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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostřed í a zemědělstv í jako příslušný správní orgán
podle§ 20 písm. b) a§ 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostredí), v platném
znění , (dále jen „zákon") a§§ 1 O a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád , ve zněn í pozdějších předp i s ů
(dále jen správní řád) , k posouzení záměru „Pfemístitelné technologické zařízení pro skladování
a výdej PHM (nafty)" rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona ,

že záměr „Pfemístitelné technologické zařízení pro skladováni a výdej PHM (nafty)"

nemá významný vliv na tivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název zá měru a jeho zařazen í podle přílohy č . 1:
Přemístitelné technologické zařízení pro skladováni a výdej PHM (nafty)
Záměr naplňuje dikci bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků (vysoce toxických , toxických, zdraví škodlivých, žíravých, drážd ivých, 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 li, přílohy č . 1 zákona.

Kapacita

záměru :

Oznamovaným záměrem je mobilní čerpací zařízení pro skladování a výdej PHM (nafty), tj. podniková
čerpací stanice pohonných hmot, která je umístěna na vlastním, jinak nevyužitém pozemku investora
(oznamovatele záměru), na odstavné ploše stávajícího zemědělského areálu (bývalého JZD).
Jedná se o mobilní technologické zařízení určené pro skladování a výdeji PHM (nafty), které
umožňuje uskladnění a následný výdej cca 2 ,9 t motorové nafty. Motorová nafta bude navážena
1 x měsíčně, roční příjem a výdej PHM je 33,6 t.
Umístění:

Kraj:
Místo stavby:
Katastráln í území:
Parc. č. :

Zlínský
obec Vidče
Vidče

1198/16

Krajský úřad Zlínského kraje
Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

tř.

-

I Č 70891320
tel.: 577 043 373
e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je typově vyráběné mobilní čerpací zařízen í určené pro skladování a výdej PHM (nafty),

umístěné v obci Vidče. Oznamovatel je investorem posuzovaného záměru. Jedná se o neveřejnou,
bezobslužnou čerpací stanici pohonných hmot - nafty - vybudovanou výhradně pro vlastní účely
investora na dosud nevyužitých pozemcích v jeho vlastnictví.
Provoz mobilního čerpacího zařízení slouží pro potřeby zajištěn í ze mědělské činnosti , čerpání PHM
je určeno výhradně jen pro potřeby investora. Zeměd ělská technika vyžaduje zásobování PHM,
naftou, traktory a mininakladač nemohou zajíždět k čerpán í nafty k veřejným ČS, vlastní mobilní ČS je
nejvhodnějším řešením doplňování nafty do těchto strojů .
Zemědě lský areál investora se nachází při severním okraji obce Vidče. Nejbližší obytná zástavba
se nachází jižně od záměru ve vzdálenosti cca 90 m od um í stění ČS . J ižně od areálu protéká,
ve vzdálenosti cca 170 m, potok Maretka. Severně , ve vzdálenosti cca 1,7 km od areálu, protéká
významný vodn í tok Rožnovská Bečva.
Záměr není kumulován s jinými novými podobnými záměry v nejbližším okolí. Jiné další možné
podobné záměry plánované v okolí nejsou zpracovateli oznámení známy. Není předpokládá na taková
kumulace vlivů na životní prostředí v souvislosti s posuzovaným záměrem , která by vedla
k negativnímu znečišťováni nebo poškozováni životního prostředí.
V nejbližším okolí záměru se nenachází veřejné čerpací stanice, ty se nachází ve městech Rožnov
pod Radhoštěm , Valašském Meziříčí , případně ve Vsetíně.
Stručný popis technického a technologického řešení záměrů :

