Ef

PHM

g VOC·m-3

Motorová nafta

20

Pro výpočet emisí těkavých organických látek (VOC) ze stáčení PHM se použije poloviční hodnota
emisního faktoru (pro emise VOC z výdeje PHM také poloviční hodnota emisního faktoru).
Emise pro skladování pohonných hmot nebyly uvažovány, neboť provozem zařízení nedochází
k dlouhodobému skladování PHM.
Výpočet emisí těkavých organických látek (VOC) z polovičních emisních faktorů při uvažovaném
výkonu čerpadla cisterny 400 l/min je uveden v následující tabulce č. 6.
Tabulka č. 6 Výpočet emisí VOC ze stáčení PHM
PHM

Nafta

Celkový výkon čerpadel

3

[m /min]

0,4
3

Emisní faktor

[g VOC/m ]

10

Emise VOC

[g VOC/min]

4

Tabulka č. 7 Emise M znečišťujících látek odcházejících z odvzdušnění nádrže
Množství M znečišťujících látek

Znečišťující látka
VOC

g/hod

kg/rok

g/s

240

4

0,067

Plošné zdroje
Velikost délky strany čtverce plošného elementu y0 musí z důvodu stability výpočtu splňovat
podmínku uvedenou v následující tabulce č. 8.
Tabulka č. 8 Maximální délka strany plošného elementu y0
vzdálenost x0‘ [m] nejbližšího referenčního bodu

nejvyšší možná hodnota y0 [m]

do 100 m

x0‘ / 3

100 - 300 m

x0‘ / 4

300 - 900 m

x0‘ / 5

nad 900 m

x0‘ / 6

VÝDEJ PHM
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude plocha, na které bude probíhat výdeji nafty do vozidel.
Během plnění vozidel budou do ovzduší unikat těkavé organické látky (cca 0,75 m nad zemí).
Při uvažovaném ročním výdeji 400 000 l nafty a výkonu čerpadla 72 l/min bude plošný zdroj (výdej
PHM) v provozu 92,6 hod/rok. Denní provozní doba je uvažována při výdeji celého objemu nafty v
nádrži 8 640 l (při stupni plnění 96 %). Denní provozní doba pak vychází 2 hod.
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Tabulka č. 9 Vstupní údaje o plošných zdrojích - výdej PHM
Název plošného zdroje

Výdej PHM

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

0,75

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

2

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

4

Převýšení (vznos) vlečky

∆h

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

1

92,6
0,011

Stanovení emisí znečišťujících látek M z plochy výdeje PHM do vozidel bylo provedeno pomocí
emisních faktorů uvedených v bodě 14 přílohy č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb., ve znění pozdějších
změn.
Pro výpočet emisí VOC z výdeje PHM se použije poloviční hodnota emisního faktoru.
Výpočet emisí těkavých organických látek (VOC) z polovičních emisních faktorů při uvažovaném
výkonu čerpadla výdejního zařízení 72 l/min je uveden v následující tabulce č. 10.
Tabulka č. 10 Výpočet emisí VOC ze stáčení PHM
PHM

Nafta

Celkový výkon čerpadel

3

[m /min]

0,072
3

Emisní faktor

[g VOC/m ]

Emise VOC

[g VOC/min]

10
0,72

Tabulka č. 11 Emise M znečišťujících látek odcházejících z odvzdušnění nádrže
Znečišťující látka
VOC

Množství M znečišťujících látek
g/hod

kg/rok

g/s

43,2

4

0,012

Liniové zdroje
V rámci provozu čerpací stanice dojde k navýšení stávající dopravní intenzity pouze o cisterny
dovážející naftu cca 1x za týden. Takovýto příspěvek k imisní zátěži lze považovat za nevýznamný.
Vozidla, kterým bude vydávána nafta po realizaci záměru, jsou již zahrnuta ve stávající dopravní
intenzitě a výstavbou čerpací stanice nedojde k navýšení jejich počtu.

Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Podniková čerpací stanice PHM
Zdroj (Podniková čerpací stanice PHM) je dle § 4 odst. 4 písm. b) bodu 3 zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů, a bodu 4.8 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů -
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Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem
- zařazen do kategorie
střední ostatní stacionární zdroj znečišťování ovzduší

Porovnání s emisními limity
Pro čerpací stanice pohonných hmot nejsou nařízením vlády č. 615/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, stanoveny emisní limity ani technické podmínky provozu.

2. Odpadní vody
Splaškové vody
Produkce splaškových vod se v souvislosti s činností nádrže nedá předpokládat, jelikož žádné sociální
zařízení není součástí realizace záměru.

Dešťové vody
Při provozu mobilní čerpací stanice nebude docházet ke vzniku dešťových vod.

Odpadní vody vznikající v zařízení
Při provozu mobilní čerpací stanice nebude docházet ke vzniku odpadních vod.

Vodohospodářské zabezpečení
Všechny ropné produkty jsou skladovány pouze ve výše uvedené mobilní nádrži. Vzhledem k tomu,
že venkovní plášť mobilní nádrže tvoří havarijní jímku (je schopna pojmout 110 % objemu vnitřní
nádrže) a výdejní plocha je izolována proti průsaku případných úniků ropných látek do podloží (pod
výdejní stojan jsou umístěny záchytné vany na úkapy s možností využití sorpčních materiálů - např.
fibroil), není předpoklad ohrožení vod.

3. Odpady
Období realizace
V období realizace záměru mohou vznikat následující odpady:
Tabulka č. 12 Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru
Kód
druhu

Kateg.

Název

Nakládání

Množství
[t]

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Recyklace

0,01

15 01 02

O

Plastové obaly

Recyklace

0,01

Spalovna NO

0,01

Skládka

0,1

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02

N

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
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Směsný komunální odpad

Skládka zemin
Spalovna,
Skládka

2,0
0,01

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a
jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech nepropustných pro
škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál
obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního
(skupenství) a požárního. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v
zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před
jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady
budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných
vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u
rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
Tabulka č. 13 Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Kód
druhu

Kateg.

Název

Nakládání

Množství
[t]

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02

N

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými

Spalovna NO

0,01

látkami
Tabulka č. 14 Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Kód
druhu

Kateg.

Název

Nakládání

Množství
[t]

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Recyklace

0,01

15 01 02

O

Plastové obaly

Recyklace

0,01

17 01 07

O

Skládka

0,1

17 05 04

O

Skládka zemin

2,0
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20 03 01

O

Spalovna,

Směsný komunální odpad

Skládka

0,01

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti - H15 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich
odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S
ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v
prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť
označených částech těchto prostor.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).
Období provozu
V období provozu záměru mohou vznikat následující odpady:
Tabulka č. 15 Přehled odpadů vznikajících při provozu záměru
Kód
druhu

Kateg.

