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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY (nevysvětlené v textu):
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČHMÚ

český hydrometeorologický ústav

ČSN

česká státní norma

ČS PH

čerpací stanice pohonných hmot

č. st.

číslo stavební

CHKO

chráněná krajinná oblast

k.ú.

katastrální území

LBK

lokální biokoridor

MŽP

ministerstvo životního prostředí České republiky

NRBC

nadregionální biocentrum

NRBK

nadregionální biokoridor

PR

přírodní rezervace

PHM

pohonných hmot

ÚAN

území archeologických nálezů

ÚP

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VOC

těkavé organické látky
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ÚVOD
Záměr je navržen v jihovýchodně od obce Sloupno v oploceném provozním zařízení lomu
Sloupno na pozemku č. st. 56, v k.ú. Sloupno u Chotěboře.
V areálu na stávajících plochách, které jsou zpevněné živičným povrchem bude vystavěna
podniková mobilní čerpací stanice pohonných hmot tvořená jedním stojanem na naftu.
Dvouplášťový nadzemní zásobník bude ze stabilizovaného polyetylénu o kapacitě
max. 6 m3. Bude sloužit pro doplňování paliva pro vozidla a zařízení lomu. 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. Předpokládaná
roční výtoč stanice bude max. 40 000 l/rok.
Investorem a provozovatelem záměru bude M-SILNICE, a.s. (IČO: 42196868).
Záměr realizace čerpací stanice PHM svým charakterem a rozsahem naplňuje přílohu
č. 1, kategorii II, bod 10.4. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a proto podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným úřadem k provedení
zjišťovacího řízení na základě oznámení je Krajský úřad Vysočina.
Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona výše uvedeného zákona.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
M-SILNICE, a.s.

2. IČ
42196868

3. Sídlo (bydliště)
Husova 1697
530 03 Pardubice

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Investor –oznamovatel záměru
M-SILNICE, a.s.
oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Husova 1697
530 03 Pardubice
Provozovatel nádrže:
M-SILNICE, a.s.
oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Bratří Štefanů 492
500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba:
Ing. Ivo Machek
Bratří Štefanů 492
500 03 Hradec Králové
tel.

495 845 109

mob.

602 631 417

e-mail: ivo.machek@msilnice.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.

Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru:
Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno
Zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1:
Plánovaný záměr je zařazen do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod
10.4. Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)
a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků
v množství nad 100 t.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení na základě oznámení je Krajský úřad
Vysočina.

2. 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

Poznámka: 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.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Vysočina
Obec: Sloupno
Katastrální území: Sloupno u Chotěboře
Záměr je navržen jihovýchodně od obce Sloupno na k.ú. Sloupno u Chotěboře (viz. obrázek
č. 1). Posuzovaný záměr bude realizován v místě stávající zpevněné plochy, v části
provozního zařízení lomu. Nádrž je navržena na ploše, kde se v současné době nachází
zastřešený sklad odpadu, tento sklad bude přesunout na jiné místo.
Dle územního plánu Sloupno je záměr situován na pozemcích sloužící jako plocha výroby.
Posuzovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, vyjádření příslušného
stavebního úřadu je přílohou oznámení č. 2.
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Obrázek č. 1: Umístění záměru – situace širších vztahů

řešený záměr
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
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 obejmu max. 6 m3. Bude sloužit pro doplňování paliva
pro vozidla a zařízení lomu. 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. Vyjádření je přílohou oznámení č. 2.

5.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V současné době motorovou naftu pro vozidla a zařízení lomu čerpají z dovezených cisteren
v provozním zařízení lomu. Z důvodu nevyhovujících podmínek, zefektivnění prací a ochrany
životního prostředí je navrženo řešení nové, instalace mobilní dvouplášťové čerpací stanice
o objemu max. 6 m3.
Stanice PHM bude sloužit k doplňování paliva pro vozidla a techniku sloužící pro lom, které
jsou v majetku investora (M-SILNICE, a.s.).
Z hlediska situování záměru je zvažována pouze jedna aktivní varianta daná využitím dobře
dostupné plochy ve stávajícím areálu k vystavění čerpací stanice motorové nafty.
Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu bez instalace
nové mobilní čerpací stanice motorové nafty a zachování stávajícího způsobu čerpání
motorové nafty.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Bude se jednat o typový dvouplášťový zásobník o objemu do 6 m3 Čerpací stanice motorové
nafty bude situován v provozním zázemí lomu (lom je v majetku investora záměru). Areál je
oplocený, většina ploch je zpevněných živičným povrchem. Nádrž je navržena na ploše, kde
se v současné době nachází zastřešený sklad odpadu, tento sklad bude přesunout na jiné
místo. Nádrž bude umístěna na zpevněné ploše, která bude vyasfaltovaná, popřípadě krytá
panely, manipulační plocha bude betonová.
Výdejní stojan bude s veškerým technickým vybavením umístěn uvnitř v uzamykatelné části
nádrže, čímž bude zabezpečen proti vniku srážkových vod. Výdej nafty bude prováděn na
manipulační betonové ploše o velikosti 3,5 x 3,5, zachycování případných úkapů na stáčecí
ploše bude zajišťováno sorpčním roštem o velikosti 100 x 200 cm s hydrofobní nepropustnou
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sorpční plachetkou. Pojezdové sorpční rošty budou vyvýšeny cca 4 cm oproti manipulační
ploše.
Vysoká sorpční schopnost roštů zaručuje dlouhodobou spolehlivou ochranu. Díky
jednoduché konstrukci se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí a při správné instalaci
a údržbě i bezporuchovým provozem.
Sorpční rošt se skládá ze sorpční textilie a ocelové ochranné a montážní konstrukce.
Základem je sorpční hydrofóbní netkaná textilie, testovaná dle ČSN EN ISO 9073-6:2003
v Textilním zkušebním ústavu v Brně. Hydrofóbní úprava textilií odpuzuje vodu a do textilie
jsou tedy zachytávány pouze úkapy ropných nebo jiných nebezpečných látek. Vlastní
ochrana sorpčních textilních vložek před mechanickým poškozením je řešena roštem
z tahokovu, po kterém mohou přejíždět i nákladní vozidla. Celý komplet tvoří celek, který se
instaluje přímo na zpevněnou plochu např. u výdejního stojanu pohonných hmot. Indikace
vyčerpání sorpční kapacity vložek je zajištěna změnou barvy vrchní strany textilie.
V případě úniku ropné či jiné nebezpečné látky, např. úkap z výdejní pistole, je tato
zachycena v sorpční vložce. V případě deště je díky hydrofóbní úpravě vláken netkané
textilie voda odpuzována a nedochází tak k vyplavování již zachycených látek.
Vzhledem k tomu, že dvouplášťový zásobník bude zhotoven ze stabilizovaného polyetylénu,
nebude součástí konstrukce nádrže odkalovací jímka.
Na okrajích bude plocha vyvedena do betonových zídek tak, aby dešťová voda nestékala
na manipulační plochu. Plocha bude vybetonována vodotěsným betonem (např. zámková
dlažba) a bude chráněna nepropustnou folii odolnou proti ropným látkám.
Zařízení ČS PHM bude sloužit k příjmu motorové nafty, jejímu uskladnění a následnému
samoobslužnému výdeji pomocí výdejního zařízení. Zařízení bude bez stáčecí šachty. Plnící
armatura pro doplňování nadzemní nádrže bude součástí kompletní dodávky technologie
čerpací stanice. Technologie nebude vybavena rekuperací par I. a II. stupně, neboť nebudou
skladovány a vydávány benzíny, pouze motorová nafta. Hladina motorové nafty v nádrži
bude hlídána. Nádrž – zásobník bude nadzemní, polyetylénová, dvouplášťová s průběžnou
kontrolou těsnosti meziplášťového prostoru pomocí akustického čidla. Vnější plášť nádrže
o 110 % objemu vnitřní nádrže bude tvořit současně havarijní jímku.
Obsluha výdejního místa bude prováděna vždy jen poučeným řidičem (osobou),
tj. samoobslužně pro určený počet uživatelů. ČS motorové nafty bude neveřejná, určena
pouze pro vozidla a techniku provozovanou firmou (případně v rámci smluvních vztahů firmy
s jinými provozovateli – dodavateli pracujících v lomě – nakládka rubaniny).
Zásobování čerpací stanice bude cisternami od smluvních dodavatelů dle požadavku
provozovatele. Stáčecí místo bude umístěno na nádrži s vnějším přístupem, bude vybaveno
plnícím potrubím s rychlospojkou pro napojení cisterny. Zařízení bude bez stáčecí šachty.
Zařízení může obsluhovat pouze osoba oprávněná a řádně proškolená. V době plnění
nádrže nesmí opustit stanoviště.
Bude provedeno pouze propojení nadzemní nádrže motorové nafty se stáčecí cisternou
(integrované místo – součást nádrže), výdejní jednotkou. Plnící (propojovací) potrubí bude
ocelové, dvouplášťové. Koncovka je pružná, plastová. Odvětrávací potrubí není instalováno,
protože nádrž je pružná. Spoje potrubních rozvodů jsou svařované.
Výdejní zařízení bude součástí dodávky (subdodávka) výrobce/dodavatele. Typ zařízení
například FM 5000, počet pistolí 1 ks. Výkon 50 – 120 l/min, počet tankujících vozidel 1 ks,
počet uživatelů max. 50.
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Obrázek č. 2: Uvažovaný typ čerpací stanice