čerpac í stanice bude bez obsluhy, je tvořena nadzemní dvouplášťovou nádrží NON 3500 POPULAR

na motorovou naftu o objemu 3,5 m3 uloženou na železobetonové základové desce, na hutněném
podsypu. ČS je doplněna o sestavu s výdejním stojanem Panter 56 a je vybavena
přenosnou plastovou vanou RE0360, sadou havarijních prostředků TRK 213 a sadou práškových
hasicích přístrojů . Případné úkapy při manipulaci budou zachytávány v přenosné záchytné plastové
vaně. Případné úkapy mimo záchytnou plastovou vanu budou ihned likvidovány připraveným
sorbetem a použitý sorbet likvidován oprávněnou organizací. Na místo výstavby je v současné době
již přivedena zemní kabelová přípojka NN, která bude využita i k napájení ČS PHM.
Nádrž je vybavena mechanickým indikátorem AFRISO typ LS02 na trvalé hlídání těsnosti
meziplášťového prostoru - dodavatel TRASO s.r.o. Frenštát pod R adhoště m . Stáčení je prováděno
napojením stáčecí hadice na šroubeni v stáčecí armatuře.
Stáčeni PHM z cisterny (navážení nafty) do nádrže bude probíhat maximálně 1x měsíčně. Bude
používána úkapová vana, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku médií do půdy nebo jejich smíseni
se srážkovými vodami. Případné úkapy budou ihned sanovány vhod ným průmyslově vyráběným
sorbentem. P rostředky pro případnou likvidaci havarijního ún iku budou uloženy v blízkosti objektu
čerpací stanice.
štěrkopískovém

Oznamovatel:
Lenka Randusová, 756 53 Vidče 199, IČ: 60609753
Zpracovatel oznámení:
Ing. Růžena Šináglová, Roudnická 445/6 , 182 00 Praha 8
Odůvodnění:

1. Odů vodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad
uvedených v příl oze č. 2 k zákonu

I. Charakteristika záměrů
Záměrem je typově vyráběné mobilní čerpaci zařízení určené pro skladování a výdej PHM (nafty),
um í stěné v obci Vidče . Oznamovatel je investorem posuzovaného záměru. Jedná se o neveřejnou ,
bezobslužnou čerpací stanici pohonných hmot - nafty - vybudovanou vý hradně pro vlastní účely

investora na dosud nevyužitých pozemcích v jeho vlastnictví.
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Provoz mobilního čerpacího zařízen í slouží pro potřeby zajištění zemědělské činnosti, čerpání PHM
je určeno výhradně jen pro potfeby investora. Zemědělská technika vyžaduje zásobování PHM,
naftou, traktory a mininakladač nemohou zajíždět k čerpán í nafty k veřejným ČS , vlastni mobilní ČS je
nejvhodnějším řešením doplňováni nafty do těchto strojů .
Cerpací stanice bude bez obsluhy, je tvořena nadzemní dvouplášťovou nádrží NON 3500 POPULAR
na motorovou naftu o objemu 3,5 m3 uloženou na železobetonové základové desce, ha hutněném
štěrkopískovém podsypu. ČS je doplněna o sestavu s výdejním stojanem Panter 56 a je vybavena
přenosnou plastovou vanou RE0360, sadou havarijních prostředků TRK 213 a sadou práškových
hasicích přístrojů . Případné úkapy při manipulaci budou zachytávány v přenosné záchytné plastové
vaně. Případné úkapy mimo záchytnou plastovou vanu budou ihned likvidovány připraveným
sorbetem a použitý sorbet likvidován oprávněnou organizací. Na místo výstavby je v současné době
již přivedena zemní kabelová přípojka NN , která bude využita i k napájení ČS PHM.
Nádrž je vybavena mechanickým indikátorem AFRISO typ LS02 na trvalé hlídání těsnosti
meziplášt'ového prostoru - dodavatel TRASO s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm . Stáčení je prováděno
napojením stáčecí hadice na šroubení v stáčecí armatuře.
Stáčení PHM z cisterny (navážení nafty) do nádrže bude probihat maximálně 1x měsíčně. Bude
používána úkapová vana, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku médií do půdy nebo jejich smíseni
se srážkovými vodami. Případné úkapy budou ihned sanovány' vhodným průmyslově vyráběným
sorbentem. Prostředky pro případnou likvidaci havarijního úniku budou uloženy v blízkosti objektu
čerpací stanice.
Parametry čerpací stanice:
Skladový produkt
Výdejní stojan

motorová nafta ozn. DIESEL kapacita 3,5 m3
Panter 56

Zásobní nádrž:
dodavatel
označení

TRASO spol. s.r.o.
NON 3500 POPULAR
3,5 m3

objem nádrže
provedení
dvouplášťová
délka x šířka 2500 x 1250 mm
výška
1275 mm
jmenovitá světl ost průlezu 600 mm
počet průlezů 1
Nádrž na úkapy:

dodavatel
označení

objem nádrže
provedení
rozměry

Výdejní stojan:
Typ Panter 56 na produkt
bezobslužný systém
automatická pistole

případné úkapy při manipulaci budou zachytávány v přenosné
záchytné plastové vaně RE0360, rozměr 770 x 440 x 100
mm.