Název

Nakládání

Množství
[t/rok]

05 01 03

N

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

Spalovna NO

0,05

13 07 01

N

Topný olej a motorová nafta

Spalovna NO

0,01

Spalovna NO

0,01

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02

N

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Spalovna,
Skládka KO

0,01

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a
jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech nepropustných pro
škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál
obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního
(skupenství) a požárního. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v
zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před
jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady
budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných
vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v centrálním místě. Směsný komunální odpad bude
shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby.
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
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Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
Tabulka č. 16 Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Kód
druhu

Kateg. Název

Nakládání

Množství
[t/rok]

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02

N

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými

Spalovna NO

0,01

látkami
Tabulka č. 17 Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Kód
druhu

Kateg. Název

20 03 01

O

Nakládání
Spalovna,

Směsný komunální odpad

Skládka KO

Množství
[t/rok]
0,01

Tabulka č. 18 Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Kód
druhu

Kateg. Název

Nakládání

Množství
[t/rok]

05 01 03

N

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

Spalovna NO

0,05

13 07 01

N

Topný olej a motorová nafta

Spalovna NO

0,01

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti - H3-B hořlavost, H4 dráždivost, H5 škodlivost zdraví, H15 schopnost uvolňovat
nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné
vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné
vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto
odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

4. Ostatní
Hluk
Období realizace
Hluk šířený do okolí ve fázi realizace záměru lze jen těžko kvalifikovat vzhledem k jeho různorodosti
a neznámým parametrům provozovaných strojů. Výhodou je skutečnost, že umístění čerpací stanice je
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odděleno od sousedních pozemků mimo areál investora budovami, hraničním oplocením a není
v bezprostřední blízkosti obytné zástavby.
Období provozu
Za zdroje hluku lze považovat pouze hluk z motorových vozidel a to při příjezdu a odjezdu od
čerpacího stanoviště. Oproti současnému stavu, vzhledem k zachování stávající intenzity dopravy,
nedojde ke zvýšení hlukové zátěže.

Vibrace
Období realizace
Záměr nebude v období realizace výrazným zdrojem vibrací.
Období provozu
Při samotném provozu se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat
okolí zájmové lokality. Hodnocený záměr totiž nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala
vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z
hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. Působení
vibrací vyvolané obslužnou dopravou předmětného záměru v okolí příjezdových tras není
pravděpodobné.

Únik závadných látek
Záměr bude technicky realizován tak, že bude minimalizována možnost úniku závadných látek
(PHM). Pro prevenci před únikem závadných látek je nutné v další fázi realizace záměru aktualizovat
Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.

Požár
Problematiku požáru nelze řešit v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, protože tento proces
probíhá v nejranější fázi přípravy záměru. V etapě zpracování oznámení o hodnocení vlivů na životní
prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů není k dispozici.

Další
Záměr nebude v období realizace a provozu zdrojem známých výstupů ovlivňujících životní prostředí.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Posuzovaný záměr se nachází v areálu zájmové společnosti v průmyslové části na jižním okraji města
Havlíčkův Brod. Zájmový prostor pro realizaci se nachází v blízkosti Havířské ulice.
Havlíčkův Brod (viz tabulka č. 19) je pověřenou obcí třetího typu Kraje vysočina, která leží na 49° 36′
21″ severní šířky a 15° 34′ 43″ východní délky. Jednotlivé části města leží v nadmořské výšce od 422
do 488 m n. m. Město leží v údolí řeky Sázavy na Českomoravské vrchovině. Město má 24 572
obyvatel a rozlohu 6 496 ha. Nejstarší zmínka o městě pochází z listiny datované k 26. řijnu 1256, ve
které se řeší spor brodského plebána s vilémovským klášterem.
Tabulka č. 19: Charakteristika města Havlíčkův Brod
Základní data města Havlíčkův Brod
status:
město
obec (LAU 2):
CZ0631 568414
kraj (NUTS 3):
Vysočina (CZ063)
okres (LAU 1):
Havlíčkův Brod (CZ0631)
obec s rozšířenou působností:
Havlíčkův Brod
pověřená obec:
Havlíčkův Brod
historická země:
Čechy
katastrální výměra:
6 496 ha
obyvatel:
24 572
zeměpisná šířka:
49° 36′ 21″ s. š.
zeměpisná délka:
15° 34′ 43″ v. d.
počet částí:
14
katastrální území:
13
Městský úřad Havlíčkův Brod
Adresa městského úřadu:
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod je sídelním městem stejnojmenného okresu. Rozloha okresu je 1 264,95 km²,
počet obyvatel v roce 2009 činil 96 011 osob (hustota zalidnění je 75,9 obyvatel na 1 km²). V okrese
Havlíčkův Brod je 120 obcí, z toho 8 měst a 7 městysů. V rámci kraje sousedí na jihovýchodě s
okresem Žďár nad Sázavou, na jihu s okresem Jihlava a na jihozápadě s okresem Pelhřimov. Dále pak
sousedí na západě a na severozápadě s okresy Benešov a Kutná Hora Středočeského kraje a na
severovýchodě s okresem Chrudim Pardubického kraje.
Okres Havlíčkův Brod spadá do Kraje Vysočina - viz tabulka č. 20. Kraj Vysočina leží na pomezí
Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem,
na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Celé území kraje
Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické
pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží
Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchy s Hornosvrateckou pahorkatinou, na východě a
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v centru je Křižanovská vrchovina. Rozvodí moří táhnoucí se od severovýchodu na jihozápad dělí kraj
na dvě téměř stejné části. Úmoří Severního moře do kraje zasahuje povodím Labe, Labe samo však
krajem neprotéká a vody do něj odtékají řadou menších řek, z nichž k těm důležitějším patří Sázava.
Obdobně jihovýchodní polovina kraje patří k úmoří Černého moře a povodí Dunaje, ale do kraje
povodí zasahuje menšími řekami, např. Svratkou či Jihlavou. V kraji se uplatňují dřevozpracující,
sklářský, strojnický, kovodělný, textilní, nábytkářský a potravinářský průmysl. V zemědělství jsou na
vysočině výjimečně příznivé podmínky pro produkci mléka, brambor a řepky. Leží zde rozsáhlé
hospodářské lesy.
Tabulka č. 20: Kraj Vysočina
Základní údaje kraje Vysočina
Hlavní město:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Hustota osídlení:
Nejvyšší bod:
Historická země:
ISO 3166-2:
CZ-NUTS:
SPZ:

Jihlava
6 796 km²
514 756
75,8 obyvatel/km²
Javořice (837 m)
Čechy
CZ-VY
CZ063
J

Dotčené území se nenachází v žádném zvláště chráněném území podle zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny (tj. národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky). Další určení lokality je popsáno
v příslušných kapitolách. Místní umístění řešeného záměru znázorňuje obrázek č. 6.
Obrázek č. 6 Umístění záměru

Zdroj: http://mapy.cz
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1. Voda
V blízkosti záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.

Povrchová voda
Hydrologicky náleží zájmové území do povodí říčky Šlapanka. Tato říčka protéká na území okresů
Jihlava a Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. Je to levostranný přítok řeky Sázavy, do které se vlévá v
Havlíčkově Brodě na jejím 164,4 říčním kilometru ve výšce cca 415 m n. m. Délka toku Šlapanky činí
34,6 km a její povodí má rozlohu 265,2 km². Šlapanka pramení v severní části Brtnické vrchoviny,
která je podcelkem Křižanovské vrchoviny, východně od osady Věžnice, v nadmořské výšce 597 m.
Odtud její tok směřuje převážně severním až severozápadním směrem. Říčka teče střídavě mezi
loukami a nehlubokými lesy. Údolí je mělké a otevřené, řečiště kamenité, břehy zarostlé. Na horním
toku je označována též jako Jamenský potok podle obce Jamné, kolem které protéká. Po zhruba asi 7
km severním směrem od této vsi protéká Šlapanka městem Polná, nad nímž se do ní zprava vlévá
Zhořský potok a poté přímo v Polné Ochozský potok. Níže po proudu mezi obcemi Věžnice a
Šlapanov na říčním kilometru 14,2 přijímá zleva svůj největší přítok Zlatý potok, který výrazně
posiluje její tok. Několik metrů před ústím do Sázavy v Havlíčkově Brodě se rozděluje na dvě ramena.
Nejblíže se však nachází Stříbrný potok, jež protéká směrem od jihu na sever přibližně ve vzdálenosti
400 m JV až V směrem od záměru. Jedná se o páteřní tok základního hydrogeologického povodí
109010690 o celkové délce 4,198 km. Dále je třeba uvést, že na Stříbrném potoce se nachází
Lihovarský rybník a to ve vzdálenosti cca 400 m J až JV směrem od záměru (ID nádrže 109 010
690 001).
Zájmová oblast se svou polohou nenachází v žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace
povrchových vod (CHOPAV). Základní charakteristiku dané oblasti z pohledu povrchových vod
udává tabulka č. 21.
Tabulka č. 21 Charakteristika lokality - vody povrchové
ID hydrologického povodí:

109010700

Číslo hydrologického pořadí:

1-09-01-070/0

ID toku:

125140000100

Název toku:

Šlapanka

ID hrubého úseku toku:

1254000

Horní styčník - řkm:

1

Dolní styčník - řkm:

0

ID pramenného úseku:

125140000100

Délka údolnice:

0,98 km

Povodí 3.řádu:

Sázava po Želivku

Oblast povodí:

Oblast povodí Dolní Vltavy

ID koordinační oblasti:

5290

Název koordinační oblast:

Dolní Vltava

ID oblasti SUBUNIT:

5290

ID metadat:

VUV_DBVTOK_20060406

Zdroj: http://heis.vuv.cz
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Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do hydrogeologického rajónu 6520
- Krystalinikum v povodí Sázavy (viz. tabulka č. 22). Zájmová oblast se svou polohou nenachází v
žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV).
Tabulka č. 22 Charakteristika lokality - vody podzemní
Rajony základní vrstvy
ID hydrogeologického rajonu:

6520

Název hydrogeologického rajonu:

Krystalinikum v povodí Sázavy

Plocha hydrogeologického rajonu:

2 677,41 km2

Oblast povodí:

Dolní Vltava

Hlavní povodí:

Labe

Skupina rajonů:

Krystalinikum Českomoravské vrchoviny

Geologická jednotka:

Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika

Nevymezený kolektor
ID hydrogeologického rajonu:

6520

Litologie:

převážně metamorfity

Dělitelnost rajonu:

lze dělit

Hladina:

volná

Typ propustnosti:

puklinová

Transmisivita:

nízká <1.10-4 m2/s

Mineralizace:

<0,3 g/l

Chemický typ:

Ca-Mg-HCO3-SO4

Zdroj: http://heis.vuv.cz

2. Půdy a horniny
Terén záměru je rovinný až mírně svažitý, podobně jako přilehlé okolí. Substrátem jsou hlavně
předprvohorní migmatity a migmatitické ruly. Půdy mimo les jsou převážně slabé kyselé kambizemě,
středně těžké, středně kamenité. V lesích jsou nejčastěji uváděny silně kyselé kambizemě. Na
plošinách jsou hojné kyselé kambizemě pseudoglejové a primární pseudogleje. Půdy mají béžovou
nahnědlou barvu.

3. Ovzduší
Ve sledované širší oblasti patří k největším znečišťovatelům ovzduší společnost ASAP v obci Věž
(vzdálena cca 8 km JZ směrem od záměru) nebo společnost Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou (cca
15 km SZ směrem). V Havlíčkově Brodě patří mezi největší znečišťovatele ovzduší společnost
PLEAS (ve vzdálenosti cca 900 m S až SZ směrem od záměru). V zájmové užší lokalitě vzniká
znečištění ovzduší především výfukovými plyny z automobilové dopravy, méně pak ze stacionárních
zdrojů (vzduchotechnik apod.). Tato problematika je řešena samostatným dokumentem - výpočtem
imisní zátěže.
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Přehled údajů o emisích "Bilance emisí znečišťujících látek v roce 2008" udává tabulka č. 23.
Tabulka č. 23 Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Havlíčkův Brod
Okres Havlíčkův

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

Brod 2008

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

REZZO 1

42,7

2,5

185,7

58,1

21,0

193,3

REZZO 2

44,9

97,1

58,6

35,4

43,8

372,0

REZZO 3

248,9

402,6

92,2

1 279,6

260,7

-

REZZO 1 - 3

336,5

502,2

336,5

1 373,1

325,5

565,3

Zdroj: http://www.chmi.cz

Charakteristiku nejbližší stanice k zájmové oblasti a její metody měření kvality ovzduší registrovaných
v IIS-ISKO popisuje následující tabulka č. 24.
Tabulka č. 24: Stanice měření kvality ovzduší v zájmové oblasti a její metody

4. Klimatické podmínky
Zájmová oblast se nachází v nadmořské výšce přibližně 430 m. Pro tuto oblast jsou na plošinách
příznačné podmínky pro tvorbu přízemních teplotních inverzí a výraznějších inverzí v údolích.
Regionální teplotní inverze zda mají slabý vliv.
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle
E. Quitta do oblasti mírně teplé s označením MT5. Charakteristiku této oblasti udává tabulka č. 25.
Dotčená oblast je charakteristická normálním až krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým
až mírně suchým, přechodným obdobím normálním až dlouhým, s mírným jarem a mírným
podzimem, zimou normálně dlouhou, mírně chladnou, suchou až mírně suchou s normálním až
krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční srážkový úhrn činí 691,6 mm.
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Obrázek č. 7 Posuzovaná klimatická oblast

Tabulka č. 25 Klimatické ukazatele dotčené oblasti
Klimatické ukazatele oblasti MT5

Průměrné hodnoty za rok

Počet letních dnů

30-40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

140-160

Počet mrazivých dnů

130-140

Počet letních dnů

40-50

Průměrná teplota v lednu

-4°C až -5°C

Průměrná teplota v červenci

16°C až 17°C

Průměrná teplota v dubnu

6°C až 7°C

Průměrná teplota v říjnu

6°C až 7°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

100-120 [mm]

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-450 [mm]

Srážkový úhrn v zimním období

250-300 [mm]

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60-100

Počet zamračených dnů v roce

120-150

Počet jasných dnů v roce

50-60

5. Chráněná území
Záměr se nenachází v žádné CHOPAV ani v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném pásmu
kulturní památky, památkové rezervaci, památkové zóně.

Přírodní památky
V těsném okolí záměru se nenachází žádná přírodní památka, která by mohla být záměrem ovlivněna.
V širším pohledu se nachází:
PP Šlapanka - vzdálena cca 1,3 km JV směrem od záměru.
PP Sochorov - vzdálena cca 8,8 km JZ směrem od záměru.
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PP Šlapanka byla vyhlášena v roce 1998 a rozkládá se na ploše 3,0766 ha. Důvodem ochrany je
významný fragment přírodě blízkých mokřadních společenstev údolní nivy Šlapanky s výskytem
významných a ohrožených druhů organismů.
PP Sochorov je chráněnou lokalitou z důvodu výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. Chráněné
území má rozlohu 1,6137 ha a bylo zřízeno v roce 2000.

