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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 (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen
„zákon“) záměru „Stavba neveřejné čerpací stanice PHM, ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název záměru: Stavba neveřejné čerpací stanice PHM, ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.
Kapacita a charakter záměru:
Neveřejná čerpací stanice je navržena jako jeden technologický celek s využitím nové podzemní
dvouplášťové nedělené nádrže o celkovém objemu 38 m3, tj. cca 33,06 tun.
Výdej pohonných hmot bude bezobslužný a bude prováděn pomocí nového výdejního stojanu BENČ
typu BMÚ 514 UNIKREDIT vybaveného dvěma výdejními pistolemi pro normální výdej a pro zvýšený
výdej PHM. Tankování bez obsluhy bude umožněno využitím stojanu se zabudovaným tankomatem
v hlavě stojanu pro výdej PHM pomocí čipových karet.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Valašské Meziříčí
Krásno nad Bečvou

Oznamovatel:
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

Souhrnné vypořádání připomínek:
ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.6.2007
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 26.6.2007
ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 26.6.2007
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 28.6.2007
Městský úřad Valašské Meziříčí ze dne 28.6.2007
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 3.7.2007

Krajský úřad Zlínského kraje, orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že v rámci výše uvedené stavby
vznikne nový střední zdroj znečišťování ovzduší, který musí být umístěn a povolen dle §17 odst.1 písm.
b) a c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, orgánem ochrany ovzduší, kterým je Krajský úřad
Zlínského kraje, v samostatném správním řízení.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 379, fax: 577 043 352
e-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Povodí Moravy, s.p. upozorňuje, že
§
ke kolaudačnímu řízení je nutné předložit doklady o provedené těsnostní zkoušce skladovací
nádrže,
§
pro ČS PHM musí být zpracován provozní řád a plán havarijních opatření, schválený
příslušnými orgány,
§
při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních
vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí upozorňuje, že předložený návrh podléhá
vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle §17 odst.1 písm.b) zákona č.254/2001 Sb., před vydáním
stavebního povolení.

Závěr
Záměr „Stavba neveřejné čerpací stanice PHM, ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.“ naplňuje
dikci bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)
a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství
nad 100 t, kategorie II, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto
zákona.
Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.
Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura
2000).
Záměr „Stavba neveřejné čerpací stanice PHM, ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru
zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
Rozdělovník
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské
Meziříčí
Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu
a regionálního rozvoje, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
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