TRASO s.r.o.
REO 360
0,034 m3
plast
770 mm x 440 mm x 100 mm
nafta motorová

Stáčecí čerpadlo :

Typ Panter 56
výkon

50 I/min.

Armatury zásobní nádrže - nádrž na PHM je opatřena světelnou signalizaci minimální a maximální
hladiny a signalizací plnění nádrže, měrnou tyčí , armaturou plnící, sací, odkalovací, větrací
a koncovou odvětrávací armaturou.
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Armatura sací ON 40 - slouží k sání media z nádrže, skládá se z oblouku ON 40, zpětného
ventilu V 316.40 uzavíracího ventilu V 102.40 příruby a trubky. Trubka armatury je ukončena
40 mm ode dna.
Armatura odkalovací a měrná - slouží k odkalování nádrže a je zavedena do odkládací nádrže
a nad víkem je ukončena šroubením. Odkalování je prováděno odkalovacím čerpadlem .
M ěření je prováděno měrnou tyčí.
Armatura ventilační ON 50 (J 474, 50) - slouží k připojení odvzdušňovacího potrubí motorové
nafty, které je ukončeno venti lační koncovou pojistkou ON 50 (J 474 , 50) min. 3,0 m nad
terénem.
Úložiště PHM - zásobní nádrž:

Jedná se o ocelovou nadzemní dvouplášťovou nádrž na motorovou naftu, typ NON 3500 POPULAR,
doplněnou o sestavu s výdejním stojanem Panter 56. Nádrž na PHM je opatřena světelnou signalizací
minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, armaturou plnící, sací,
odkalovací, větrací a koncovou. Nádrž je dvouplášťová netlaková, svařená z ocelového plechu 3 mm,
jakosti 11 373.1. Vnější plášť pln í funkci havarijní jímky dle ČS N 650201 čl. 3.29 a 4.8. Po obvodu ani
ve dně nádrže nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz. ČSN 650201
čl. 5.4.9). Kontrola těsnosti mezip lášťového prostoru se provádí pomocí mechanického indikátoru
AFRISO typ LS02 dle požadavku ČSN EN 13160. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je
zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. Rovněž dno je zdvojeno a tvorr meziplášťový prostor
kontinuálně spojený s mez iplášťovým prostorem obvodových stěn. Vzdálenost vn itřního a vnějšího
pláště je cca 10 mm. Jednop lášťové víko nádrže z ocelového plechu ti. 3,0 mm je křížově vyztuženo.
Stáčení

média:

Po příjezdu cisternového vozidla ověří obsluha stav paliva v zásobní nádrži. Poté propoji šrouben í
cisternového vozu se šroubením ve stáčecí armatuře. Palivo je stáčeno do nádrže přes ocelovou
stáčecí šachtu ocelovým potrubím Stav minimální a maximální hladiny v nádrži je světelně
signalizována. Po skončen í stáčení se šroubení opatří v íčkem . Nádrž je vybavena signalizací
minimální , maximální a havarijní hladiny. Zamezení přeplnění NON je zajištěno uzavíracím ventilem
proti přeplnění FUUL STOP, který při dosažení maximální hladiny uzavře stáčecí potrubí, obsluhou je
pak ukončen proces stáčen í.