Přírodní rezervace
V těsném okolí záměru se nenachází žádná přírodní rezervace, která by mohla být záměrem ovlivněna.
V širším pohledu se nachází:
PR Kamenná trouba - vzdálena cca 13,2 km Z směrem od záměru.
PR Havranka - 15,5 km S směrem od záměru.
PR Údolí Doubravy - 15,5 km SV směrem od záměru.
NPR Ransko - vzdálena cca 16,5 km V až SV směrem od záměru.
PR Niva Doubravy - 16,5 km SV směrem od záměru.
PR Ranská jezírka - vzdálena cca 17,5 km V až SV směrem od záměru.
PR Mokřadlo - 16,5 km SV směrem od záměru.
PR Zlatá louka - 16,5 km SV směrem od záměru.
PR Stvořidla - 19 km SZ směrem od záměru.
PR Rybník Pařez - 19,5 km Z až SZ směrem od záměru.

Chráněné krajinné oblasti
Předmětný záměr se nenachází v žádné CHKO - viz obr. č. 8.
Obrázek č. 8 CHKO

Zdroj: http://mapy.nature.cz

V širším pohledu se nachází:
CHKO Žďárské Vrchy - ve vzdálenosti cca 15 km V směrem od záměru.
CHKO Železné hory - ve vzdálenosti cca 15,5 km SV směrem od záměru.
CHKO Blaník - ve vzdálenosti cca km 48 km Z až SZ směrem od záměru.
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CHKO Žďárské vrchy je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků, je
protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů. Dodnes si zachovala
charakter vyvážené a svým způsobem zachovalé kulturní krajiny. Oblast zaujímá severovýchodní
kulminační část Českomoravské vrchoviny s centrálním masivem Žďárských vrchů a navazujícími
částmi sousedních pahorkatin. Mělká a široká údolí, poměrně mírné táhlé svahy a zaoblené vrcholy
odpovídají krajině vrchovinného až pahorkatinného typu. Převládajícím geologickým podložím jsou
zde metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, různé typy rul, migmatitů a svorů s vložkami
hadců a krystalických vápenců. Klimaticky patří mezi chladnější, vlhčí a větrnější oblasti. Jako
pramenná oblast několika českých a moravských řek (Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, Oslava)
a jako oblast s četnými rybničními soustavami bylo území CHKO vyhlášeno za chráněnou oblast
přirozené akumulace vod. CHKO Žďárské vrchy byla zřízena v roce 1970 o rozloze 709 km2.
Posláním CHKO je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s významným zastoupením
přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu, formovaném od středověké kolonizace někdejšího
pomezního hvozdu, se pod zalesněnými hřbety Žďárských vrchů prolínají pole a louky s osnovou
dřevinné vegetace, malebně začleněnými rybníky i venkovským osídlením s prvky horácké lidové
architektury.
CHKO Železné hory byla zřízena v roce 1991 na rozloze 284 km2 s nejsložitější geologickou skladbou
v rámci Evropy. Na západní straně leží horniny předprvohorního stáří. Celá centrální část patří různě
starým metamorfovaným horninám. Typické jsou zde ruly a žuly, ojediněle se vyskytují gabro a
hadec. Pestré podloží a různost povrchů, spolu s mnoha dalšími vlivy, podpořily vznik rozdílných
společenstev rostlin. V lesích se setkáme s bučinami, bukojedlinami, olšinami a jasaninami. Na
skalních výchozech jsou bory. V nejnižších částech jsou dubiny a dubohabřiny. Tyto původní lesní
typy jsou dnes na mnoha místech nahrazeny smrčinami. Živočichové obývají všechny typy prostředí.
Velmi cenná společenstva hmyzu jsou v NPR Lichnice - Kaňkovy hory a na mokřadech.

Evropsky významné lokality
Předmětný záměr se nenachází v žádné EVL - viz obr. č. 9.
Obrázek č. 9 EVL

Zdroj: http://mapy.nature.cz
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V širším pohledu se nachází:
EVL Šlapanka a Zlatý potok - ve vzdálenosti cca 0,7 km V až JV směrem od záměru.
EVL Břevnický potok - ve vzdálenosti cca 2,3 km SV směrem od záměru.
Tabulka č. 26: EVL Šlapanka a Zlatý potok
Kód lokality:

CZ0613332

Biogeografická oblast:

kontinentální

Rozloha lokality:

245,3877 ha

Navrhovaná kategorie zvláště
chráněného území:

PP

Druhy:

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Kraj Vysočina
Bartoušov, Dobronín, Dolní Věžnice, Havlíčkův Brod, Horní Věžnice,

Katastrální území:

Kamenná u Jihlavy, Mírovka, Nové Dvory u Kamenné, Pávov, Polná,
Střelecká, Střítež u Jihlavy, Šlapanov, Termesivy, Vysoká u Havlíčkova
Brodu

Zdroj: http://www.nature.cz

Tabulka č. 27: EVL Břevnický potok
Kód lokality:

CZ0613004

Biogeografická oblast:

kontinentální

Rozloha lokality:

3,8314 ha

Navrhovaná kategorie zvláště
chráněného území:

PP

Druhy:

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Břevnice, Havlíčkův Brod, Kyjov u Havlíčkova Brodu

Zdroj: http://www.nature.cz

Ptačí oblasti
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné PO ani v jejím těsném nebo širším okolí.

6. Fauna a flóra
Fauna a flora v posuzované lokalitě neobsahuje chráněné prvky. V okruhu 2 km se nacházejí lokality
s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Tyto lokality jsou popsány v předcházející kapitole.
Zájmová plocha se nachází v areálu zemědělského podniku v průmyslové části na okraji města, tedy v
oblasti silně ovlivněné lidskou činností.

Fauna
Předmětný záměr se nachází v Havlíčkobrodském bioregionu. V této oblasti se vyskytuje převážně
podhorská lesní fauna hercynského původu a fragmenty fauny bučin - budníček menší (Phylloscopus
collybita), červenka obecná (Erythacus rubecula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěvuška modrá
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(Prunella modularis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), káně lesní (Buteo buteo), střízlík
obecný (Troglodytes troglodytes), králíček obecný (Regulus regulus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
a čížek lesní (Carduelis spinus). Tekoucí vody patří spíše do pstruhového pásma. Sázava před
znečištěním patřila do lipanového pásma, dnes náleží spíše pásmu parmovému. V uvažované lokalitě
dochází k výskytu uvedených druhů pouze ojediněle nebo se zde nevyskytují vůbec, což znamená, že
realizací záměru nedojde k jejich ohrožení.

Flora
Havlíčkobrodský bioregion leží v mezofytiku a potenciální vegetaci tvoří acidofilní doubravy,
acidofilní bučiny, květnaté bučiny a luhy. Přirozenou náhradní vegetaci tvoří vlhké louky, které
přecházejí do rašelinných luk. Květena je převážně jednotvárná, díky převaze nevápenných hornin a
převažující součástí jsou mezofilní středoevropské druhy. Samotná lokalita záměru je v současné době
využívána jako manipulační a skladovací prostor, přičemž část areálu je zatravněna. Proto realizací
záměru nedojde k zásadní změně vegetačního prostředí.

7. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Pojmy:
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií - tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a
nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a
minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
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Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.

