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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

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

Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno

Kapacita (rozsah) záměru:
Plocha čerpací stanice PHM včetně manipulační plochy
20 m2
Nadzemní dvouplášťová nádrž PHM
1 ks
Kapacita nádrže
max. 6 m3 (tj. cca 5 tun)
Četnost plnění paliva
12x za rok
Předpokládaný výtoč motorové nafty:
max. 40 000 l/rok
Maximální spotřebované množství motorové nafty:
max. 72 t/rok
Předpokládané spotřebované množství motorové nafty:
cca 33 t/rok
Tato množství byla stanovena pomocí očekávaného rozmezí
hustot motorové nafty (0,82 – 0,845 kg/dm3) při teplotě 15 °C.
Reálné množství bude nižší, s ohledem na povolené plnění
nádrže na max. 95 %.
Provoz čerpací stanice bude uvažován jednosměnný (8
h/den), 5 dnů v týdnu, tj. celkem 2016 h/rok.
Charakter záměru:

V provozní části lomu (v místě stávající zpevněné plochy)
bude vystavěna podniková čerpací stanice motorové nafty
tvořená jedním stojanem a nadzemní dvouplášťové nádrže
ze stabilizovaného polyetylénu o objemu max. 6 m3. Bude
sloužit pro doplňování paliva pro vozidla a zařízení lomu.

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

Výdej nafty bude na betonové ploše, zachycování případných
úkapů na stáčecí ploše bude zajišťováno sorpčním roštem
o velikosti 100 x 200 cm s hydrofobní nepropustnou sorpční
plachetkou. Pojezdové sorpční rošty budou vyvýšeny cca 4
cm oproti manipulační ploše. Plocha čerpací stanice, včetně
manipulační plochy bude přibližně 20 m2.
Posuzovaný záměr realizace čerpací stanice motorové nafty
je situován do oploceného provozního zázemí lomu, kde
realizací záměru dojde k vyrovnání terénu a instalaci mobilní
čerpací stanice. Z důvodu umístění stanice v místě, kde se
v současné době nachází zastřešený sklad odpadu, bude
nutné tento sklad přesunout na jiné místo.
V dotčeném území nejsou plánovány žádné další obdobné
záměry, které by mohly mít kumulativní vliv s posuzovaným
záměrem.
Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem
Sloupna, dotčená lokalita se nachází na ploše výroby.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Kraj Vysočina
Sloupno
Sloupno u Chotěboře

Zahájení:

předpoklad VI. 2013

Dokončení:

předpoklad XII. 2013

Oznamovatel:

M-SILNICE a. s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA,
Bratří Štefanů 492, 500 03 Hradec Králové

IČ:

421 96 868

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing. Vladimír Plachý, Prokopa Holého 459, 500 02 Hradec Králové, (autorizovaná
osoba k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže
uvedených subjektů:
Městský úřad Chotěboř, OŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, č. j.: MCH5189/2013/ZP, ze dne 22. 4. 2013
Orgány státní správy Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí nemají
k oznámení zahájení zjišťovacího řízení uvedeného záměru žádné připomínky.
Předložený záměr není třeba dále posuzovat dle zákona. Konkrétní požadavky budou
zapracovány do územního a stavebního řízení.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
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Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP – ZPF, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, stanovisko
v elektronické podobě (e-mail) ze dne 5. 4. 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle § 13
odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákona“) na
základě předloženého oznámení k výše uvedenému záměru sděluje z hlediska zákonem
chráněného zájmu:
- záměrem není dotčena problematika dle zákona.
Požadavek na další posuzování záměru dle zákona nebyl v uvedeném stanovisku
uplatněn.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská
3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ČIŽP/46/IPP/1304987.002/13/HZH, ze dne 24. 4. 2013
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Předložený záměr podnikové mobilní čerpací stanice pohonných hmot by měl byt umístěn v
oploceném provozním areálu lomu Sloupno na zpevněné ploše. Přestože se provozní areál
nachází uvnitř Chráněné krajinné oblasti Železné hory, nedojde jejím umístěním k dotčení
zájmů ochrany přírody chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. Přílohou oznámení je stanovisko
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti železné hory a
krajského střediska Pardubice, k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Tento
orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv tohoto záměru na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvosti prvků NATURA 2000. Z uvedených důvodů inspekce nepožaduje
další posuzování záměru.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Předmětem předloženého záměru je výstavba Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno.
Zásobník na motorovou naftu bude dvouplášťový o objemu 6 m3. Nádrž bude umístěna na
zpevněné, vyasfaltované ploše, manipulační plocha bude betonová, zachycování případných
úkapů na stáčecí ploše bude zajišťováno sorpčním roštem. Výdejní stojan s veškerým
technickým vybavením bude umístěn uvnitř v uzamykatelné části nádrže, čímž se zamezí
vniku srážkových vod. Na okrajích bude plocha vyvedena do betonových zídek tak, aby
dešťová voda nestékala na manipulační plochu. Takto vybetonovaná plocha bude chráněna
nepropustnou fólií odolnou proti ropným látkám. Vzhledem k tomu, že v tomto případě bude
zacházeno s látkami závadnými povrchovým či podzemním vodám ve větším množství, je
nutno dodržovat povinnosti stanovené ust. § 39 vodního zákona.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto
v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Předložené oznámení řeší výstavbu podnikové čerpací stanice motorové nafty v oplocené
provozní části lomu Sloupno. V kapitole „B.III.3. Kategorizace a množství odpadu" uvedeného
oznámení je uveden jednak výčet odpadu, jejichž vznik se očekává při výstavbě nadzemní
čerpací stanice pohonných hmot, tak i při jejím následném provozu, včetně způsobu jejich
likvidace. Do výčtu odpadu jejichž vznik se očekává při výstavbě doporučujeme vzít v úvahu
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odpad kat. č. 170302 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301, pokud lze očekávat,
že bude při realizaci záměru vznikat.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že s nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě
souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
Z hlediska odpadového hospodářství nemáme krom výše uvedeného závažných připomínek.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto
v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Předložené oznámení záměru realizace dostatečné popisuje navrhovaný záměr novostavby
čerpací stanice na motorovou naftu v areálu lomu Sloupno s jednosměnným provozem v
pracovních dnech. Nafta bude skladována v nadzemní dvouplášťově nádrži o objemu 6 m3. Z
hlediska zákona o ochraně ovzduší se bude jednat o nevyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Na základě výše uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování procesu ElA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště
Havlíčkův
Brod,
Štáflova
2003,
580
02
Havlíčkův
Brod,
č.
j.:
KHSV/07444/2013/HB/HOK/Vel, ze dne 23. 4. 2013
Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení na posouzení záměru umístění
stavby „Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno“ je z hlediska zájmu na ochranu
veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

ZÁVĚR:
Záměr „Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno“ naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II.
přílohy č. 1 k zákonu - (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro
životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
barev a laků v množství nad 100 t.), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§
4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 5. 4. 2013 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.
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Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :
1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4.
předloženého oznámení EIA.
2. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace záměru bude zacházeno s látkami závadnými
povrchovým či podzemním vodám ve větším množství, je nutno dodržovat povinnosti
stanovené ustanovení § 39 vodního zákona.
3. Výčet odpadů rozšířit dle Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního
inspektorátu Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.:
ČIŽP/46/IPP/1304987.002/13/HZH, ze dne 24. 4. 2013.
4. S věcně a místně příslušným orgánem státní správy dořešit problematiku souhlasu
k nakládání s nebezpečnými odpady.
Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci
Jedná o záměr, navržený v k. ú. Sloupno u Chotěboře.
Závažnosti vlivů
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala
krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených
správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia
Obec Sloupno 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,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Sloupno zároveň žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek
úředník odboru životního prostředí

Číslo jednací: KUJI 31217/2013
OZP 481/2013

Číslo stránky

5

Rozdělovník
Dodejkou

Oznamovatel:
1/ M – SILNICE a. s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA, Bratří Štefanů 492, 500 03
Hradec Králové (DS)

Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Obec Sloupno, Sloupno 12, 583 01 Chotěboř (DS)
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava (DS)
6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův
Brod (DS)
7/ Městský úřad Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř (DS)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha
10 (DS)

Na vědomí:
9/ Městský úřad Chotěboř, OŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř (DS)
10/ Městský úřad Chotěboř, SÚ, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř (DS)
11/ Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (DS)
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