li. Umístění záměrů
území pro výstavbu ČS PHM se nachází v k.ú. Vidče uvnitř areálu bývalého JZO na vlastním
pozemku oznamovatele, paní Lenky Randusové, na parcele číslo 1198/16 o celkové výměře 1585 m2.
Plocha pro um í stěn í zámě ru je rovinná, jedná se o zpevněnou štěrkovou plochu. Parcela je zařazena
jako ostatní plocha a nemá BPEJ. Realizace zámě ru si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor ZPF,
ani zásah do pozemků určených k p lnění funkce lesa. Záměr i s nim související manipulační plochy
(dotčené území) je um í stěn na již existuj ících zpevněných plochách, v zemědělském , oploceném
areálu .
Obec Vidče , kde je umístěn záměr , je součástí reg ionálního biokoridoru PU 149 Kluzov Střítež (RBK
1567) , v blízkosti záměru se nachází místní biokoridor Maretka vedený podél potoka Maretka, který
má dobře vyvinutý břehový porost, do kterého záměr nijak nezasahuje. Okolí obce Vidče lze
z hlediska typologie krajiny klasifikovat jako lesozemědělskou krajinu . Umístěn í ČS nenarušuje
kontinuitu ÚSES.
Záměr se nachází, dle zákona č . 114/1992 Sb., v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy, ve IV.
zóně (sídelní), která zahrnuje souvisleji zastavěná území s návazností na i ntenzivně obdělávanou
zemědělskou půdu.
Předmětná zóna CHKO Beskydy umožňuje umisťování obytných
a podnikatelských aktivit a intenzivnější zemědělskou výrobu .

V CH KO Beskydy je lokalizována také Evropsky významná lokalita Beskydy (EVL) , jejíž hranice
zasahuje k obci Vidče, avšak mimo území dotčené záměrem , zájmové území (okolí ČS) není
evropsky významnou lokalitou ani ptačí oblasti (území soustavy NATURA 2000) , lze tak vylouči t vliv
záměru na ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a na celistvost evropsky významných lokalit, které jsou
4
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předmětem této ochrany. Na dotčené ploše ani v její bezprostřední blízkosti se nenacházejí území

zařazená do sítě Natura 2000 , nejbližším takovým územím je Ptačí oblast Horní Vsacko, která má

hranice cca 4- 5 km jihozápadně od záměru .
V okolí záměru se nacházejí i některá maloplošná ZCHÚ , např. PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou
(mokřad s rozsáhlými porosty rákosu přecházejícími do volných vodních ploch). Provoz ČS tato
maloplošná chráněná území neovlivní, tato území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena
ani kontaktně ani zprostředkovaně .
Areál ČS leží mimo území přírodních parků , PřP se nevyskytují v zájmovém území ani v jeho blízkosti.
Ill. Charakteristika předpokládaných vlivů záměrů na obyvatelstvo a životní prostředí

Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví je posouzení významnosti zdravotních rizik
souvisejících s posuzovaným záměrem. Posouzení se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky
záměru , neřeší situace při nedodržení provozních podm ínek ani v případech mimořádných událostí
nebo havárií. Hlavními rizikovými faktory záměru je znečištění ovzduší, vliv záměru na ovzduší je
malý, se záměrem spojeno pouze zanedbatelné riziko negativních vl i vů na veřejné zdraví.
Motorová nafta je hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 °C. Je zdraví škodlivá. Místně
odmašťuje a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, ža l udeční
nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Působí škodlivě na vodu a půdu. Nebezpečí pro lidské
zdraví spočívá v těchto možných případech :
• při požití a následném zvracení se může přípravek dostat do plic a vyvolat jejich poškození,
• přípravek je podezře l ý , v případě častého opakovaného kontaktu s kůží , z možného
karcinogenního účinku ,
• opakovaná expozice může způsobit vysušení a následné popraskání kůže ,
• inhalace par může dráždit dýchací cesty.
S ohledem na rozsah záměru a dobu stáčení , nelze při dodržení technologických postupů a podmínek
hygieny práce uvažovat o ohrožen í obsluhy působením této chemické látky. Zasažen i obyvatelstva
působením této látky z provozu hodnocené podnikové čerpac í stanice je možno zcela vylouči t.
Identifikované vlivy mají vzhledem k zasaženému území a populaci následující rozsah :
Vlivy na obyvatelstvo:
S posuzovaným záměrem nejsou spojeny významné negativní vlivy na veřejné zdraví. S ohledem
na lokalizaci a způsob využití nelze předpokládat zvýšen í hlukové zátěže nad rámec stávající hlukové
zátěže způsobené hlavně současnou dopravou a pohybem vozidel v areálu. Změny v akustické zátěži
okolí i změny v kvalitě ovzduší jsou , v souvislosti s provozem záměru, nevýznamné a vliv na obyvatele
v okolí záměru je tak velmi malý.
Vlivy na vody:
Se záměrem nejsou spojeny významné negativní vlivy na povrchové vody. Vlivem záměru nedojde
ke změně kvality povrchových vod.
Vlivy na

přírodn í

zdroje:

Záměr není spojen se zábory lesní nebo zemědělské půdy .