Uzemní systém ekologické stability - vztaženo k záměru
Samotný předmět zájmu se nachází v bioregionu 1.48 - Havlíčkobrodský. Rozřezané plošiny na
kyselých metamorfitech 4. v.s. (dle mapového serveru Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://mapy.nature.cz), biochora typ 4BS, Hercynská podprovincie.
Havlíčkobrodský bioregion - 1.48 se nachází na jihu východních Čech, zabírá geomorfologický celek
Hornosázavská pahorkatina a to kromě jeho severních a jihozápadních okrajů. Bioregion je protažen
ve směru SZ - JV a má plochu 1 547 km2. Typická část bioregionu je tvořena fádními zarovnanými
povrchy na rulách rozčleněnými nehlubokými zaříznutými údolími, výjimečně i skalnatými. Dominují
zde monotónní bikové bučiny s ostrovy květnatých bučin. V bioregionu dnes převažují kulturní
smrčiny a pole. Nereprezentativní část bioregionu je tvořena na teplejším a živnějším severním okraji
pruhem dubohabrových hájů a acidofilních doubrav, na jihu nevýrazným přechodem do
Velkomeziříčského bioregionu (1.50). Bioregion leží v mezofytiku, vegetační stupně suprakolinní a
submontánní. Bioregion je vymezen téměř výhradně na území kraje Vysočina.
Obrázek č. 10 USES širší zájmové oblasti

Zdroj: http://egis.uur.cz/uses/default.aspx

8. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny v okolí Havlíčkova Brodu je pahorkovitý, typicky pro vrchovinu a údolí Sázavy
v něm způsobuje značné oživení vertikální členitosti - jednak bezprostředně kolem jejího toku, jednak
okolo jejích přítoků, zejména říčky Šlapanky. Příkré svahy Sázavy byly dříve využívány pro zakládání
průzkumných štol.
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Zájmová oblast se nachází na rozhraní podcelků Havlíčkobrodská pahorkatina (okrsek Chotěbořská
pahorkatina) a Jihlavsko-sázavská brázda (okrsek Pohledská pahorkatina). Úplné geomorfologické
členění krajiny je popsáno níže.
Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek:
Dle geomorfologických celků vyšších jednotek (Demek J.)
Provincie
Česká vysočina
Soustava (subprovincie)
Česko-moravská soustava (II)
Podsoustava (oblast)
Českomoravská pahorkatina (IIC)
Celek
Hornosázavská pahorkatina (IIC-2)
Dle geomorfologických celků nižších jednotek (Demek J.)
Celek
Hornosázavská pahorkatina (IIC-2)
Podcelek
Havlíčkobrodská pahorkatina (IIC-2C)
Jihlavsko-sázavská brázda (IIC-2D)
Okrsek
Chotěbořská pahorkatina (IIC-2C-a)
Pohledská pahorkatina (IIC-2D-a)
Hornosázavská pahorkatina se skládá ze dvou částí. Východní část je sníženina v severojižním směru
mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Její dno tvoří rozsáhlá plošina často s hlubokými fosilními
zvětralinami. Nad povrch vystupují suky s konkávními svahy. Suky tvoří přímo čerstvá hornina, jak
dokazují drobné lomy. Údolí vodních toků jsou široká a rozevřená. Západní část pahorkatiny tvoří
pruh dosti členitého reliéfu severně od údolí řeky Sázavy. Pro území severně od Sázavy je příznačné,
že nejprve rychle stoupá k severu a poté od rozvodí Sázavy pozvolna klesá severním směrem. K
Hornosázavské pahorkatině patří pruh , který má dosti značný sklon od rozvodí a je značně rozřezán
hlubokými údolími krátkých pravých poboček Sázavy. Sázava má v tomto úseku nesouměrné povodí levé pobočky jsou delší, pravé kratší. Při soutoku Želivky a Sázavy bylo v neogénu průtokové jezero.
Okrsek Chotěbořská pahorkatina je západní částí podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina. Jedná se o
členitou pahorkatinu s plochým reliéfem a s výrazně zahloubenými údolími Sázavy a jejích přítoků.
Okrsek Pohledská pahorkatina je z hlediska morfologického poměrně jednotvárné území. Jedná se o
plošší část Českomoravské vrchoviny. Plochý reliéf je rozčleněn hluboce zaříznutým údolím
Šlapanky. Expozice svahů je různá, terén se převážně svažuje k Šlapance a dále pak k Sázavě.

9. Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Uvažovaná lokalita se nenachází v dobývacím prostoru nebo v chráněném ložiskovém území.
Netěžený dobývací prostor Utín (IČ 71075) se nachází cca 7 km V směrem od záměru. Nerostem je
zde kámen - rula, v současné době je zde zastavena těžba. Nejbližším těženým dobývacím prostorem
je cca 5,3 km V směrem vzdálený prostor Pohled (70153). V tomto dobývacím prostoru je jako nerost
evidována biotitická migmatitizovaná pararula.
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Nejbližší ložiskově chráněná území jsou Dlouhá Ves I. (ve vzdálenosti cca 5,5 km JV směrem, CHLÚ
č. 712860000), Dlouhá Ves (cca 6,3 km J až JV směrem, 715800000), Utín (cca 7 km V směrem,
715300200), Železné Horky (cca 11,5 km V až SV směrem, 706900000) a Brzkov (cca 11,7 km JV
směrem, 724160000).

Mechanické narušení horninového prostředí
Mechanické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně, což znamená, že
se může projevit zrychlená eroze a občasné zazemnění vodních nádrží. Přítomny jsou starší svážné
terény, kde by se mohly případné sesuvy reaktivovat. Mohou se objevit krasové a pseudokrasové jevy
s občasným poklesem povrchu.

Chemické narušení horninového prostředí
Chemické narušení horninového prostředí v širší oblasti dosahuje II. stupně, což značí lokální a mírné
znečištění podzemních vod a půd. Bez nebezpečí rozsáhlejších kontaminací. Řidší osídlení, malý
průmysl, zemědělství může být intenzivnější. Kontaminace rizikovými prvky nedosahuje limitních
hodnot.

10. Architektonické a jiné historické památky
V blízkosti záměru se nenachází architektonické ani jiné historické památky, které by mohli být
záměrem ovlivněny. Záměr se nenachází v žádném ochranném pásmu kulturní památky, památkové
rezervaci ani památkové zóně.
Havlíčkův Brod byl původně hornickou osadou u brodu přes Sázavu. Nejdříve to byl Smilův Brod
podle zakladatele Smila z Lichtenburka, o kterém existují nejstarší zmínky kolem roku 1234. Nejstarší
zmínka o městě pochází z listiny datované k 26. řijnu 1256, ve které se řeší spor brodského plebána s
vilémovským klášterem. Král Přemysl Otakar II. si dělal nároky na území kolem Brodu, které
považoval za královskou půdu, protože se tady dolovala stříbrná ruda. Dostal se do vážných sporů se
Smilem, po kterých ale velká část pozemků připadla králi. V roce 1274 byla osada povýšena na město.
Ke konci 13. století město obehnáno hradbami. Od roku 1308 se město jmenovalo Německý Brod až
do roku 1945. Za husitských válek v roce 1422 zde hledal útočiště král Zikmund se svým vojskem.
Husitské oddíly vedené Janem Žižkou Brod dobyly a slavné císařské vojsko porazily. Bylo to jedno z
posledních vítězství Žižky. Tato událost definitivně ukončila těžbu stříbra. Roku 1637 povýšeno na
královské město. Roku 1945 bylo město v rámci vysídlení Němců z Československa přejmenováno na
Havlíčkův Brod podle Karla Havlíčka Borovského. Historické jádro města je městskou památkovou
zónou.
Z nejvýznamnějších památek v okolí lze jmenovat:

Stará renesanční radnice z konce 15. století
Původně Stará rychta pochází ze 13. století, úpravy jsou z konce 15. století a novobarokní průčelí z
roku 1913. Dům patřil odedávna k domům právovárečným, městský pivovar se při něm připomíná od
první poloviny 16. století do roku 1836. V 17. až 18. století nesl dům s hostincem název "U Zlatého
jelena", v 18. až 19. století "Kasárna", protože byl sídlem vojenské posádky. Roku 1891 byla budova
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přestavěna pseudobarokně a proměněna na radnici. Za pozornost stojí v přízemí valeně sklenutá síň s
centrálním sloupem zvýrazněná lunetami. Objekt je od záměru vzdálen cca 1,8 km SZ směrem.