Provoz čerpací stanice bude uvažován jednosměnný (8 h/den), 5 dnů v týdnu, tj. celkem
2016 h/rok.
Plnění nádrže předpokládá oznamovatel 1x za měsíc.
Širší souvislosti
Posuzovaný záměr realizace mobilní čerpací stanice motorové nafty je situován v oploceném
provozním zařízení lomu, kde se v současné době nachází sociální zázemí lomu (šatny,
hygienické zázemí a jídelna), dále je zde zámečnická dílna a skladové prostory. Na místě
plánované čerpací stanice se v současné době nachází zabezpečený sklad odpadů
(viz foto), který bude přemístěn.
Obrázek č. 3: Sklad odpadů – místo budoucí čerpací stanice

V lomu investora záměru probíhá těžba kamene, kde vyrábí frakce o velikosti 0/4, 4/8, 8/11,
11/16, 0/32 a 0/63. Těžba se provádí clonovými odstřely, nadměrné kusy jsou rozbity
bouracím kladivem, kamenivo je poté nakládáno bagrem a odváženo k technologické lince.
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Tam je kamenivo vysypáno do násypky primárního drtiče a nadále zpracováno technologické
lince drtiči, granulátory a třídiči na jednotlivé frakce.

7. Předpokládaný
dokončení

termín

zahájení

realizace

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:

6/2013

Předpokládaný termín dokončení záměru:

12/2013

záměru

a

jeho

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Navrhovaný záměr leží na pozemcích v katastrálním území Sloupno u Chotěboře.
Dotčené územně samosprávné celky:

kraj Vysočina
obec Sloupno

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů:
-

Územní rozhodnutí dle § 103 zák. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) – vydává MěÚ –
stavební úřad Chotěboř,

-

Stavební povolení dle § 115 zák. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) – vydává MěÚ stavební úřad Chotěboř – je-li požadováno

-

Povolení k umístění ČS dle § 17 zák. 254/2001 Sb. („vodní zákon“) – vydává odbor
životního prostředí MěÚ Chotěboř,

-

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,
v platném znění), který uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský
úřad Chotěboř,

- Závazné stanovisko k umístění nevyjmenovaného stacionárního zdroje ovzduší
(dle § 11, odst. 3 zákona 201/2012, o ochraně ovzduší, které uděluje obec s rozšířenou
působností – Městský úřad Chotěboř,
-

II.

Provozovatel zpracuje plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek –
„Havarijní řád PHM“ (dle § 39 odst. 2 a), Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném
znění). Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Chotěboř.

Údaje o vstupech

1. Zábor půdy
Čerpací stanice PHM bude situována v k.ú. Sloupno u Chotěboře, na pozemku parc. č. st.
56. Dotčený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,
parcela nemá BPEJ. Zákres do katastru nemovitostí je znázorněn v příloze č. 1.
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) nebo
lesního půdního fondu (dále jen LPF).
Pozemek je majetkem investora (společnosti M-Silnice a.s..).
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Plocha vlastní čerpací stanice PHM včetně manipulační plochy bude přibližně 20 m2 (z toho:
manipulační plocha 12,25 m2 a nádrž o ploše 7,5 m2).
Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným územním plánem obce Sloupno.
Vyjádření je přílohou oznámení č. 2.

2. Odběr a spotřeba vody
Etapa instalace neklade výrazné nároky na spotřebu vody.
Provoz plánovaného záměru nevyžaduje spotřebu vody. Osoby obsluhující čerpací stanici
budou využívat i nadále stávající sociální zázemí firmy.

3. Surovinové a energetické zdroje
Neveřejná čerpací stanice motorové nafty bude situovaná na pozemku v oploceném
provozním zařízení lomu společnosti M-Silnice, a.s. Je určena pro doplňování motorové
nafty do obslužných mechanismů lomu.
Motorové nafty jsou směsi ropných kapalných uhlovodíků vroucích převážně v rozmezí
150 až 360 °C (bod vzplanutí PM min. 55 °C). Mohou obsahovat přísady ke zlepšení
užitných vlastností (depresanty, detergenty, mazivostní přísady, inhibitory koroze, přísady
proti pěnění aj.). Používají se jako paliva pro vznětové motory, případně pro některé typy
plynových turbín. Jsou definovány normou ČSN EN 590.
Motorová nafta
Hustota při 15°C [kg/m 3]

820 – 845 (průměr - 832,5 kg/m3)

Cetanový index min.

46

Viskozita při 40 °C [mm 2/s]

2.0 - 4.5

Filtrovatelnost [°C] max.

0/-10/-20 (t řídy B, D, F)

Obsah síry [mg/kg]

50

Předpokládaná výtoč motorové nafty:

max. 40 000 l/rok

Předpokládané spotřebované množství motorové nafty

cca 33 t/rok

Maximální spotřebované množství motorové nafty:

max. 72 t/rok

Elektrická energie
Čerpací stanice bude napojena na stávající rozvod nízkého napětí (RIS na provozní
budově). El. energie bude dodávána ze stávající trafostanice umístěné severně
za komunikací Sloupno-Slavíkov.
Napájecí vedení musí být jištěno jističem odpovídající hodnoty:
o výkonu 0,5 kW.

čerpadla PHM budou

Celkem instalovaný příkon bude 0,5 kW.
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III.

Údaje o výstupech

1. Množství a druh emisí do ovzduší
Zdroje emisí
Záměrem investora je umístění nadzemní dvouplášťové nádrže na motorovou naftu
do provozního zázemí lomu Sloupno u Chotěboře. Bude se jednat o nádrž o objemu
max. 6 m3. Zařízení ČS PH bude sloužit k příjmu motorové nafty, jejímu uskladnění
a následnému samoobslužnému výdeji pomocí výdejního zařízení. Čerpací stanice bude
neveřejná, bude sloužit pouze pro potřeby obslužných mechanismů v lomu Sloupno. Plnění
nádrže se předpokládá 1 x za měsíc. Výkon výdejní pistole bude 50 – 120 l/min.
Nadzemní nádrž nebude odsávána. Při stáčení PHM z autocisterny nebudou páry PHM
z parního prostoru nádrže nasávány systémem autocisterny a budou odcházet koncovou
pojistkou skladovací nádrže do volné atmosféry.
Návrh zařazení nově instalovaného zdroje:
Skladování a výdej nafty
Podle zákona č. 201/2012 Sb. se bude jednat o nevyjmenovaný stacionární zdroj.
Plošné zdroje emisí
Provoz nadzemní nádrže na motorovou naftu bude plošným zdrojem emisí.
Provoz nádrže na NM bude dle potřeby. Četnost plnění zásobní nádrže na naftu bude
1x za měsíc, tj. 12 cisteren/rok. Maximální možná spotřeba nafty bude 6 000 l/měsíc, tj. max.
72 m3/rok. V současné době nejsou zveřejněny emisní faktory pro výpočet emisí ze zdroje,
proto byly pro výpočet emisí ze stáčení a čerpání pohonných hmot použity emisní faktory pro
čerpadla pohonných hmot uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb.
Emisní faktor VOC pro motorovou naftu: Vf = 20 g VOC/m3.
Roční emise VOC ze stáčení a výdeje nafty za rok budou 2,88 kg/rok.