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy :
Vlivy na živé složky přírody lze hodnotit vzhledem k charakteru a rozsahu záměru jako nevýznamné.
Záměr bude realizován na plochách již antropogenně ovlivněných . Nedojde k ovlivnění žádné
ze zv l áště chráněných částí přírody. Krajinný ráz nebude realizací záměru dotčen , jelikož se jedná
o malou stavbu, která svým charakterem zapadá do konceptu využití území.
Vlivy na faunu a flóru jsou omezeny na dotčený pozemek, který je územím, které člověk již v minulosti
silně pozměn i l. Jde o areál bývalého zemědělského družstva, jehož součástí se stane předkládaný
záměr. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako zanedbatelné, co do významu jen jako lokální a vratné.
Vlivy na ekosystémy a na prvky územních systémů ekologické stability
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Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění prvků vyšších ani lokálních ÚSES nad stávající
úroveň. Negativní vlivy na ekosystémy, chráněná území a prvky ÚSES v důsledku provozu záměru
nenastanou.
Narušení faktorů pohody:
Dle zhodnocených a předpokládaných skutečnosti a za předpokladu dodržování základní
technologické kázně ze strany provozovatele nenf dán předpoklad narušení faktorů pohody
nad únosnou míru.
Znečištění

ovzduší:

Provoz záměru nezpůsobí samostatně překračování imisních limitů platných pro oxid dusičitý N02,
suspendované částice PM10 a PM2.s a benzo(a)pyren ani další látky. Vyčíslené imisní příspěvky
z provozu zámě ru , včetně související dopravy, jsou nízké a téměř neovlivní výsledné hodnoty
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě. Je třeba také vzít v úvahu, že zemědělská
technika se bez PHM neobejde a navržený způsob če rpání PHM je šetrnější k ovzduší než další jiné
možnosti (zajíždění k veřejným ČS či přelévání PHM z barelů) .
Vlivy hluku:
V okolí ČS v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádné prostory, které by byly chráněny
ve smyslu nařízení vlády č . 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před ne příz nivým i úči nky hluku a vibrací,
v bez prostředn í m okolí záměru se nevyskytují např. zdravotnická, školní nebo sociáln í zařízení,
obytné prostory ani ubytovací zaříze ní. Hyg ienické limity pro provozovny budou plněny i v těsné
blízkosti ČS i na hranici pozemku. Hluk představuje zanedbatelné riziko.
Vliv na povrchové a podzemní vody:
K významnému ohrožení povrchových vod by za standardního provozu záměru neměl o dojít. Záměr
nepředstavuj e zásah do prostředí podzemní vody, neovlivňuje režim a vydatnost zdrojů podzemní
vody. Zámě r tedy v tomto ohledu nepředstavuje významné riziko.
Vlivy na půdu:
je situován do areálu se zpevněným povrchem a za běžných provozních podmínek záměr
nebude mít vliv na čistotu okolních půd . Záměr není spojen s negativními vlivy na zemědělskou půdu
nebo pozemky určené k pl nění funkcí lesa, je realizován na pozemku , který je určen k zastavění
v rámci bývalého zeměděl ského areálu. Mobilní mechanismy se pohybují po zpevněných
komunikacích. Riziko vlivu na půdu je zanedbatelné.
Záměr

Vlivy na floru a faunu:
je situován do člověkem již pozměněného území, jeho realizace nepředstavuje významně
negativní zásah do při rozeného vývoje zvláště ch ráněných živočichů a rostlin . Provozem záměru
nedojde k omezení místních sídelních možností pro ptactvo ani stávajících trofických struktur.

Záměr

Socioekonomický vliv:
Stavba nebude mít pro okolní obyvatelstvo negativnf sociální ani ekonomické důsledky. Jde
o bezobslužnou ČS, z hlediska pracovních příležitostí nepůjde o rozšíření nabídky pracovních míst.
Vlivy spojené s dopravní obslužností:
Tyto vlivy budou postřehnutelné na nejbližší veřejné komunikaci 4868 a projeví se jako nepatrný
příspěvek ke stávající dopravní intenz itě , jedná se o příspěvek malý (1 cisterna 1x měsíčně). Intenzita
dopravy spojená s provozem záměru představuje pro oblast riziko zcela nevýznamné.