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu města v severovýchodním rohu náměstí. Původně
raně gotická stavba byla několikrát přestavěna. Barokní kopule byla nad ním vztyčena roku 1707.
Součástí chrámu je mohutná čtyřboká čtyřpatrová věž s jedním z nejstarších zvonů v Čechách
Vilémem, ulitým pravděpodobně kolem roku 1335. Další dva zvony nesou jména Václav a Barbora.
Výraznou zajímavostí jsou kostelní staročeské hodiny se čtyřiadvacetihodinovým ciferníkem.
Veřejnosti přístupná je věž kostela, která poskytuje ojedinělou vyhlídku na město a okolí. Kostel je od
záměru vzdálen cca 1,7 km SZ směrem.

Havlíčkův dům
Dům čp. 19 na Havlíčkově náměstí, původně zvaný Rolandovský, vyniká nárožním arkýřem s
věžičkou. Nyní se zde nachází sídlo Muzea Vysočiny a památník Karla Havlíčka Borovského. Průčelí
renesančního domu ze 16. století po dvou požárech novogoticky upravil roku 1871 architekt František
Schmoranz ze Slatiňan .V roce 1832 tento dům zakoupil kupec Matěj Havlíček, otec Karla Havlíčka.
Pod arkýřem je pamětní deska a na průčelí Havlíčkův medailon z roku 1871. Dům je od záměru
vzdálen cca 1,7 km SZ směrem.

Kašna se sochou Tritóna
Kamenná kašna se sochou Tritóna, držícího na hlavě velkou kamennou mísu s delfínem, je patrně
dílem jihlavského sochaře J. V. Prchala ze sklonku 18. století. Podle pověsti musel kašnu postavit na
vlastní náklady místní pekař Koudela z trestu za nedodržování stanovené velikosti a kvality pečiva. Na
místě tzv. Koudelovy kašny stávala ještě na začátku 18. století kašna pozdně gotických tvarů. Kašna je
od záměru vzdálena cca 1,7 km SZ směrem.

Morový sloup
Uprostřed náměstí stojí barokní morový sloup, zvaný také mariánský, se sochou Panny Marie na
vrcholu a se sochami patronů sv. Floriana a Jana Nepomuckého na podstavci. Ve výklenku podstavce
je soška svaté Rozálie. Mariánský sloup byl postaven v období let 1702 - 1717 neznámým autorem.
Sloup je od záměru vzdálen cca 1,7 km SZ směrem.

Malinův dům
Dům čp. 50, dříve zvaný Křenkovský. Pozdně gotický dům z konce 15. století, vyniká krásnou
gotickou hřebínkovou klenbou ve vstupní síni - mázhauzu. Šest polí gotické sklípkové klenby je
neseno dvojicí hranolových sloupů s vtesanými tordovanými dříky. Upravován renesančně kolem 16.
století. Pozdně barokní průčelí domu pochází z let 1750-1760. Dům je od záměru vzdálen cca 1,7 km
SZ směrem.

11. Obyvatelstvo
Posuzovaný záměr se nachází na jižním okraji města Havlíčkův Brod, bližší údaje viz následující
tabulka č. 28.

Strana 38 (celkem 51)
Arch.č.: EIA_ZZN_HavlBrod_ČS_11014_001_001Gy
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Podniková čerpací stanice PHM

Tabulka č. 28 Obyvatelstvo
Název:
ZUJ:
ID obce:
Statut:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho v produkt. věku:
Průměrný věk:

Havlíčkův Brod
568414
3782
Město
14
6 496 ha
24 572
15 110
36,3

Zdroj: http://www.mesta.obce.cz

12. Hmotný majetek
V okolí realizovaného záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy.

C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Činnost v tomto území
odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive
krajinářsky zajímavé.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji
ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita oblasti plně odpovídá realizaci
záměru. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti,
které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.
Z hlediska imisní zátěže ovzduší je, vzhledem k zanedbatelným příspěvkům záměru emisemi
škodlivin, území schopné záměr akceptovat bez sledovatelných změn kvality ovzduší.
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní,
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo
obnovovat - zvláště pak i po provedení záměru.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace a provozu lze považovat znečištění
ovzduší, hluk a vibrace, znečištění povrchových a podzemních vod, znečištění půdy a havarijní stavy
(únik závadných látek).
Uvedené vlivy jsou zhodnoceny včetně zdravotních rizik pro obyvatelstvo v následujících bodech
oznámení, kde jsou hodnoceny vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Zpracovatel oznámení
považuje ze přehledné a uspořádané uvést vlivy na obyvatelstvo jako součást hodnocení vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí v následujících bodech kapitoly, jelikož úroveň životního
prostředí přímo i nepřímo ovlivňuje zdraví lidí a trvale udržitelný rozvoj.

Sociálně ekonomické vlivy
Záměr je situován v areálu zemědělského podniku v akceptovatelné vzdálenosti od nejbližší obytné
zástavby. Počet obyvatel, který bude ovlivněn realizací a provozem záměru, nelze s přesností
kvantifikovat. Záměr nemá ve své podstatě negativní vlivy na sociálně ekonomický stav obyvatel a
dotčeného území. Nepředpokládá se narušení faktoru pohody.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Období realizace
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik vzhledem k době trvání realizace.
Období provozu
Přílohou oznámení je rozptylová studie, která hodnotí znečištění ovzduší provozem čerpací stanice.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci těkavých organických látek (VOC) bylo provedeno
pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 dle metodiky schválené Ministerstvem
životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění z bodových a mobilních
zdrojů ,,Symos´97“.
Novým bodovým zdrojem emisí bude výduch odvzdušnění nádrže a novým plošným zdrojem bude
plocha výdeje PHM. Ve fázi provozu budou zdroje emitovat do ovzduší těkavé organické látky ze
stáčení nafty do nádrže a výdeje do dopravních prostředků. Podrobně je imisní zátěž hodnocena
v rozptylové studii.
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Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci těkavých organických látek - VOC
Pro těkavé organické látky (VOC) není nařízením vlády č. 597/2006 Sb. stanoven imisní limit. Imisní
charakteristiky (pozadí) VOC nejsou v předmětné lokalitě monitorovány.
Tabulka č. 29 Příspěvky k imisní koncentraci VOC
Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

432,2

5,55

0,0214

PRAVIDELNÁ SÍŤ REFERENČNÍCH BODŮ
Nejvyšší příspěvek

max c

[µg/m3]

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[µg/m3]

25,7

0,49

0,0011

Číslo referenčního bodu

-

-

1004

1004

1004

V současnosti není k dispozici referenční hodnota maximální přípustné koncentrace v ovzduší nebo
obdobné limitní hodnoty pro těkavé organické látky (VOC) nebo páry motorové nafty. S ohledem na
tuto skutečnost lze hodnotit znečištění ovzduší pouze na základě nárůstu příspěvků k imisní
koncentraci VOC. Z uvedených výsledků vyplývá, že provoz čerpací stanice výrazně neovlivní
stávající imisní pozadí (zátěž) lokality, které by se mohlo následně projevovat na zdravotním stavu
obyvatelstva.
Jako relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze stanovit průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím VOC, které charakterizují provoz čerpací stanice s ohledem na její časové
využívání. Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Maximální hodinové příspěvky
odpovídají nestandardnímu stavu, kdy dochází současně ke stáčení motorové nafty z cisterny do
nádrže a výdeji nafty do dopravních prostředků. Během provozu čerpací stanice však k tomuto stavu
prakticky nebude docházet.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele rozptylové studie, že
•

•

provozem posuzovaného záměru budou příspěvky k imisní koncentraci vybraných
znečišťujících látek zanedbatelné bez výraznějšího ovlivnění stávajících imisních
charakteristik (pozadí),
lze předpokládat, že obyvatelstvo v dotčené lokalitě nebude negativně ovlivňováno
provozem záměru.