2. Množství vod a jejich znečištění
Splaškové vody
Provozem nádrže nebudou vznikat splaškové odpadní vody. Sociální zařízení bude stávající
v provozním zázemí lomu, kde je nádrž situovaná.
Dešťové vody
Neznečištěné dešťové vody z okolí jsou v současné době svedeny na okolní pozemky
k přirozenému vsakování. Za komunikací III. třídy se nachází Sloupenský potok, přítok toku
Cerhovka.
Vhledem k charakteru a rozsahu záměru se realizací ČS PHM nezmění bilance dešťových
vod v území.
Pro ochranu životního prostředí jsou v rámci projektu technická opatření, zajišťující omezení
negativního vlivu stavby.
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3. Kategorizace a množství odpadů
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s příslušnými prováděcími předpisy.
Během realizace záměru nebudou vznikat významné množství odpadů. Jedná se o mobilní
nádrž, která bude dodána od dodavatele již kompletní. Odpady vzniknou pouze při terénních
úpravách manipulační a odstavné plochy, kdy plocha pod nádrží bude vybagrována
a srovnána do roviny a poté bude plocha vyasfaltována, popřípadě popřípadě krytá panely.
Manipulační plochy určené ke stáčení budou betonové, aby se zamezilo během
mimořádných událostí ke kontaminaci půd či vod.
Původce odpadů zajistí další nakládání s těmito odpady v souladu s platnými právními
předpisy. Pokud realizací záměru budou vznikat i jiné druhy odpadů, budou tříděny,
odděleně shromažďovány a v maximální možné míře recyklovány. Pokud budou některé
odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito odpady nakládáno
v režimu odpadů kategorie nebezpečný.
Zhotovitelé jednotlivých dílčích prací při výstavbě záměru, kterým budou při jejich činnosti
vznikat nebezpečné odpady, s nimi budou nakládat pouze na základě souhlasu uděleného
příslušným správním úřadem.
Druhy a množství odpadů, vznikající během výstavby nadzemní čerpací stanice pohonných
hmot nelze v současné době objektivně určit. Při výstavbě čerpací stanice se očekává vznik
následujících druhu odpadu (pod katalog. č.):
17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03)
17 01 01 (Beton)
Při provozu skladovací čerpací stanice (nebo v souvislosti s jejím provozem) mohou vznikat
následující odpady:
05 01 03 (N) (Kaly ze dna nádrží na ropné látky) z odkalování nádrže servisní firmou
13 07 01 (N) (Topný olej a motorová nafta) vzniklý případným znehodnocením motorové
nafty v nádrži (opět odstraňuje servisní firma)
15 02 02 (N) (Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami) při použití havarijních prostředku (sorbentu) k řešení
úkapu a úniku ropných látek při provozu čerpací stanice
15 01 10 (N) (Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
20 01 21 (N) (Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť)
20 03 01 (O) (Směsný komunální odpad)
20 03 03 (O) (Uliční smetky)
Zářivky jsou předmětem zpětného odběru, takže nebudou zahrnuty do evidence odpadu
produkovaného oznamovatelem.
Odpady, které by mohly vzniknout při případné havárii čerpací stanice:
13 05 03 (N) Topný olej a motorová nafta
15 02 02 (N) Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
17 05 03 (N) Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
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19 13 01 (N) Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Veškeré odpady, vznikající při provozu ČS, budou v rámci zavedeného systému nakládání
s odpady tříděny a zařazovány dle druhu do příslušné kategorie, shromaždovány
do vyhrazených nádob a předávány osobám oprávněným k jejich převzetí.
Vysvětlivky:
O - odpady kategorie ostatní, N - odpady kategorie nebezpečný
Poznámka: Pokud budou některé odpady kategorie ostatní či jejich části znečištěny nebezpečnými
látkami, bude s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný.

Odpady vznikající během výstavby i provozu záměru budou odděleně shromažďovány
ve vhodných shromažďovacích prostředcích (nádobách, kontejnerech) a po jejich naplnění
budou tyto odpady předávány oprávněným osobám. Případně vznikající nebezpečné odpady
budou tříděny dle jednotlivých druhů, shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených
nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z těchto odpadů
do okolního prostředí.
Shromažďovací nádoby budou označeny v souladu se zákonem o odpadech. (V případě
shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny
katalogovým číslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpečnosti a jménem
osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. V blízkosti
shromažďovacího místa či prostředku nebezpečných odpadů nebo na nich musí být umístěn
identifikační list nebezpečného odpadu.) Bude vedena průběžná evidence o odpadech
a plněny další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Je třeba
dbát na předcházení vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
Jednotlivé druhy odpadů musí být předávány pouze osobám oprávněným k nakládání
s těmito druhy odpadů.
U odpadu kontaminovaného nebezpečnými látkami, musí být vždy provedeno hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů akreditovanou laboratoří dle zákona o odpadech.
Podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu
odpadu.
V prováděcích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby
i provozu záměru, jejich předpokládané množství a způsob shromažďování, třídění,
odstranění či využití.
Ukončení provozu
Pokud by v budoucnu došlo k ukončení provozu, bude spektrum vznikajících odpadů
obdobné jako v etapě realizace. Odstranění nadzemní nádrže a zpevněných ploch musí být
realizováno dle požadavků platných legislativních předpisů.

4. Hluk
Samotný provoz čerpací stanice – tj. posuzovaného záměru není významným zdrojem hluku.
Zdrojem hluku lze považovat dopravní hluk cisterny, která přibližně jednou za měsíc bude
dovážet motorovou naftu do nádrže a vozidla, která budou tankovat u této mobilní nádrže.
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5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při dodržování legislativních předpisů a dále navržených opatření nevyplývají
pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná významná rizika.
Riziko bezpečnosti provozu a lokálního znečištění životního prostředí by tedy představoval
pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru,
při nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za nejzávažnější mimořádné události z hlediska
negativního vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel lze považovat únik závadných látek
a požár.
Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Z hlediska rozsahu záměru je možné riziko havárií během výstavby neveřejné čerpací
stanice minimální až nulové.
Samotný záměr bude technicky zabezpečen tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo. Zejména lze uvést následující preventivní technická opatření:
- nádrž bude realizována jako nadzemní, dvouplášťová ze stabilizovaného polyetylénu;
- vnější plášť nádrže o 110% objemu vnitřní nádrže bude tvořit současně havarijní jímku;
- hladina motorové nafty v nádrži bude hlídána tlakovým snímačem a zabezpečením
maximální a minimální hladiny, včetně možné zvukové signalizace;
- výdej motorové nafty bude prováděn na manipulační betonové ploše;
- zachycování případných úkapů na stáčecí ploše bude zajišťováno sorpčním roštem
100 x 200 cm s hydrofobní nepropustnou sorpční plachetkou;
- nádrž bude vybavena předepsanými armaturami dle ČSN 650201, indikací těsnosti
meziplášťového prostoru;
- na okrajích bude plocha vyvedena do betonových zídek tak, aby dešťová voda nestékala
na manipulační plochu;
- plocha bude vybetonována vodotěsným betonem (např. zámková dlažba) a bude
chráněna nepropustnou folii odolnou proti ropným látkám;
- odvzdušňovací potrubí nádrže budou chráněna proti plamenovými pojistkami; elektrická
zařízení v jednotlivých prostorech bude odpovídat stanovenému prostředí;
- stáčení pohonných hmot bude čerpadlem ve stáčecí skříni, umístěné před nádrží,
s automatickým uzávěrem plnícího potrubí před dosažením maximální hladiny;
- výdej pohonné látky bude samoobslužný z jednoho jednostranného výdejního stojanu
s digitálními kódovými klíči ˇčipové karty)
Používané instalace a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat a udržovat
v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
(popř. geologického podloží) by se mohl stát únik motorové nafty.
Pro případy znečištění půdy náhodnými úkapy či úniky bude v prostoru technického zázemí
zřízen tzv. havarijní bod s prostředky pro zdolání náhodného úniku, zázemí bude také
vybaveno hasícími prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou pomoc a ochrannými
pomůckami pro pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít či brýle, gumová
ochranná obuv).
Havarijní bod bude vybaven havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné kapaliny.
Prostředky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy na přístupném
místě.
V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se bude postupovat následovně:
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1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.
Je nutné ihned přerušit nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru
mimořádné události (dočasně utěsnit poškozená místa, otvory či praskliny (např. utěsňovací
pastou či tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je důležité z místa odstranit
možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje či mechanismu apod.).
Při úniku závadných látek na nezpevněnou plochu je nutné dle možností zabránit rozšiřování
látek do míst dosud nezamořených a závadnou látku urychleně zachytit - uniklou kapalinu
přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký sorbent,
piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se shromáždí do označených PE pytlů nebo
označených a uzavřených sudů s víkem a poté je třeba zajistit jejich odstranění.
Kontaminovanou zeminu je nutné urychleně odstranit z terénu ručně (pomocí lopaty
a krumpáče), nebo v případě většího rozsahu úniku vytěžit pomocí strojní mechanizace
a odvézt na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů.
S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s provozním řádem
a požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci. Pracovníci
budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.
Požár
Mezi mimořádné události spojené s čerpací stanicí se řadí požár a s ním spojený nárazový
únik emisí škodlivin (toxických zplodin hoření).
Z hlediska požárního zabezpečení jsou v návrhu stavby uplatněny a zohledněny všechny
požadavky, vyplývající ze současného stavu znalostí a s přihlédnutím k požadavkům
požárních předpisů a norem.
V případě požáru přítomní pracovníci provedou likvidaci ohniska požáru (hasícími
prostředky). Požárně bezpečnostní směrnice pro provozovaný záměr budou vypracovány
v průběhu dalšího stupně projektové dokumentace.
Obecná pravidla prevence vzniku požáru:
-

Pro případ vzniku požáru a zamezení následných škod musí být čerpací stanice PHM
vybavena hasícími přístroji. Během realizace budou dodržovány směrnice a provozní
řád, během provozu se bude postupovat dle požární směrnice.

-

V etapě provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalací
a technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.

Pracovníci budou důkladně proškoleni s provozním řádem a požárními předpisy a v oblasti
bezpečnosti práce na pracovišti. Během provozu záměru se bude kontrolovat dodržování
pracovních postupů a předpisů.
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C. ÚDAJE O STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Místo navrhované stavby se nachází jihovýchodně od obce Sloupno v areálu lomu Sloupno
na pozemku č. st. 56, v k.ú. Sloupno u Chotěboře. Obec Sloupno se nachází přibližně
6,5 km severovýchodně od Chotěboře.
Nadmořská výška se zde pohybuje cca 484 m n.m.
Záměr si nevyžádá zábor ZPF ani PUPFL.
V rámci stavby nedojde k demolicím žádných objektů, pouze k přemístění skladu odpadů.
Realizace záměru je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Sloupno.
Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování požadavků daných
legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.