OPATŘENÍ K PREVENCI , VYLOUČEN I, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH

VLIVŮ
Záměr je projekčně zpracován projektantem a současně dodavatelem zařízení , s polečností TRASO,

s.r.o. Následujícími opatřením i jsou eliminovány a na co
související s provozem čerpací stanice:
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Před uvedením čerpací stanice do provozu budou prováděny zkoušky na jednotlivých
technologických zařízeních a to zejména: zkouška nádrži na těsnost (pevnost nádrží
se zkouší vodním přetlakem 0,03 MPa u výrobce) , tlaková zkouška potrubí rozvodu, která
bude provedena před izolováním svárů na potrubí a před připojením na výdejní stojan, funkční
zkouška výdejního stojanu , při které je ověřen výkon čerpadlového agregátu , těsnost zařízen í
a jeho funkce a komplexní zkouška, při které budou vyzkoušeny funkce veškerého
technologického zařízení čerpací stanice. Po provedení úspěšných komplexních zkoušek
bude zahájen zkušební provoz čerpací stanice a následné uvedení do provozu.
• Během provozu budou důsledně kontrolována všechna riziková místa a neprodleně
odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek.
• Bude zpracován provozní řád zařízení.
• V okruhu 5 m od zásobních nádrží je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm .
Strojní zařízení bude uzemněno, na sloupu zastřešení bude proveden uzemňovací bod
pro připojení autocisterny.
• Zabezpečovací zařízen í , rozvody a skladovací nádrže budou pravidelně kontrolovány. Optická
a akustická signalizace jednotlivých nádrží bude na viditelném místě a bude pravidelně
prověřována její funkčnost.
• Dle ČSN 65 02 01 čl. 184 - provozovny a sklady musí být označeny příslušnými
bezpečnostními tabulkami dle ČSN 01 80 12 a ČSN 01 80 13 a musí být pro ně zpracovány
požární fády.
• Pracovnici, kteří budou provádět obsluhu a údržbu zařízení budou používat předepsané
osobní ochranné prostředky, dodržovat zákaz kouřeni a manipulace s otevřeným ohněm ,
při údržbě nebo opravách zařízeni čerpací stanice budou povinni používat vhodné nejiskřivé
nářadí při obsluze nebo údržbě zařízení
• Obsluha ČS je seznámena s provozními předpisy a návodem na obsluhu ČS.
Za provozu ČS budou prováděna běžná opatření k omezení nepříznivých vlivů záměru na kvalitu
ovzduší. Emise z dopravních a jiných mechanismů lze omezit udržováním jejich dobrého technického
stavu a dobrou organizací práce, která zamezí zbytečným pohybům dopravních prostředků a běhu
jejich motorů naprázdno.
Nejsou navrhována konkrétní opatření ke snížení hluku.

•

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životní prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad" ) obdržel
dne 12.08.2016 oznámení záměru „ Přemístitelné technologické zařízení pro skladování a výdej
PHM (nafty)" zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Oznámeni podala paní Alice Valčíková , Vidče
339, 756 53 Vidče za oznamovatele. Oznámení zpracovala Ing. Růžena Šináglová, která je
držitelkou autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zákona č . 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších
předpisů .
Osvědčení
odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR pod č.j.
10580/1620/0HRV/93, dále vydalo Rozhodnutí MŽP pod čj. 4986/ENV/06 ze dne 28.6.2006
a Rozhodnutí MŽP o prodloužení autorizace pod čj.44528/ENV/11 ze dne 26.5.2011 , které
má platnost do 31 .12.2016.
Dopis o zahájení zjišťovacího řízení společně s oznámením (čj. KUZL 58128/2016 ze dne
23.08.2016) rozeslal krajský úřad dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům a dne 25.08.2016 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce
Zlínského kraje. Záměr byl rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA pod kódem ZLK828.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí
• oznámeni záměru „ Přemístitelné technologické zařízení pro skladování a výdej PHM (nafty)"
zpracované Ing. Růženou Šináglovou, Roudnická 445/6, 182 00 Praha 8, která je držitelem
autorizace ke zpracováni dokumentace a posudku (Osvědčení odborné způsob i losti vydalo M2P
ČR pod č.j. 10580/1620/0HRV/93, dále vydalo Rozhodnutí ML'.P pod čj. 4986/ENV/06 ze dne
28.6.2006 a Rozhodnutí MŽP o prod loužení autorizace pod čj.44528/ENV/11 ze dne 26.5.2011 ,
které má platnost do 31 .12.2016.).
•
přílohy oznámení: Mapa širšího území, Vyjádření z hlediska Územního plánu, Vyjádřen í
z hlediska NATURA 2000,
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vyjádření obdržená ve zj i šťovacím řízení (uvedena níže)