Výsledné příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek navíc odpovídají
nestandardnímu provozu čerpací stanice, kdy dochází současně ke stáčení nafty z cisterny do nádrže a
výdeji motorové nafty do dopravních prostředků. V praxi tato situace nastávat nebude.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Období realizace
Při realizaci dojde k minimálnímu zvýšení hlukové zátěže v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou
především stavební práce, případně mírně zvýšená dopravní zátěž lokality. Specifikace zátěže není
možná s dostatečnou vypovídací hodnotou. Doporučuje se realizovat opatření k minimalizaci hlukové
zátěže a zejména k organizačním opatřením, která zajistí, že emise hluku nebudou mimo
akceptovatelnou denní dobu (7 - 21 hod.).
Období provozu
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení předmětné lokality
vzhledem k zachování (nenavyšování) stávající intenzity dopravy silničních vozidel. Vlastní
zásobování čerpací stanice lze považovat vzhledem k frekvenci této činnosti (maximálně 1x za týden)
za zanedbatelný zdroj hluku.

Vibrace
Období realizace
Záměr nebude v období realizace výrazným zdrojem vibrací.
Období provozu
Při samotném provozu se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat
okolí zájmové lokality. Působení vibrací vyvolané obslužnou dopravou předmětného záměru v okolí
příjezdových tras není pravděpodobné.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Období realizace
V období realizace může dojít ke kontaminaci vod v důsledku špatného technického stavu pracovních
strojů. Jedná se především o úkapy ropných látek a přípravků s obsahem organických rozpouštědel.
Z tohoto důvodu je žádoucí během realizace záměru kontrolovat technický stav použitých strojů a
dodržovat předepsané pracovní postupy.
Období provozu
Realizací záměru nedojde k nárůstu objemu dešťových vod vypouštěných do kanalizačních vpustí
dešťové kanalizace, která ústí do městské kanalizace.
Jediným možným rizikem kontaminace je havárie zařízení. Z tohoto důvodu je nutné v další fázi
aktualizovat Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám a provádět revize
nádrže v zákonných intervalech.
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5. Vlivy na půdu
Záměr nepředstavuje zábor zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. Vliv na zemědělskou
půdu a lesní pozemky je tedy irelevantní.
Období realizace
Období realizace je spojeno s možným rizikem kontaminace půdy, kterému bude předcházeno
kontrolou technického stavu pracovních strojů a dodržováním předepsaných pracovních postupů.
Období provozu
Záměr v uvedeném rozsahu nebude mít významný vliv na půdu a podloží. Proti případné kontaminaci
ropných látek jsou navržena dostačující technická opatření.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Období realizace
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.
Období provozu
Záměr nemá žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Období realizace
Realizací nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. V lokalitě nebudou zasaženy
vzrostlé stromy. Není předpokládán výskyt ohrožených zástupců flory nebo fauny vzhledem
k umístění záměru v areálu zemědělského podniku.
Období provozu
Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality nebudou provozem záměru narušovány. Jelikož je záměr
situován do areálu zemědělského podniku, je vyloučen vliv na faunu, flóru a ekosystémy.

8. Vlivy na krajinu
Období realizace
Období realizace záměru nebude žádným způsobem narušovat vzhled předmětné krajiny v širších
pohledových vztazích. Vliv na krajinný ráz je minimální.
Období provozu
Samotný provoz záměru po jeho realizaci nebude narušovat vzhled předmětné krajiny v širších
pohledových vztazích. Umístění záměru nijak nenarušuje turistické aktivity v území. Estetické
parametry krajiny zůstanou maximálně zachovány. Vliv na krajinný ráz je minimální.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Období realizace
V období realizace se nepředpokládají negativní vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích v areálu investora.
Období provozu
V okolí záměru se nacházejí v akceptovatelné vzdálenosti obytné zástavby, které budou minimálně
ovlivněny provozem čerpacího stanoviště. Vzhledem k faktu, že čerpací stanice bude sloužit pouze pro
vozidla investora, předpokládá se zachování stávající intenzity dopravy.
V okolí záměru se nenacházejí žádné architektonické ani archeologické památky, které mohou být
ovlivněny provozem čerpacího stanoviště.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Nároky na vstupy
•
•
•
•

•
•
•

Zábor zemědělského půdního fondu a lesních pozemků je nulový.
Spotřeba pitné vody je nulová.
Spotřeba elektrické energie je nevýznamná.
Množství přijatých pohonných hmot je středního rozsahu. Vzhledem k technickému řešení
záměru jsou negativní vlivy (kontaminace vod, půd atd.) minimalizovány. Před uvedením do
trvalého provozu bude aktualizován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám.
Nároky na dopravní infrastrukturu jsou minimální.
Nároky na odvody vod jsou nulové.
Nároky na inženýrské sítě jsou nevýznamné.

Zhodnocení výstupů
•

•
•
•

Emise těkavých organických látek (VOC) z provozu čerpací stanice jsou nejvýznamnějším
vlivem záměru na životní prostředí. Příspěvky k imisní koncentraci těkavých organických
látek však nedosahují významných hodnot a proto není očekáváno výrazné ovlivnění stávající
imisní zátěže území s negativním dopadem na zdraví lidí a životní prostředí.
Produkce odpadních vod je nulová.
Produkce odpadů je předpokládána v malém množství, které významně neovlivní jednotlivé
složky životního prostředí.
Ostatní výstupy (hluk, vibrace atd.) se významným způsobem nepodílí na ovlivňování
životního prostředí. Pro předcházení případného úniku závadných látek je nutné v další fázi
aktualizovat Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám a provádět
revize nádrže v zákonných intervalech.

Rozsah vlivů
Záměr nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi realizace ani ve fázi provozu.
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Záměr se nachází v území, kde jeho realizace není vyloučená. Žádná ze složek životního prostředí
nebude na základě zhodnocení v předchozí části oznámení přímo nebo nepřímo negativně ovlivněna.
Nejvíce ovlivněnou složkou životního prostředí provozem záměru bude ovzduší. Vliv emisí na imisní
zátěž území lze však považovat za nevýznamný.
Posuzovaný záměr nemůže mít významný nepříznivý vliv na území přesahující státní hranice. Záměr
se nachází v dostatečné vzdálenosti od státních hranic.

III. Charakteristika environmentálních
nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

a

Období realizace a provozu navrhovaného záměru nepředstavuje environmentální rizika, která mohou
vzniknout během havárie. Předpokládat lze následující havarijní stavy s riziky pro životní prostředí:
• požár zařízení,
• únik závadných látek,
• dopravní nehody,
• pracovní úrazy.