2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních
zdrojů
Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV).
Objekt bude konstrukčně zabezpečen tak, aby nemohlo dojít při provozu záměru
ke znečištění podzemních a ni povrchových vod.
Sklad PHM tak jak je umístěný se nenachází v dobývacím prostoru. Nejbližší dobývací
prostor je Slavíkov (ev.č. 71067), stanovený pro organizaci M-SILNICE, a.s. Pardubice
(kámen, diorit, amfibolit).

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Přírodní prostředí je na vlastní ploše i širším okolí schopno z hlediska jednotlivých složek
životního prostředí unést zátěž spojenou s plánovanou výstavbou.
Nejedná se o oblast historického, kulturního či archeologického významu či o oblast hustě
zalidněnou.
Územní systém ekologické stability
Samotná realizace záměru nebude v kolizi s prvky ÚSES. Těsně k jižní hranici katastru obce
Sloupno dosahuje nadregionální biocentrum NRBC Údolí Doubravy. Z něho severním
směrem vede NRBK 11, který prochází mezi areálem, kde se je navržena čerpací stanice
a lomem kamene a pokračuje severozápadním směrem k lokalitě Na Hůrce, do dalšího
biocentra. Severně od Sloupna je navrhována trasa biokoridoru LBK 16, která vychází
z trasy NRBK 11 a pokračuje západním směrem.
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Zvláště chráněná území
Řešená lokalita se nachází v CHKO Železné Hory – v tomto chráněném území leží celé
řešené území katastrálního území Sloupno u CHotěboře. Tato CHKO byla vyhlášena MŽP,
vyhláškou č. 156/1991 Sb. ze dne 27.3.1991. Dotčené území náleží do III. zóny ochrany.
III. zóna – zahrnuje území bez větších sídel, avšak se středisky se zvláštní funkcí kulturní,
památkovou, lázeňskou a rekreační a zvlášť významnými mimoprodukčními funkcemi,
zejména vodohospodářskou, rekreační nebo kulturní.
Obrázek č. 4: Výřez z mapy zonace CHKO Železné Hory

Zdroj:
http://webportal.nature.cz/wps/wcm/connect/f87db3004c9cacc19713d7df74b4bce6/navrh_Z
ON_CHKO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f87db3004c9cacc19713d7df74b4bce6
Nejbližší přírodní rezervace vzdálená cca 1 km jižně od řešené lokality je PR „Mokřadlo“.
Památné a významné stromy nejsou území dotčeném záměrem ani v jeho blízkosti
registrovány. Nejbližší památný strom je lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) nacházející se
cca 570 m jihovýchodně.
Jiná zvláště chráněná území
Dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava Natura 2000, která na území
ČR vymezila evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní ochranu
nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území.
Lokality soustavy Natura 2000 se v dotčeném území záměru nevyskytují.
Území přírodních parků
Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují.
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Významné krajinné prvky
V dotčené lokalitě ani v jeho bezprostředním okolí se žádný registrovaný VKP nenachází.
Nejbližší významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat Sloupenský potok a jeho nivu
nacházející se cca 60 m severně. Mezi další lze patří lesy, které se nachází severovýchodně
od dotčené lokality.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1556. V této době patřila ke studeneckému
zboží. Její název se v historických dobách psal různě a od počátku 20. stiketí se ustáli na
dodnes používaný název Sloupno. Až do roku 1848 patřila obec ke studeneckému panství.
Od té doby je samostatnou obcí, která měla roku 1895 126 obyvatel a v roce 1910 již 161.
V současné době zde žije max. 45 osob.
V obci se nachází jedna nemovitá kulturní památka – zvonice, která byla vyhlášena
10.12.1963, s rejstříkovým číslem 23189/6 – 122. V území jsou i další stavby a objekty, které
mají svou lokální kulturní a historickou hodnotu.
Ve Sloupně je evidováno území s archeologickými nálezy – ÚAN II, 13-44-22/5 Sloupno.
Realizací záměru nedojde ke střetu s historickými památkami, kulturními nebo
archeologickými památkami. Pozemek dotčený čerpací stanicí není v ochranném pásmu
památkové rezervace.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
V dotčeném území nejsou známy staré zátěže, území zatěžovaná nad míru únosného
zatížení. Nejsou známy žádné další podmínky přírodního charakteru, které by mohli mít vliv
na návrh řešeného záměru. Území výstavby se nachází mimo dosah záplav a nedotýká se
limitů záplavových území.
Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – dle vymezení
oblastí na základě dat za rok 2010 (MŽP, 2012).

II. Charakteristika současného stavu životního prostředí
v dotčeném území
1. Ovzduší
Klimatické faktory
Území leží na hranici mezi dvěma mírnými oblasti MT2 a MZ3. V oblasti MT2 je krátké léto,
mírně až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným
podzimem, zima je normálně dlouhá a s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou
sněhovou pokrývkou. V oblasti MT3 je léto krátké, mírně až mírně chladné, suché až mírně
suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima
je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým
trváním sněhové pokrývky.
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Tabulka č. 1: Klimatické charakteristiky oblasti (Quitt, 1971)
Charakteristiky

MT2

MT3

Počet letních dnů

20 - 30

20 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

140 - 160

120 - 140

Počet mrazových dnů

110 - 130

130 - 160

Počet ledových dnů

40 - 50

40 - 50

Průměrná teplota v lednu v °C

-3 až -4

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci v °C

16 - 17

16 - 17

Průměrná teplota v dubnu v °C

6-7

6-7

Průměrná teplota v říjnu v °C
Průměrný počet dnů se srážkami > 1
Srážkový úhrn ve mm
vegetačním období v

6-7

6-7

120 - 130

110 - 120

mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm

450 - 500

250 - 450

250 - 300

250 - 300

Počet dnů se sněhovou přikrývkou

80 - 100

60 - 100

Počet dnů zamračených

150 - 160

120 - 150

Počet dnů jasných

40 - 50

40 - 50

Meteorologické podmínky
Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro názornost byla použita větrná růžice pro lokalitu Chotěboř. Odborný odhad větrné růžice
zpracoval ČHMÚ Praha.
Obrázek č. 5: Grafické zobrazení větrné růžice
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Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihovýchodní vítr s 23,47 %.
Četnost výskytu bezvětří je 12,61 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 50,92 % případů, vítr o rychlosti
od 2,5 do 7,5 m/s lze očekávat v 38,93 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje
v 10,15 % případů.
I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 24,97 % případů.

Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření.
Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – dle vymezení
oblastí na základě dat za rok 2010 (MŽP, 2012).
Měřící stanice:
Těkavé organické látky
Nejbližší stanice měřící imisní koncentrace těkavých organických látek s vhodnou
reprezentativností se nachází v Košeticích (Pelhřimov).
Košetice, stanice č. 1562 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky
km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, zemědělská, přírodní, regionální,
nadmořská výška: 535 m, datum vzniku: 01.01.1985 – stanovení celkové hladiny pozadí
koncentrací.
Tabulka č. 2: Průměrné měsíční a roční imisní koncentrace těkavých organických látek
naměřené v roce 2011 na stanici č. 1562 – Košetice (Pelhřimov)
Látka

Měsíční koncentrace

Jednotka

11

12

Roční
průměr

1,59

1,67

1,59

1,44

1

2

3

4

5

6

7

8

3

1,29

1,30

1,28

1,27

1,27

1,40

1,61

9

10

CH4

mg/m

ETAN

µg/m

3

2,67

3,28

3,16

2,02

1,09

0,83

0,61

0,54

3,38

2,10

1,97

µg/m

3

1,00

1,62

0,86

0,31

0,24

0,11

0,16

0,13

1,59

0,60

0,65

PRPA

µg/m

3

1,81

2,31

1,74

0,84

0,56

0,50

0,42

0,37

4,26

1,85

1,46

PRPE

µg/m

3

0,33

0,24

0,14

0,08

0,07

0,05

0,07

0,10

0,54

0,33

0,20

µg/m

3

0,57

0,62

0,47

0,25

0,14

0,14

0,13

0,11

1,09

0,56

0,43

NBUT

µg/m

3

0,86

0,98

0,69

0,36

0,20

0,17

0,17

0,15

1,01

0,81

0,55

ACET

µg/m

3

0,80

0,89

0,44

0,16

0,12

0,07

0,05

0,03

0,63

0,94

0,39

µg/m

3

0,10

0,17

0,18

0,18

0,16

0,33

0,35

0,28

0,29

0,26

0,24

IPEN

µg/m

3

0,50

0,54

0,36

0,23

0,18

0,20

0,30

0,78

8,95

7,47

2,31

NPEN

µg/m

3

0,39

0,44

0,31

0,19

0,14

0,14

0,20

0,51

8,62

6,11

1,88

µg/m

3

0,07

0,07

0,05

0,04

0,04

0,03

0,04

0,04

0,08

0,06

0,06

MCPT

µg/m

3

0,06

0,07

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,07

1,18

0,77

0,28

NHEX

µg/m

3

0,16

0,17

0,10

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,23

0,13

0,10

µg/m

3

0,05

0,06

0,03

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,07

0,05

0,04

µg/m

3

0,08

0,09

0,05

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,10

0,07

0,05

ETEN

IBUT

SBUT

SPTN

CHEX
NHEP
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Látka
ISOP
TLN
EBZN
MPXY
OXY
NONN
MP23
MH23
CP
DMB22
DMB23
MHP23
I_OKT
N_OKT