•

4. Seznam subjektů , jejichž vyjádřen í příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení
Ve zjišťovacím řízení bylo k záměrům doručeno celkem 5 vyjádření :
•
•
•
•
•

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělstv í , čj . KUZL 61518/2016
ze dne 08.09.2016
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životn iho prostředí , čj. MěÚ
RpR/OŽP/30127/2016/SIT/472-246.6 ze dne 29.09.2016
česká
inspekce
životního
p rostředí,
oblastní
inspektorát
Ostrava,
čj . Č I ŽP/49/IP P/ 1 61 1 700 . 002/ 1 6NMJ ze dne 02.09.2016
česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, čj . ČIŽP/4 7/Řl/161141 1
002/16/BLV ze dne 13.09.2016
Krajská hyg ienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, čj . KHSZL 22319/2016
ze dne 12.09.2016

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zj išťovacího řízení
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému

záměru „ Přem í stitelné technologické zařízení pro skladování a výdej PHM (nafty)" připomínky.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí nemá k předloženému záměru
,, Přemístitelné technologické zařízen i pro skladování a výdej PHM (nafty)" při pomínky .

ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava nemá k předloženému zámě ru „ P řemístitelné technologické
zařízení pro skladování a výdej PHM (nafty)" připomínky

ČIŽP oblastní inspektorát Brno nemá k před l oženému zámě ru „ Přemistitelné technologické zařizeni
pro skladování a výdej PHM (nafty)" připomínky.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje posouzení záměru
podle zákona.
Krajský úřad neobdržel v rámci zjišťovacího řízen í žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné
vyjádření k oznámení záměru „ Přemístitelné technologické zařízení pro skladován i a výdej PHM

(nafty)". Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzeni záměru podle zákona č . 100/2001
Sb. Na základě informací uvedených v oznámeni záměru , písemných vyjádření dotčených správních
úřadů , veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle kritérií uvedených
v příloze č. 2 zákona krajský úřad s ohledem na povahu a rozsah záměru , jeho umístěn í
a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostřed í a veřejné zdraví dospěl k závěru ,
že záměr nemá významný vliv na životní prostřed í a veřejné zdraví.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2
zákona podat ve smyslu §§ 81 , 82 , 83 a 86 správního řádu odvoláni k Ministerstvu životního prostřed í
ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy
nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnuti č i ř í zeni , jež mu předcháze l o . Odvoláni se podává
u Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dn ů ode dne jeho oznámení. Splněn í podmínek podle
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Podané odvolán í má v souladu
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s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění
rozhodnutí je podle ustanovení§ 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury
CENIA, česká i nformační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru ZLK828, v sekci závěr zjišťovacího
řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření v elektronické podobě.
Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj a Obec Vidče žádáme ve smyslu § 16 odst. 3
zákona o zveřejněn í tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň
žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni
vyvěšeni rozhodnutí na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Datum

vyvěšení :

6.

října

2016

Datum sejmutí:

Lenka Ran

sová, 756 53

Vidče

199

Zlínský kraj, • T. Bati 21 , 761 90 Zlín

ke zveřejnění

Obec Vidče , Vidče 96, 75653 Vidče

ke zveřejnění

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánován i,
stavební úřad , Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

na vědomí

Ministerstvo životního prostředí , odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC,
Vršovická 65, 100 1O Praha 1O-Vršovice

na vědomi

Alice Valčíková , 756 53 Vidče 339

na vědomí
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