Požár zařízení
Záměr bude navržen s ohledem na požární bezpečnost. V případě vzniku požáru budou učiněna
příslušná opatření. Zajištění potřebné požární vody bude ze stávajícího systému v areálu investora.

Únik závadných látek
Čerpací stanoviště je navrženo tak, aby veškeré zpevněné plochy byly schopny pokrýt úkapy ropných
látek. V období realizace bude nutné dodržovat pracovní postupy pro eliminaci možných úniků
závadných látek. V případě, že by došlo k úniku závadných látek do půdy, je nutné bezprostředně
použít sorpční materiály, např. fibroil.

Dopravní nehody
Eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu.

Pracovní úrazy
Eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, pracovníci budou
vybaveni ochrannými pracovními prostředky.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

snížení,

popřípadě

V období realizace a provozu by měla být realizována opatření minimalizující nepříznivé vlivy na
životní prostředí. Doporučuje se realizovat následující opatření:
• Opatření na snížení prašnosti při realizaci záměru (skrápění, stavební zástěny atd.).
• Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny.
• Opatření na snížení rizika havárií - záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám.
Strana 45 (celkem 51)
Arch.č.: EIA_ZZN_HavlBrod_ČS_11014_001_001Gy
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Podniková čerpací stanice PHM

•
•
•
•
•

Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě - správná a
důsledná logistika.
Použití strojů a dopravních jednotek v dobrém technickém stavu.
Specifikovat místa pro ukládání nebezpečných odpadů.
Aktualizování Plánu opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.
Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Metodika Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů ,,SYMOS´97“ je založena na
matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek zatíženy akceptovatelnou chybou.

Podklady, které byly použity ke zpracování oznámení:
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění ovzduší z bodových a
mobilních zdrojů ,,SYMOS´97“. Věstník MŽP, částka 3, duben 1998.
Sbírka zákonů. Databáze ASPI. 2010

[1]
[2]

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Metodika posuzování je uvedena v následujících krocích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sběr vstupních informací
šetření na místě
sběr odborných a archivních podkladů
analyzování vstupních informací na základě odborných znalostí
modelové výpočty
hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a porovnání s požadavky legislativy
zpracování oznámení

Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytli při zpracovávaní oznámení, jsou takového
charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací schopnost závěrů posuzování vlivů na životní
prostředí a hodnocení zdravotních rizik.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Nebyly předloženy jiné varianty záměru. Záměr je prezentován jako jednovariantní.

Strana 47 (celkem 51)
Arch.č.: EIA_ZZN_HavlBrod_ČS_11014_001_001Gy
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Podniková čerpací stanice PHM

ČÁST F
ZÁVĚR
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je
možná v zamýšlené lokalitě. Jeho realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení
kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi realizace ani ve fázi provozu. Emise škodlivin
do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
V období realizace a provozu by měla být realizována opatření minimalizující nepříznivé vlivy životní
prostředí. Doporučuje se realizovat následující opatření:
• Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny atd.).
• Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny.
• Opatření na snížení rizika havárií - záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám.
• Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě - správná a
důsledná logistika.
• Použití strojů a dopravních jednotek v dobrém technickém stavu.
• Specifikovat místa pro ukládání nebezpečných odpadů.
• Aktualizování Plánu opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.
• Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení.
Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí ani zdraví obyvatel v období realizace ani
provozu.
Záměr lze v předmětné lokalitě doporučit.
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ČÁST G
VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Název záměru
Podniková čerpací stanice PHM.

Zařazení podle přílohy č. 1
Dle zpracovatele oznámení je záměr zařazen k bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění – 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.

Charakter záměru
Umístění mobilní čerpací stanice.

Popis záměru
Záměrem investora je umístění mobilní čerpací stanice PHM - směsné motorové nafty, která bude
sloužit k příjmu, skladování a výdeji směsné motorové nafty pro vozidla investora. Jedná se o
nadzemní dvouplášťovou polyetylenovou nádrž typu BFM09000DG o objemu 9 m3, přičemž vnější
plášť bude plnit funkci havarijní jímky proti případnému úniku a bude schopen pojmout 110 %
objemu vnitřní nádrže. Jedná se o samonosnou nádrž, která bude umístěna na volném prostranství na
zpevněné asfaltové ploše v areálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s. v Havířské ulici v Havlíčkově
Brodě. Nádrž bude mít jeden uzamykatelný výdejní stojan s automatickou pistolí. Jejím příslušenstvím
bude integrované čidlo s funkcí signalizace úniků do meziprostoru. Výdejní zařízení představuje jeden
stojan s tankovací pistolí s automatickým ventilem uzavírajícím průtok paliva v okamžiku dosažení
maximální hladiny v plněné nádrži. Je umístěno ve skříni výdejního prostoru za uzamykatelnými
dveřmi.
Stáčení a výdej pohonných hmot bude prováděn v areálu investora na manipulační ploše ve dvorním
traktu areálu. Směsná motorová nafta bude navážena do čerpací stanice silničními cisternami přibližně
1x týdně. Manipulace s pohonnými hmotami bude probíhat na asfaltovévé zpevněné ploše a proti
případným úkapům ropných látek při manipulaci s pohonnými hmotami bude použito záchytných van
s možností využití sorpčních materiálů (např. fibroil).
Navržený záměr situovaný na pozemku p.č. 2007/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod je v souladu
se záměry územního plánování v dotčeném území. Záměr investora není v rozporu s funkční plochou
dle územního plánu.
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
č. 114/1992 Sb.
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V případě předmětného záměru se nejedná o kumulaci s jinými záměry.
Dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. se u čerpacího stanoviště jedná o střední ostatní
(vyjmenovaný) zdroj znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj nejsou stanoveny specifické emisní limity,
měření emisí nebude prováděno.
V rámci posuzování vlivů na jednotlivé složky životního prostředí včetně hodnocení zdravotních rizik
nebyly prokázány žádné negativní dopady na zdraví lidí a životního prostředí. Nejvíce ovlivněnou
složkou životního prostředí bude ovzduší, kde však nedojde k významnému ovlivnění stávajícího
imisního pozadí. Prevence před možnými riziky úniku závadných látek (PHM) musí být řešeny
v souladu s uvedenými návrhy opatření.
Záměr nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu.
Záměr se nachází v území, kde jeho realizace není vyloučená. Žádná ze složek životního prostředí
nebude na základě zhodnocení v předchozí části oznámení přímo nebo nepřímo negativně ovlivněna.
Nejvíce ovlivněnou složkou životního prostředí provozem záměru bude ovzduší. Vliv emisí na imisní
zátěž území lze však považovat za zanedbatelný.
Záměr lze v předmětné lokalitě doporučit.
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ČÁST H
PŘÍLOHY
Složkové přílohy oznámení:

Integrované přílohy
1. Kopie osvědčení zpracovatele oznámení dle zákona č. 244/92 Sb.
2. Výpočet imisní zátěže území
3. Bezpečnostní list PHM

Samostatné přílohy dokladované k oznámení
4. Vyjádření stavebního úřadu, MěÚ Havlíčkův Brod k realizaci záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
5. Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství z hlediska evropsky
významných lokalit
6. Zmocnění

Datum zpracování oznámení:

01/2011

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
Identifikační údaje zpracovatele oznámení:
Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
tel.: 466 536 610

Spolupracující:
Bc. Jan György
tel.: 721 340 905
Ing. Petr Badžgoň
tel.: 739 494 737

Odsouhlasil:
Ing. Radek Píša,
Konečná 2770, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 536 610,
držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne
24.9.1997
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