Měsíční koncentrace

Jednotka
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Roční
průměr

µg/m

3

0,04

0,02

0,01

0,07

0,20

0,22

0,16

0,32

0,04

0,04

0,11

µg/m

3

0,66

0,63

0,35

0,29

0,10

0,50

0,64

0,19

0,88

0,51

0,49

µg/m

3

0,09

0,11

0,06

0,04

0,03

0,08

0,05

0,09

0,16

0,08

0,09

µg/m

3

0,22

0,19

0,11

0,08

0,06

0,06

0,10

0,37

0,38

0,19

0,18

µg/m

3

0,07

0,07

0,04

0,02

0,01

0,02

0,10

0,05

0,10

0,05

0,06

µg/m

3

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,04

0,03

0,04

0,02

0,03

µg/m

3

0,25

0,26

0,15

0,10

0,08

0,09

0,09

0,10

0,43

0,22

0,20

µg/m

3

0,12

0,12

0,07

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,15

0,10

0,08

µg/m

3

0,04

0,04

0,03

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,06

0,12

0,04

µg/m

3

0,05

0,07

0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,09

0,05

0,05

µg/m

3

0,10

0,08

0,10

0,10

0,10

0,09

0,11

0,10

0,12

0,11

0,10

µg/m

3

0,03

0,04

0,02

0,01

0,02

0,02

0,04

0,01

0,04

0,03

0,03

µg/m

3

0,03

0,04

0,02
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2. Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky (Demek, 1987) je území
součástí: oblasti Českomoravské vrchoviny – do celku Železné Hory. Severní část katastru
patří do podcelku Trhovokamenická vrchovina. Jižní část katastru spadá do Hornosázavské
pahorkatiny, do tzv. Dlouhé meze. Osou území obce Sloupno je údolí Sloupenského potoka,
který protéká katastrem od východu k západu. V dolní části obce se tok obrací k jihu.
Severní a severovýchodní část katastru je poměrně dramaticky členitá.
Severovýchodní hranice katastru se přibližuje linii hřebene Železných hor. Nejvyšší bod
širšího území je vrch Vestec (668 m n.m.), který se vypíná nad obcí. Vestec je jedním
z nejvyšších vrcholků Železných hor. Nejvyšší nadmořské výšky v rámci řešeného území
dosahují polohy kolem 600 m n.m.
Pedologie
Čerpací stanice PHM bude situována v k.ú. Sloupno u Chotěboře, na pozemku parc.
č. st. 56. Dotčený pozemek jsou veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha
a nádvoří, parcela nemá BPEJ. Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního
fondu (dále jen ZPF) nebo lesního půdního fondu (dále jen LPF). Pozemek je majetkem
investora (společnosti M-Silnice s.r.o.). Plocha čerpací stanice zabere max. 20 m2.

3. Vodní poměry
Řešené území se nachází v povodí Cerhovky, která je západně od řešeného území
pravostranným přítokem Doubravy. Cerhovka do řešeného území zasahuje v lokalitě při
jihozápadní hranici katastru obce.
Číslo hydrologického povodí je 1-03-05-008.
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Řešeným územím (cca 60 m severně od řešeného záměru) protéká pouze Sloupenský potok
– vodoteč podél silnice III/34422 od Slavíkova. Přibližně 25 m severně od plánované čerpací
stanice se nachází vodní propustek, který je sveden do Sloupenského potoka.
Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV). Ochranná
pásma vodních zdrojů se na lokalitě nenachází a jsou dostatečně vzdálena od posuzované
lokality. Vlastním pozemkem neprotéká žádná vodoteč. Pozemek leží mimo záplavové
území Q100. Území spadá do oblasti citlivé na živiny (zranitelné oblasti, citlivé oblasti).

4. Biologické poměry zájmového území
Řešený záměr se nachází v přechodné a reprezentativní zóně.
Plánovaný záměr bude umístěn v provozovaném areálu, kde bezprostředně nelze očekávat
výskyt významnějších populací zvláště chráněných rostlin a živočichu. Vlastní čerpací
stanice bude umístěna na ploše, kde se v současné době nachází sklad odpadů,
manipulační plocha čerpací stanice je navržena na současné zpevněné ploše.
Celý areál je na zpevněných plochách, je zde umístěno sociální zázemí lomu, sklady a dílny
(viz následující obrázky).
Obrázek č. 6: Severní pohled na celé provozní zařízení lomu
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Obrázek č. 7: Dotčená plocha manipulační plochy

5. Krajina
Jihozápadní část katastru obce tvoří klidné údolí Cerhovky s rybníky a mokřady při jižním
okraji území obce.
Výrazným krajinotvorným prvkem kromě strmých zalesněných svahů Železných hor
s vrcholem Vestce je hlubokého údolí Sloupenského potoka a široké potoční nivy Cerhovky
s významnými krajinnými prvky jako jsou rybníky, mokřady. Dominantu území tvoří
kamenolom Sloupno, ležící východně od řešeného záměru, pro jehož účely bude čerpací
stanice sloužit (viz následující obrázek).
Dotčená lokalita se nachází dle typy krajiny podle osídlení v krajině vrcholně středověké
kolonizace Hercynia (3M5).
Obrázek č. 8: Pohled na kamenolom Sloupno – pohled jihovýchodní

Zdroj: http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=CHKO_zelezne_hory_cz
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Nadmořská výška se zde pohybuje cca 484 m n.m.
Instalace mobilní čerpací stanice pohonných hmot neznamená narušení krajinného rázu
území a výrazně nepoznamená okolní krajinu.
Řešený záměr se nachází v CHKO Železné Hory, jiné žádné zvláště chráněné území,
ani prvky územního systému ekologické stability ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění se v dotčené lokalitě nenachází. Nejbližším prvkem ÚSES je NRBK 11,
který je vymezen východně od oploceného provozního zařízení lomu, kde se bude čerpací
stanice nacházet (mezi lomem a provozním zařízením lomu). Památné nebo významné
stromy se v místě záměru.

6. Obyvatelstvo
Řešený záměr se nachází v katastrálním území Sloupno u Chotěboře jihovýchodně od obce
Sloupno. V obci Sloupno je evidováno cca 45 osob.
Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 100 m severozápadně od čerpací stanice,
jedná se o nízkopodlažní zástavbu rodinných domů.

7. Hmotný majetek
Celý areál je ve vlastnictví společnosti M-Silnice, který provozuje i lom kamene, která je
investorem řešeného záměru.
V místě areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným záměrem. Realizací záměru dojde pouze k přemístění zastřešeného skladu
odpadů.

8. Ostatní složky životního prostředí
Ostatní složky životního prostředí v dotčeném území pravděpodobně nebudou navrhovaným
záměrem ovlivněny.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Při provozu čerpací stanice pohonných hmot budou emitovány znečišťující látky a to během
stáčení pohonných hmot z přepravní cisterny do nádrží a při vlastním čerpání nafty do nádrží
jednotlivých obslužných mechanismů.
Motorovou naftu je možné z hlediska výroby zařadit mezi střední ropné destiláty, jedná se
o směs alkanických, cyklanických a aromatických uhlovodíků, jejichž vzájemné poměrné
zastoupení vyplývá z kvality rop použitých pro dané zpracování. Je to složitá směs
uhlovodíků s 12 až 22 atomy uhlíku v molekule vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C.
Pro zlepšování užitných vlastností motorových naft se používají aditiva (přísady).
Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot bude tvořena pouze jedním stojanem na naftu
a dvouplášťovým nadzemním zásobníkem o kapacitě max. 6 m3. Nafta bude používána
v minimálním potřebném množství jako pohonné hmoty do obslužných mechanismů
provozovaných v areálu lomu. Stáčení pohonných hmot bude prováděno „nárazově“
dle provozních potřeb.
Vzhledem k charakteru a kapacitě čerpací stanice pohonných hmot záměru a její situování
mimo obytnou zástavbu se nepředpokládá u obytné zástavby významnější nárůst imisí
těkavých organických látek vyvolaný zprovozněním záměru a ani s tím spojené negativní
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva.
Provoz samotného posuzovaného záměru - čerpací stanice pohonných hmot není
významným zdrojem hluku.
Za exponovanou populaci lze považovat i osoby, které budou pracovat v areálu společnosti.
Motorová nafta je hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 C. Je zdraví škodlivá. Místně
odmašťuje, dráždí pokožku a páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy,
žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest.
Čerpací stanice nebude mít stálou obsluhu, tankování pohonných hmot budou provádět
řidiči. Na manipulaci s pohonnými látkami a provoz zařízení bude vypracován provozní řád.
S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů, v platném znění.
Při stáčení a výdeji pohonných hmot, opravách, čištění a pravidelných kontrolách stanice
musí být vzhledem k bezpečnosti pracovníků a ochraně zdraví při práci dodrženy pracovní
postupy dle provozního řádu čerpací stanice pohonných hmot.
Stáčení a čerpání nafty budou provádět pouze pracovníci pro tyto činnosti určení
a prokazatelně zaškolení. Všichni dotčení pracovníci budou pravidelně seznamováni
s provozním řádem, požárními předpisy a budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti
práce na pracovišti.
Zaměstnanci musí důsledně používat předepsané ochranné oděvy
Z hygienických důvodů platí při práci zákaz kouření, požívání jídel a nápojů.

a

pomůcky.

Zaměstnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění. Je povinen provést a zhodnotit rizika na pracovišti ve smyslu
uvedeného zákona a prováděcích předpisů.
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Negativní vlivy na dotčené pracovníky se při dodržování provozního řádu a respektování
zásad hygieny práce nepředpokládá.
Jiné vlivy a socioekonomické faktory
Realizace čerpací stanice bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude dovoz stavebních materiálů a zařízení
záměru realizován.
Vlastní zájmový pozemek a jejich bezprostřední okolí není rekreačně využíváno. Není
ani předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není sportoviště či jiné místo
soustředění rekreačních či oddechových aktivit. Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu
považovat za nevýznamný.
Vlivy na ovzduší a klima
Imisní limity jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb. Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny
v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a
atmosférický tlak 101,325 kPa.
Imisní limity a meze tolerance pro těkavé organické látky
Imisní limity pro těkavé organické látky s výjimkou benzenu zákonem č. 201/2012 Sb. nejsou
stanoveny.
Státní zdravotní ústav vyhlásil podle § 45 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění referenční
koncentrace pro některé znečišťující látky, které mají v rozptylových studiích stejnou platnost
jako imisní limity.
Pro těkavé organické látky, které se vyskytují v emisích z distribuce nafty (především alkany
a alkeny), nebyly referenční koncentrace stanoveny a nebyly stanoveny ani pro žádnou jinou
podobnou látku. Nejblíže svými vlastnostmi jsou pouze etylbenzen, toluen a xyleny. Roční
referenční koncentraci mají z uvedených látek nejpřísnější xyleny, 100 µg/m3. Nejpřísnější
krátkodobou (hodinovou) referenční koncentraci etylbenzen, 400 µg/m3.
Maximální přípustné imisní koncentrace uhlovodíků byly publikovány v příloze časopisu Acta
hygienica, epidemiologica et microbiologica, č. 6/86 a č. 2/91 (viz následující tabulka).
Tabulka č. 3: Přípustné imisní koncentrace uhlovodíků

kmax

Škodlivina

kmax [µg/m3]

Uhlovodíky nad C5 (suma)

2 000

přípustná průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky

Záměrem investora je umístění nadzemní dvouplášťové nádrže na motorovou naftu
do provozního zázemí lomu Sloupno u Chotěboře. Bude se jednat o nádrž o objemu
max. 6 m3. Zařízení ČS PH bude sloužit k příjmu motorové nafty, jejímu uskladnění a
následnému samoobslužnému výdeji pomocí výdejního zařízení. Čerpací stanice bude
neveřejná, bude sloužit pouze pro potřeby obslužných mechanismů v lomu Sloupno.
Vzhledem k tomu, že ČSPH bude neveřejná a bude sloužit pouze pro mechanismy
provozované v Lomu Sloupno a její použití bude nárazové, lze předpokládat, že příspěvek
záměru k imisní situaci v posuzované lokalitě bude minimální.
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené na okolních
imisních stanicích jsou uvedeny výše v textu v kapitole C.II.1.
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel s posuzovaným záměrem,
tj. s umístěním čerpací stanice pohonných hmot s tím, že realizace a provoz záměru budou
provedeny v souladu s posouzením a budou respektována doporučení zpracovatele
posouzení.
Doporučení:
Plnit základní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje stanovené § 17 zákona
č. 201/2012 Sb.
Respektovat veškerá opatření pro měření, regulaci, bezpečnost provozu a požární
ochranu.
Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení.
Vlivy na hlukovou situaci
Provoz samotného posuzovaného záměru - čerpací stanice pohonných hmot není
významným zdrojem hluku.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Etapa instalace neklade výrazné nároky na spotřebu vody ani produkci odpadních vod.
Provoz plánovaného záměru nevyžaduje spotřebu vody. Osoby obsluhující čerpací stanici
budou využívat i nadále stávající sociální zázemí firmy. Provozem nádrže nebudou vznikat
splaškové odpadní vody.
Pro ochranu životního prostředí jsou v rámci projektu technická opatření, zajišťující omezení
negativního vlivu stavby.
Polyetylénová nádrž na pohonné hmoty je realizována jako nadzemní, dvouplášťová.
Skladování pohonných hmot: meziplášťový prostor nádrží na pohonné hmoty a na úkapy
je monitorován na trvalou těsnost. Indikace bude zajištěna sondami signalizujícími
přítomnost pohonné hmoty v meziplášťovém prostoru.
Proti přeplnění nádrže je instalováno zařízení, které vypne plnící čerpadlo při dosažení
maximální hladiny a pokud by došlo k poruše je havarijní stav indikován zvukovou
signalizací.
V projektu jsou dodrženy platné předpisy a normy týkající se manipulace a skladování
ropných produktů, zejména ČSN 650201, ČSN 650202 a dalších.
Ochrana proti průniku ropných látek do půdy bude řešena konstrukcí manipulační plochy
a vozovky, kde se s látkami manipuluje. Tato plocha bude chráněna isolací, odolávající
ropným látkám, která brání úniku úkapů a ropných látek do půdy. Manipulační plocha bude
betonová, 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. Indikace vyčerpání sorpční
kapacity vložek je zajištěna změnou barvy vrchní strany textilie.
V případě úniku ropné či jiné nebezpečné látky, např. úkap z výdejní pistole, je tato
zachycena v sorpční vložce. V případě deště je díky hydrofóbní úpravě vláken netkané
textilie voda odpuzována a nedochází tak k vyplavování již zachycených látek. Poté bude
sorpční vložka odstraňována jako nebezpečný odpad (kat. odpadu č. 15 02 02) a provedena
výměna vložky.
Při čerpání motorové nafty je zařízení proti úniku ropných látek zabezpečeno tak, že výdejní
stojan je s veškerým technickým vybavením uvnitř uzamykatelné části nádrže.
Vzhledem k tomu, že dvouplášťový zásobník bude zhotoven ze stabilizovaného polyetylénu,
nebude součástí konstrukce nádrže odkalovací jímka. Vnější plášť nádrže o 110 % objemu
vnitřní nádrže bude tvořit současně havarijní jímku.
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Na okrajích bude plocha vyvedena do betonových zídek tak, aby dešťová voda nestékala na
manipulační plochu. Plocha bude vybetonována vodotěsným betonem (např. zámková
dlažba) a bude chráněna nepropustnou folii odolnou proti ropným látkám.
Neznečištěné dešťové vody z okolí jsou v současné době svedeny na okolní pozemky
k přirozenému vsakování. Za komunikací III. třídy se nachází bezejmenný vodní tok, přítok
toku Cerhovka.
Vhledem k charakteru a rozsahu záměru se realizací ČSPH nezmění bilance dešťových vod
v území.
Nakládání s odpadními vodami a s látkami závadnými vodám musí respektovat ochranu
jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění a dle příslušných prováděcích předpisů.
Před kolaudací bude vypracován a předložen ke schválení plán opatření pro případ
havarijního úniku závadných látek - Havarijní plán PHM (dle § 39 odst. 2 a), č. 254/2001 Sb.
o vodách, v platném znění). Tento plán bude popisovat (mimo jiné) možné havarijní
a mimořádné stavy včetně postupů zdolání náhodných úniků a havárií a dále také
preventivní opatření pro předcházení vzniku havárií.
Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami závadnými vodám, budou dostatečně
zabezpečeny proti úniku nebezpečných látek a budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních havarijních prostředků.
U nádrže musí být umístěny prostředky pro případnou likvidaci drobné havárie, tj. pytel
sorpční hmoty, koště, lopatka, smetáček, kbelík a pytel na případné smetky použité sorpční
látky s obsahem ropných látek.
Veškerá zařízení, v nichž se budou používat, zachycovat, shromažďovat, zpracovávat
či dopravovat závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo
zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních a povrchových vod. Používané instalace
a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat v rozsahu dle požadavků
dodavatele a platné legislativy.
Dle výše uvedeného popisu zabezpečení je možné konstatovat, že samotná čerpací stanice
i navazující manipulační plocha bude technicky zabezpečena proti průniku ropných látek
do půdy, povrchových a podzemních vod v dostatečném rozsahu – možný potenciální vliv
na vodní poměry lze označit jako nevýznamný až nulový. Vzhledem k technickému
i organizačnímu zabezpečení se nepředpokládá průsak ropných látek či znečištěných vod
do podzemních vod a jejich ovlivnění. Uvažovaný záměr bude mít minimální vliv na charakter
odvodnění oblasti, nezpůsobí změny hydrogeologických charakteristik a ani neovlivní kvalitu
podzemní vody.
Opatření k předcházení znečištění vodních poměrů jsou uvedeny v kapitole č. D. 4.
Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody při budoucím
provozu záměru považovat případné havárie či jiné nestandardní stavy (viz kapitola B. III. 5).
Vlivy na půdu
Čerpací stanice PHM bude situována v k.ú. Sloupno, na pozemku parc.č. st. 56. Dotčený
pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Realizací záměru
nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) nebo lesního půdního fondu
(dále jen LPF). Pozemek je majetkem investora (společnosti M-Silnice, a.s.).
Realizace záměru je v souladu s územním plánem Sloupno (viz vyjádření v příloze oznámení
č. 2).
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Posuzovaná neveřejná čerpací stanice s manipulační plochou bude standardně
zabezpečena proti úniku ropných látek do půdy a horninového prostředí (viz popis
v předchozí kapitole).
Opatření k předcházení znečištění půdy jsou uvedeny v kapitole č. D. 4.
V příslušné kapitole je specifikována předpokládaná struktura vznikajících odpadů v rámci
výstavby. V současné době nelze množství odpadů vznikajících v etapě výstavby objektivně
určit. V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby
i provozu záměru upřesněny a stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob
shromažďování, skladování, třídění a odstraňování. Pro shromažďování jednotlivých druhů
odpadů vytvoří investor potřebné podmínky.
Při dodržení dále navržených opatření je riziko negativního vlivu výstavby i provozu
neveřejné čerpací stanice PHM na znečištění půdy minimální. Negativní ovlivnění stability
půdy se nepředpokládá.
Vlivy na horninové prostředí
Změny hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. Realizace záměru nebude mít
vliv na ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. Vliv lze označit za nulový.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a zvláště chráněná území
Dotčené území je přeměněno lidskou činností. Celkově je plocha areálu využitá a využitelná
vegetací malá, je tvořena především zpevněnými plochami a objekty. Čerpací stanice
s manipulační plochou bude umístěna v provozním zařízení lomu.
Výstavba a provoz záměru nebude mít vliv na Evropsky významná území a Ptačí oblasti –
na lokality NATURA 2000 (viz stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu
ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v příloze oznámení č. 3).
Řešený záměr se nachází v III. zóně CHKO Železné Hory, jiné žádné zvláště chráněné
území, ani prvky územního systému ekologické stability ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění se v dotčené lokalitě nenachází.
Nejbližším prvkem ÚSES je NRBK 11, který je vymezen východně od oploceného
provozního zařízení lomu, kde se bude čerpací stanice nacházet (mezi lomem a provozním
zařízením lomu). Samotná instalace nebo provoz čerpací stanice nebude mít negativní vliv
na tento prvek ÚSES.
Památné nebo významné stromy se v místě záměru nenachází.
Nepředpokládá se kontaminace potravních řetězců (a tím nepříznivé ovlivnění živočichů
a rostlin v okolí) v souvislosti s výstavbou a provozem neveřejné čerpací stanice.
Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude
mít významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty v širším území.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Záměr mobilní čerpací stanice je navržen v oploceném provozním zázemí lomu umístěného
jihovýchodně od obce Sloupno.
Realizací záměru mobilní čerpací stanice motorové nafty nebudou sníženy pozitivní hodnoty
krajinného rázu jako jsou přírodní, kulturní znaky krajiny. Záměr nenaruší funkci
CHKO Železné hory v níž se nachází.
Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena stávajícími plochami a objekty provozního
zázemí lomu. Realizací čerpací stanice nedojde k žádným podstatným změnám oproti
stávajícímu stavu.
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Během provozu záměru se nepředpokládají negativní vlivy na funkční využití krajiny.
Negativní vliv výstavby a provozu čerpací stanice na estetickou a přírodní hodnotu krajiny
z hlediska rozsahu je nevýznamný až nulový, lokálního charakteru.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a jiné lidské výtvory se nepředpokládají. Realizací záměru dojde
pouze k přemístění zastřešeného skladu odpadů.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice České
republiky.
Snahou investora je přizpůsobit fázi instalace nádrže a samotný provoz čerpací stanice
požadavkům ochrany životního prostředí dle platných legislativních předpisů.
V kapitole dokumentace D. I. bylo provedeno posouzení vlivů záměru na jednotlivé složky
životního prostředí. Následující tabulka shrnuje a zpřehledňuje zjištěné vlivy na životní
prostředí.
Složky životního prostředí jsou zde zařazeny do 4 kategorií významnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Tabulka č. 4: Shrnutí vlivů záměru
Předmět hodnocení/název kapitoly

