KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Váš dopis značky/ze dne
/29. 12. 2014

Dle rozdělovníku

Číslo jednací
KUJI 8370/2015
OZPZ 3354/2014 Go

Vyřizuje/telefon
Jaroslav Gottfried
564 602 510

V Jihlavě dne
6. 2. 2015

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 o EIA“)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název záměru:

ČS PH Pelhřimov, ul. Pražská - závěr ZŘ

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměr spočívá ve vybudování čerpací stanice pohonných
hmot se dvěma oboustrannými výdejními stojany a jedním
stojanem na LPG a obslužným objektem včetně vysavače
prachu, kompresoru, šesti odstavných a parkovacích stání a
tří podzemních nádrží a jedné nadzemní nádrže s celkovou
kapacitou 179,85 m3, odpovídající dle dodatečně
doloženého přepočtu hmotnosti 141,1425 tun pro
skladování benzinu, ekodieselu, ethanolu 95, motorové
nafty a LPG.
Z hlediska předmětu posuzování (§ 4 odst. 1 písm. c)
zákona o EIA) se jedná o záměr, uvedený v příloze č. 1,
kategorii II, bodu 10. 4. zákona o EIA (Skladování
vybraných nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků (vysoce 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). Kapacita (rozsah, limit) vlastního záměru tedy naplňuje
dikci zákona o EIA, proto bylo provedeno zjišťovací řízení.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Charakter záměru:

Novostavba čerpací stanice pohonných hmot (benzin,
bionafta, motorová nafta, palivo E-85 a LPG na pozemcích
p. č. 3030/2, 3030/4 a 3024/125 v katastrálním území
Pelhřimov, se sjezdem ze stávající komunikace (ulice
Pražská), na pozemcích, vedených v územním plánu jako
plochy dopravy a občanské vybavenosti. Nedojde ke
kumulaci s jinými záměra v této lokalitě. Záměr vyžaduje
zábor pozemků, náležejících do zemědělského půdního
fondu (orná půda).

Umístění:

Kraj Vysočina

Obec:

Pelhřimov

Katastrální území:

Pelhřimov

Zahájení:

březen 2015

Dokončení:

červen 2015

Oznamovatel:

APH stavby a technologie s.r.o.

IČO:

292 84 678

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel v zákonné lhůtě
pro podání vyjádření k oznámení záměru (do 28. 1. 2015), zpracovaného v rozsahu přílohy č. 3
zákona o EIA Mgr. Tomášem Odrůškem (autorizovanou osobou dle zákona o EIA) tato
stanoviska:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště
Pelhřimov – vyjádření pod značkou KHSV/00518/2015/PE/HOK/Tvr ze dne 26. 1. 2015,
doručeno bylo datovou schránkou dne 27. 1. 2015. Na základě dodatečně doplněné hlukové
studie bylo vydáno nové stanovisko dne 5. února 2015 pod č. j. KHSV/01904/2015/PE/HOK/Tvr.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - vyjádření pod
značkou ČIŽP/46/IPP/1500516.002/15/HZH ze dne 27. 1. 2015, doručeno byl datovou
schránkou dne 27. 1. 2015.
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí - vyjádření pod značkou OŽP/97/20152 ze dne 27. 1. 2015, doručeno bylo datovou schránkou dne 28. 1. 2015.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko orgánu
ochrany ovzduší bylo vydáno 21. 1. 2015 pod č. j. KUJI 4497/2015, doručeno osobně 22. 1.
2015.
OBSAH STANOVISEK
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Jihlava
ve svém stanovisku ze dne 26. 1. 2015 konstatovala, že podání neprokazuje, že navrhovaný
záměr je plně v souladu s hygienickými zájmy a požadovala záměr dále posuzovat dle zákona o
EIA. Do dokumentace požadovala zpracovat hlukovou studii, která prokáže, že hluk z běžného
provozu čerpací stanice a dopravy s provozem související včetně hluku stávajícího pozadí splní
hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb v denní době (případně i v noční době, pokud se uvažuje, že by
mohla být čerpací stanice v provozu i po 22:00 hodině, nebo před 6:00).
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V nově vydaném stanovisku (po dodatečném doplnění chybějící hlukové studie od
oznamovatele) se uvádí, že KHS nepožaduje předložený záměr posuzovat dle zákona o
EIA, jako podmínka je však uvedeno:
Požadujeme v průběhu zkušebního provozu měřením hluku doložit, že hluk z provozu čerpací
stanice a hluk z dopravy s provozem čerpací stanice související, prokazatelně splní hygienické
limity hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech a v nejbližších chráněných
venkovních prostorech staveb v denní době. Způsob měření a měřící místa budou odsouhlaseny
KHS před samotným měřením. Protokol o měření hluku požadujeme předložit k posouzení
orgánu ochrany veřejného zdraví.
Příslušný úřad výše uvedenou podmínku akceptuje a zapracoval ji do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
– ve stanovisku oddělení ochrany vod se uvádí, že neznečištěné dešťové vody budou
zasakovány, potenciálně znečištěné budou jímány v okapové jímce, zabezpečení nádrží je
navrženo v souladu s předpisy na ochranu vod a nepožaduje pokračování v procesu EIA,
- ve stanovisku oddělení odpadového hospodářství se uvádí, že v předloženém oznámení je
chybně uveden název odpadu kat. č. 160708, správný název zní: „Odpady obsahující ropné
látky“ a nepožaduje pokračování v procesu EIA,
- ve stanovisku oddělení ochrany ovzduší se konstatuje, že nejsou zásadní připomínky,
stavba je umístěna v odpovídajícím území a zahrnuje standardní technologii skladování,
příjmu a výdeje pohonných hmot a nepožaduje se pokračování v procesu EIA,
- ve stanovisku oddělení ochrany přírody a krajiny se konstatuje, že jde o nezastavěné
pozemky, které jsou z větší části zemědělsky obhospodařovány, proto zde nelze
předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, nenachází se zde žádný
prvek ÚSES, ani žádné zvláště chráněné území, nejsou tu žádné dřeviny, vzhledem
k návaznosti na zástavbu města Pelhřimov nelze předpokládat, že záměrem bude dotčen
krajinný ráz a nepožaduje se pokračování v procesu EIA.
Příslušný úřad akceptuje vyjádření ČIŽP a do podmínek závěru zjišťovacího řízení zapracoval
požadavek na opravu chybného názvu odpadu kategorie č. 160708.
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí
- nepožaduje pokračování v procesu EIA, vliv záměru na životní prostředí postačí ošetřit
v následném územním a stavebním řízení.
Příslušný úřad akceptuje vyjádření MěÚ Pelhřimov, OŽP.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - orgán ochrany
ovzduší ve svém stanovisku uvádí, že ze závěrů rozptylové studie je příspěvek posuzovaných
škodlivin z uvažovaného zdroje znečišťování vzhledem k povaze lokality a imisní zátěži okolí
únosný. Před zahájením územního nebo stavebního řízení z hlediska ochrany ovzduší předloží
provozovatel (investor) na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení integrované prevence žádost o souhlas k umístění nebo ke stavbě stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2, písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
K této žádosti je povinen doložit dle § 11 odst. 8 odborný posudek a rozptylovou studii
zpracované autorizovanou osobou. V případě vydání kladného závazného stanoviska k umístění
nebo ke stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší budou v tomto stanovisku stanoveny
provozovateli další podmínky z hlediska ochrany ovzduší.
Příslušný úřad akceptuje stanovisko KrÚ, OŽPZ - orgánu ochrany ovzduší a jeho podmínky
byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
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Jiné dotčené územní samosprávné celky, ani dotčené správní úřady, neuplatnily ve stanovené
lhůtě svá stanoviska, má se tedy zato, že s předloženým záměrem souhlasí.
Vyjádření občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu § 23 odst. 9
zákona o EIA nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.
Součástí předloženého oznámení bylo stanovisko stavebního úřadu (Městský úřad Pelhřimov,
odbor výstavby, č. j. OV/516/2014-2 ze dne 14. 5. 2014, kde se uvádí, že záměr se nachází ve
funkční ploše DS - plochy dopravy (pozemky p. č. 3030/2 a 3030/4), kde lze připustit stavbu
čerpací stanice a ve funkční ploše OK - občanská vybavenost (pozemek p. č. 3024/113), kde
nelze připustit čerpací stanici, ale lze připustit zázemí k čerpací stanici, případně stavby
dopravní a technické infrastruktury. Proti uvedenému záměru nemá námitky za předpokladu
výše uvedeného využití plochy.
Dále bylo součástí předloženého oznámení stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí - NATURA 2000 (vydal Krajský úřad
Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - č. j. KUJI 33778/2014 OZPZ 579/2014
ze dne 21. 5. 2014), kde se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ:
Předložený záměr naplňuje dikci § 4, odst. 1 písm. c) uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii
II, bodu 10. 4. zákona o EIA (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). Proto bylo KrÚ, OŽPZ jako příslušným úřadem provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona a s přihlédnutím
k zásadám, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o EIA, došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„ČS PH Pelhřimov, ul. Pražská“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona o EIA