Kategorie významnosti
I.
II.
III.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

X

Vlivy na ovzduší a klima

X

Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody

X
X

Vliv na půdu

X

Vliv na les

X

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na krajinu a krajinný ráz

X
X

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

X

Vlivy na zvláště chráněná území

X

Vlivy na lokality Natura 2000

X

IV.

Vysvětlivky:
I. příznivý vliv
II. nevýznamný až nulový vliv
III. mírně nepříznivý vliv
IV. významný nepříznivý vliv

Vliv na složky životního prostředí byl vyhodnocen jako nevýznamný až nulový, z důvodu:
-

Nedojde k novému záboru ZPF, PUPFL ani nebudou ovlivněny pozemky lesa.
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-

Nachází se v III. zóně CHKO Železné Hory, svým umístěním uvnitř oploceného
provozního zařízení lomu nemůže ohrozit nebo ovlivnit funkci tohoto chráněného území.

-

Na lokalitě se nenalézá jiná žádné zvláště chráněné území, památný nebo významný
strom nebo přírodní park.

-

Hodnocený záměr nebude mít žádný vliv na lokality soustavy Natura 2000, protože
se v okolí záměru nenachází.

-

Samotná instalace nebo provoz čerpací stanice svým umístěním nenaruší funkci prvků
ÚSES.

-

Nedojde k narušení významných krajinných prvků.

-

Záměr je v přijatelném souladu se stanoveným charakteristikami krajinného rázu daného
místa.

-

Instalace čerpací stanice bude realizována uvnitř oploceného provozního zařízení lomu,
kde je v současné době povrch zpevněn živičným povrchem a nachází se zde objekty
sociálního zařízení, sklady a dílny, a proto je vliv na faunu, flóru, přírodní stanoviště,
zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů bude nulový.

-

V souvislosti s provozem záměru nebudou významně navýšeny emise znečišťujících
látek do ovzduší a ani s tím spojené ovlivnění veřejného zdraví.

-

Budou splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu.

Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že identifikované nepříznivé vlivy
posuzovaného záměru nepřekračují míru vlivů stanovenou zákony a dalšími předpisy.
Za předpokladu realizace dále navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva
a životního prostředí vyplývajících z procesu posuzování nedojde k ohrožení životního
prostředí. Životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.

3. Údaje
o
možných
významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

vlivech

Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepříznivé vlivy za
státními hranicemi.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Období přípravy záměru
Záměr „Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno“ bude projektován a realizován
v rozsahu a dle navrženého technického řešení posouzeného v předloženém oznámení.
V rámci další projektové přípravy je nutné zajistit:
-

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,
v platném znění), který uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský
úřad Chotěboř,

-

Závazné stanovisko k umístění nevyjmenovaného stacionárního zdroje ovzduší
(dle § 11, odst. 3 zákona 201/2012, o ochraně ovzduší, které uděluje obec s rozšířenou
působností – Městský úřad Chotěboř,
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-

Zpracování plánu opatření pro případ havarijního úniku závadných látek – „Havarijní řád
PHM“ (dle § 39 odst. 2 a), č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění). Havarijní plán
schvaluje příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Chotěboř.

-

Vypracování provozního řádu zařízení.

Období realizace
-

Veškeré nepříznivé vlivy stavebních prací spojené s úpravou terénu a instalací čerpací
stanice budou správnou organizací stavby sníženy na minimum.

-

Při terénních prací bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany podzemních
a povrchových vod a půdy.

-

Zařízení musí být usazeno na plochém (vodorovném) a stabilním povrchu z nehořlavého
materiálu. Základna musí být nejméně o 30 cm širší a delší, než vlastní zařízení.
Základna musí být nejméně 5 cm silná.

-

Prostor kolem zařízení musí umožňovat volný a bezkolizní provoz obsluhovaných
vozidel.

-

Zařízení musí být umístěno u příjezdové cesty nezbytné šířky, s nezbytným místem
pro otáčení a s nosností dostatečné pro příjezd cisterny dodavatele motorové nafty.

-

Vstupní otvory musí být utěsněny tak, aby jimi nemohlo dojít k úniku skladované
motorové nafty.

-

Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.

Období provozu
-

S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů, v platném znění.

-

Z hlediska ochrany vod i půd budou látky závadné vodám (a půdě) zabezpečeny
dle příslušných legislativních předpisů.

-

Veškerá zařízení, v nichž se budou používat, zachycovat, shromažďovat, zpracovávat
či dopravovat závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby
bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních a povrchových vod. Používané
instalace a technologická zařízení (včetně zabezpečovacího a signalizačního zajištění)
se budou pravidelně kontrolovat v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.

-

Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami závadnými vodám, budou dostatečně
zabezpečeny proti úniku nebezpečných látek a budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních havarijních prostředků. Vzniklé úkapy závadných látek budou neprodleně
odstraňovány.

-

U nádrže musí být umístěny prostředky pro případnou likvidaci drobné havárie, tj. pytel
sorpční hmoty, koště, lopatka, smetáček, kbelík a pytel na případné smetky použité
sorpční látky s obsahem ropných látek.

-

Bude pravidelně kontrolována sorpční kapacita vložky v sorpčním roštu a poté s ní bude
nakládáno dle náležitosti zákona o odpadech.

-

Budou respektovány podmínky a opatření vyplývající z provozního řádu a havarijního
plánu.

-

Opravy, čištění a kontrolu zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu provádět v souladu
s platnou technickou normou (ČSN 65 02 01). V okruhu 5 m od čerpací stanice
je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

-

Všichni dotčení pracovníci budou pravidelně seznamováni s provozním řádem, požárními
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předpisy, havarijním plánem a budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti práce
na pracovišti.
-

Pracovníci, kteří budou mít povolení k doplňování motorové nafty budou používat
předepsané osobní ochranné prostředky, dodržovat zákaz kouření a manipulace
s otevřeným ohněm.

-

Do zóny, navržené pro stáčení, bude po dobu stáčení zákaz vjezdu jiných motorových
vozidel.

-

Ropné látky vypouštěné při vyprazdňování nádrže po odstavení z provozu se musí
zachytit tak, aby nedošlo k jejich úniku.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Imisní situace přímo v dotčené lokalitě není trvale sledována žádnými monitorovacími
stanicemi. Pro vyjádření pozadí byly použity hodnoty imisních koncentrací z monitorovacích
stanic s odpovídající reprezentativností.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být absolutně
přesnou prognózou - jsou postaveny na základě současného poznání.
Zájmová lokalita je antropogenně přeměněna. Dotčená část pozemku, určená k výstavbě
čerpací stanice, je tvořena zpevněnou plochou.
Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu
prostředí a zdraví obyvatelstva.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta řešení záměru
předložená oznamovatelem (aktivní varianta).
Nulová varianta (tj. řešení bez činnosti) znamená zachování stávajícího stavu bez
vybudování čerpací stanice.
Aktivní varianta představuje realizaci záměru – výstavbu neveřejné čerpací stanice v areálu
lomu.
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz
stávajícího území.
Za předpokladu realizace dále navržených podmínek k ochraně životního prostředí a zdraví
obyvatelstva vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí
v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Hlavní výchozí teze, prameny, literatura
Mapové podklady:
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno 1993.
Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, měřítko 1 : 500 000, AOPK Brno
2006, II. vydání.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV,
Brno 1970.
Petrů, I. a kol.: Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny. Sloupno-Návrh
územního plánu. Aurum s.r.o. Pardubice. 2009. měřítko: 1 : 5 000.
Petrů, I. a kol.: Odůvodnění – Koordinační výkres. Sloupno-Návrh územního plánu. Aurum
s.r.o. Pardubice. 2009. měřítko: 1 : 5 000.
Literární podklady:
Culek, M. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha 1996.
Časopis Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 6/86, č.2/91.
Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, AOPK Brno 2006, II. vydání.
Marek, J, Dobiáš, M., a kol.: Změna č. 1 ÚP Sloupno. Drupos projekt s.r.o. Havlíčkův Brod.
2012.
MŽP. 2012. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010. Věstník Ministerstva
životního prostředí. Částka 2. Praha.
Petrů, I. a kol.: Návrh územního plánu Sloupno. Aurum s.r.o. Pardubice. 2009.
Petrů, I. a kol.: Odůvodnění. Sloupno-Návrh územního plánu. Aurum s.r.o. Pardubice. 2009.
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a jeho
přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě provedených
terénních průzkumů.
Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru
oznámení.
Ústní a faxové informace
Informace od společnosti M-SILNICE, a.s. (oznamovatel záměru)
Webové stránky:
http://cenia.geoportal.cz
http://www.chmu.cz
http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=CHKO_zelezne_hory_cz
http://heis.vuv.cz
http://geoportal.kr-vysocina.cz
http://kontaminace.cenia.cz/
http://lokality.geology.cz/2635
http://www.mapy.cz
http://maps.google.cz
http://mapy.nature.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802
http://geoportal.gov.cz
http://www.podoubravi.cz
http://www.uir.cz/obec/548499/Sloupno
http://webportal.nature.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tikovsk%C3%A1_l%C3%ADpa
http://www.zeleznehory.ochranaprirody.cz/
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G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Záměr je navržen jihovýchodně od obce Sloupno na k.ú. Sloupno u Chotěboře v provozním
zázemí lomu.
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 obejmu 6 m3. Bude sloužit pro doplňování paliva pro vozidla
a zařízení lomu. Výdej nafty bude na betonové ploše, zachycování případných úkapů
na stáčesí 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.
Obyvatelstvo, ovzduší, hluková situace
Vzhledem k charakteru a kapacitě čerpací stanice pohonných hmot záměru a její situování
mimo obytnou zástavbu se nepředpokládá u obytné zástavby významnější nárůst imisí
těkavých organických látek vyvolaný zprovozněním záměru a ani s tím spojené negativní
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva.
Provoz samotného posuzovaného záměru - čerpací stanice pohonných hmot není
významným zdrojem hluku.
Negativní vlivy na dotčené pracovníky se při dodržování provozního řádu a respektování
zásad hygieny práce nepředpokládá.
Voda
Vzhledem k technickému i organizačnímu zabezpečení provozu čerpací stanice pohonných
hmot se nepředpokládá průsak ropných látek či znečištěných vod do podzemních vod
a jejich ovlivnění. Uvažovaný záměr bude nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti,
nezpůsobí změny hydrogeologických charakteristik a ani neovlivní kvalitu podzemní vody.
Při běžném provozu a dodržování platné legislativy a všech navržených opatření
se nepředpokládá kontaminace vod a půdy.
Půda
Čerpací stanice motorové nafty bude situována v k.ú. Sloupno, na pozemku
č. st. 56. Dotčený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří.
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) nebo
lesního půdního fondu (dále jen LPF). Pozemek je majetkem investora (společnosti
M-SILNICE, a.s.).
Realizací uvažovaného záměru nedochází ke změnám a způsobu užívání půdy, nebude
se měnit místní topografie, nedojde k ovlivnění stability nebo erozi půdy.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Změny hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. Nezmění se ani horninové
prostředí. Realizace záměru nebude mít vliv na ložiska nerostných surovin ani dobývací
prostory.
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Flóra, fauna, ekosystémy
Čerpací stanice s manipulační plochou bude umístěna ve stávajícím oploceném provozním
zařízení lomu, v místě samotného záměru se v současné době nachází sklad odpadů, který
bude přemístěn. Plochy jsou zpevněné, kryté živičným povrchem.
Hodnocená lokalita se kromě III. zóny CHKO Železné Hory není součástí žádného zvláště
chráněného území. Vzhledem k lokalizace této mobilní čerpací stanice se nepředpokládá
ovlivnění funkce tohoto chráněného území. Nebudou dotčeny přírodní parky ani památné
či významné stromy.
Záměr neovlivní funkci ÚSES, neboť není v přímém střetu s žádným prvkem ÚSES
v zájmovém území.
Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude
mít významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty v širším území.
Nepředpokládá se negativní vliv ani na lokality soustavy Natura 2000.
Krajina
Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena stávající těžbou kamene.
Negativní vliv výstavby čerpací stanice na estetickou a přírodní hodnotu krajiny je málo
významný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a jiné lidské výtvory se nepředpokládají.
Struktura a funkční využití území
Umístění plánovaného záměru je v souladu s územním plánem Sloupno.
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ZÁVĚR
Oznámení na záměr „Čerpací stanice pohonných hmot v areálu lomu Sloupno“ bylo
zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Byly posouzeny očekávané vlivy během provozu záměru na složky životního prostředí
a veřejné zdraví, a to komplexně. Výstupy z uvažovaného záměru budou zajištěny tak, aby
bylo minimalizováno negativní působení mimo areál společnosti. Předkládané oznámení
prokázalo, že provoz nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí
ani obyvatelstvo.
S realizací čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno dle navrženého technického
řešení lze souhlasit a to za podmínky respektování všech navržených doporučení
a opatření.

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové

- 42 -

Čerpací stanice PHM v areálu lomu Sloupno

H. PŘÍLOHA
Příloha č. 1:

Zákres umístění záměru do katastrální mapy

Příloha č. 2:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska plánovací
dokumentace

Příloha č. 3:

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb.,
v platném znění
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