Podmínky závěru zjišťovacího řízení - v následně vedených řízeních je nutno zajistit:
1. Bude splněna tato podmínka Krajské hygienické stanice: v průběhu zkušebního provozu bude
měřením hluku doloženo, že hluk z provozu čerpací stanice a hluk z dopravy s provozem
čerpací stanice související, prokazatelně splní hygienické limity hluku v nejbližších
chráněných venkovních prostorech a v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb
v denní době. Způsob měření a měřící místa budou odsouhlaseny KHS před samotným
měřením. Protokol o měření hluku bude předložen na KHS k posouzení orgánu ochrany
veřejného zdraví.
2. Investor během výstavby a provozu zajistí účinná opatření k minimalizaci vlivu záměru na
životní prostředí (provozní a havarijní plán, manipulační řád, vozidla po příjezdu budou mít
vypnutý motor) a prokazatelné proškolení všech pracovníků o konkrétních pracovních
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postupech proti poškození životního prostředí. Bude zajištěna pravidelná kontrola plnění
těchto opatření. Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu.
3. S odpady bude nakládáno podle platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech).
V dokumentaci pro následně vedená řízení bude opraven vadný název tohoto odpadu:
chybně byl uveden název odpadu kat. č. 160708, správný název zní: „Odpady obsahující
ropné látky“.
4. Neznečištěné dešťové vody budou zasakovány, potenciálně znečištěné budou jímány
v okapové jímce, zabezpečení nádrží bude navrženo v souladu s předpisy na ochranu vod.
5. Během přípravy i provozu záměru budou uplatněna účinná opatření proti prášení a úletu
sypkých hmot. Manipulační a dopravní plochy i technologie záměru budou pravidelně čištěny
a udržovány.
6. Před zahájením územního nebo stavebního řízení z hlediska ochrany ovzduší předloží
provozovatel (investor) na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství, oddělení integrované prevence žádost o souhlas k umístění nebo ke stavbě
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2, písm. b) a c) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší. K této žádosti je povinen doložit dle § 11 odst. 8 odborný posudek a
rozptylovou studii zpracované autorizovanou osobou.
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr je umístěn ve městě Pelhřimov, v katastrálním území Pelhřimov, na ploše vymezené
platným územním plánem jako doprava a občanská vybavenost. Příjezd je zajištěn sjezdem ze
stávající komunikace (ulice Pražská).
Závažnosti vlivů
V kapitole D1 je popsána charakteristika možných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a odhad jejich složitosti a významnosti. Z hlediska znečišťování ovzduší (NOx, CO,
benzen, tuhé částice v prachu či v prašném aerosolu je vliv hodnocen jako mírně negativní.
Z hlediska hluku je vliv hodnocen jako mírně negativní. Z hlediska biologických a ekologických
vlivů je záměr hodnocen jako bez vlivu. Z hlediska vlivu na podzemní a povrchové vody je
významnost hodnocena jako mírně negativní. Z hlediska vlivu na půdu je významnost
hodnocena jako mírná. Z hlediska vlivu na horninové prostředí je významnost hodnocena jako
bez vlivu. Z hlediska vlivu na faunu, floru, ekosystém, významné krajinné prvky a krajinný ráz je
významnost hodnocena jako bez vlivu. Z hlediska zasaženého území a populace se konstatuje,
že záměr si nevyžádá budování nových komunikací či inženýrských sítí, v širším okolí existují
stávající ekologické zátěže (znečištění ovzduší a hluk), předpokládá se, že doprava, související
s provozem záměru nebude významnějším zdrojem znečištění ovzduší či hluku. Nelze
předpokládat nepříznivé vlivy záměru, přesahující státní hranice.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů
ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení
rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese: http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS761)
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Město Pelhřimov jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o
EIA 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.

Ing. Jaroslav Gottfried
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
ROZDĚLOVNÍK:
Datovou schránkou:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Město Pelhřimov, IČO 002 48 801, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov
2) Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Kraje Vysočina – zde
Dotčené správní úřady:
3) Krajský úřad Kraje Vysočina, IČO 708 90 749 – zde
4) Městský úřad Pelhřimov, OŽP, IČO 02 48 801 Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov
5) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov,
IČO 710 09 311, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
6) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, IČO 416 93 205, Bělohradská
3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Datovou schránkou:
7) Ministerstvo životního prostředí-EIA, IČO 001 64 801, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Datovou schránkou (na vědomí):
8) APH stavby a technologie s.r.o., IČO 292 84 678, Chleborádova 111/45, 619 00 Brno-Horní
Heršpice (oznamovatel)
Dodejkou (na vědomí):
9) Povodí Vltavy, s. p., IČO 708 89 953, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
10) Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, IČO 002 48 801, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
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