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R O Z H O D N U T Í
Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) 
jako příslušný správní úřad podle § 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 prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona
následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení:

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:
Areálová čerpací stanice PHM SÚSPK Klatovy
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 1t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.), kategorie II.
Kapacita (rozsah) záměru:
Areálová čerpací stanice PHM o objemu nádrže 16 m3

Měsíční spotřeba nafty činí cca 8 000 l (nafty bude dodávána nákladními auty 
s cisternou v intenzitě cca 1 TNA/měsíc)
Zastavěná plocha:
Vlastní nádrž o rozměrech 3,0 x 3,61 m (výška do 3,0 m), tj. 10,83 m2

Výdejní plocha – prefabrikovaný panel 3,8 x 2,65 m = 10,07 m2

Jímka 5,0 m3

Kabel NN o délce 16,50 m
Sdělovací kabel o délce 16,50 m

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1785
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Nedochází ke změně počtu pracovníků – celý provoz bude zajištěn stávajícími 
pracovníky investora.
Umístění záměru: kraj: Plzeňský

obec: Klatovy
k.ú.: Klatovy

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem investora je umístění neveřejné areálové čerpací stanice PHM v areálu 
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje v Klatovech, na pozemcích ve vlastnictví 
Plzeňského kraje.
Pro stavbu bude použit typový výrobek plnící funkci stavby, tj. provozní dvouplášťová 
nádrž na naftu pro skladování a výdej PHM. Jedná se o výrobek EG INTEGRA Basic 
s výdejním zařízením o celkovém objemu 16 m3. Nádrž EG INTEGRA Basic je 
technologicky vyspělá nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž pro skladování 
hořlavých kapalin II. až IV. třídy nebezpečnosti. Součástí je stojatá dvouplášťová 
nádrž, přístupová šachta, plnící a výdejní armatura, výdejní zařízení, manipulační 
plocha s přestřešením a úkapová jímka. Jedná se o samostatně fungující nádrž, 
opatřenou výdejním zařízením. Vertikálně koncipovaný specifický tvar nádrže 
s výjimečnou tuhostí a pevností dovoluje vysoký objem při zachování základního 
půdorysu nádrže. Samonosná konstrukce s pevným základovým roštem dovoluje 
umístění na pevnou nosnou rovnou desku, nejsou tedy vyžadovány hluboké základy. 
Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Životnost nádrže EG INTEGRA je dle platných 
norem stanovena na 20 let, prodloužení provozu i po uplynutí této doby životnosti je 
možné po provedení zkoušek na těsnost při dodržení všech podmínek vyplývajících 
z platných, maximálně o 5 let.
Technická infrastruktura: elektrické rozvody a sdělovací kabely jsou napojeny 
na stávající vnitroareálové vedení zemním kabelem jako nové přípojky od nejbližší 
budovy garáží a administrativní budovy v délce cca 17 m.
Dešťová voda ze střechy bude svedena na terén a odtud podélným a příčným 
sklonem do areálové kanalizace. Nemění se tedy množství srážkových vod 
odváděných z místa stavby, pouze místo zpevněné plochy bude zastřešení výdejního 
místa. Případná voda a úkapy z výdejní plochy jsou svedeny do bezodtokové jímky.
Místo plánované stavby se nachází při jihozápadním okraji města Klatovy, blízko 
rozhraní zastavěného a zastavitelného území, v průmyslové části města (plochy 
pro výrobu). Jedná se o areál Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové 
organizace, v Provozním středisku Klatovy (dále jen „SÚSPK Klatovy“). Podél 
západní hranice areálu prochází železniční trať, v okolí se nacházejí průmyslové 
podniky, skladovací plochy, kasárna, trafostanice, mlékárna, pekárna, vodárna, 
teplárna, bytové domy, garáže, parkoviště, aj.
V lokalitě pro navrhovaný záměr není plánována žádná stavba, která by mohla být 
s posuzovaným záměrem v kolizi. Jelikož se jedná o umístění záměru ve stávajícím 
areálu investora situovaného mimo obytnou zástavbu, nedochází ke změně intenzity 
související dopravy, nepředstavují případné kumulativní a synergické vlivy s jinými 
provozy v průmyslové zóně významný negativní vliv na životní prostředí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Čerpací stanici bude tvořit dvouplášťová nádrž na naftu EG INTEGRA Basic 
s výdejním zařízením o objemu 16 m3. Základ tvoří nadzemní dvouplášťová nádrž na 
naftu INTEGRA na hořlavé kapaliny II. – IV. třídy hořlavosti o objemu 16 m3 
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netlakové konstrukce. Nádrž je doplněna o výdejní stojan, zastřešení, úkapovou 
jímku a další prvky tak, aby celý komplet mohl sloužit pro neveřejnou čerpací stanici. 
Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí podtlaku v meziplášti s indikací 
manometrem a indikací průhledítkem ve spodní části nádrže během provozu. Plnění 
nádrže se provádí pomocí plnícího čerpadla autocisterny s těsným spojením mezi 
hadicí autocisterny a plnícím hrdlem nádrže – plnění bude max. 1x za měsíc (podle 
informace provozovatele je průměrná měsíční spotřeba na středisku SÚSPK Klatovy 
do 8 000 l). Sestava je dále vybavena sací armaturou s uzavíráním a zpětným 
ventilem, měřící armaturou s měrnou tyčí a odvzdušněním s koncovou 
plamenopojistkou.
Celá nadzemní část bude osazena na betonovém základu (betonové desce 
o tloušťce 30 cm) vyztuženém kari sítí (průměr 8 mm, oka 100 x 100 mm). Základová 
deska bude provedena na zhutněném štěrkopískovém loži tl. 20 cm. Při provádění 
zemních prací dojde k proříznutí stávajících asfaltových vrstev v místě stavby, aby se 
zamezilo nadměrnému poškození asfaltové plochy. Vlastní výkopové práce budou 
provedeny strojně s ruční dokopávkou. Počítá se se zeminou III. – V. třídy těžitelnosti 
v poměru 50:40:10 %. Zemina bude odvezena na řádně provozovanou skládku.
Vlastní čerpací stanice bude k základové desce přikotvena 4 šrouby o průměru 
20 mm (toto kotvení zajišťuje stabilitu i v případě záplav v území).
Pro stáčecí místo se využije izolovaná zpevněná plocha (železobetonový 
prefabrikát), úkapy budou jímány do bezodtokové jímky. Na jímku bude využit typový 
prvek. Jímka i propojovací potrubí bude těsné, což bude zdokladováno zkouškou 
těsnosti provedenou před zahájením provozu.
Stáčecí místo je zastřešeno, zastřešení je provedeno pultovou střechou. Celá 
konstrukce zastřešení je z ocelových prvků, krytinu tvoří vlnitý plech. Stáčecí místo 
bude osazeno o 50 mm nad okolním terénem.
Čerpací stanice bude napojena zemním kabelem na areálový rozvod elektřiny. 
Napojení rozvodu bude provedeno z rozvaděče sousedního objektu garáží. 
Pro přenos dat z čerpací stanice (zjištění a evidence množství čerpaných pohonných 
hmot jednotlivými auty, datum čerpání, čas čerpání) bude čerpací stanice propojena 
s administrativní budovou – zčásti zemním sdělovacím kabelem (do objektu garáží) 
a dále pak bezdrátově vzduchem.

Oznamovatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Jan Šlechta
Malovcova 1080
395 01 Pacov

Zpracovatel oznámení: Ing. Gerta Pejšová (není autorizovaná osoba)
Útěchovice 22
395 01 Pacov

Záměr „Areálová čerpací stanice PHM SÚSPK Klatov“ 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 1t; kapalných hnojiv, 
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farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.), kategorie II přílohy č. 1 
k zákonu.
V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem 
bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 
a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího 
řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření 
dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu,

rozhodl správní orgán tak, že záměr

„Areálová čerpací stanice PHM SÚSPK Klatov“

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován 
podle zákona.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1785.

Odůvodnění
Dne 2. 6. 2016 obdržel správní orgán oznámení záměru „Areálová čerpací stanice 
PHM SÚSPK Klatov“ za účelem provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.
Dopisem ze dne 10. 6. 2016 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy 
č. 3 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 
správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 13. 6. 2016 správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu 
s § 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1785.
K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle § 6 odst. 7 zákona (tj. do 20 dnů 
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) 
vyjádřily tyto subjekty:
1) Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, ze dne 27. 6. 2016;
2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště 

Klatovy, ze dne 21. 6. 2016;
3) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 

27. 6. 2016.
Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, ze dne 27. 6. 2016
 z hlediska zemědělského půdního fondu, lesů, myslivosti, vodoprávního úřadu, 

ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, odboru 
dopravy a hospodářského odboru nepožaduje další posuzování záměru dle 
zákona.
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 odbor školství, kultury a cestovního ruchu uvádí, že se nebude vyjadřovat.
 odbor výstavby a územního plánování sděluje, že záměr je v souladu s ÚPD

– zastavěné území pro výrobu a nepožaduje další posuzování dle zákona.
Komentář příslušného úřadu:
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní 
pracoviště Klatovy, ze dne 21. 6. 2016
 uvádí, že předložená dokumentace se považuje z hlediska zájmů chráněných 

orgánem ochrany veřejného zdraví za dostatečnou pro daný účel s tím, že toto 
oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

 z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nemá 
k oznámení záměru žádné připomínky.

Komentář příslušného úřadu:
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 
13. 6. 2016
Oddělení ochrany vod:
 připomíná, že pro čerpací stanici pohonných hmot je nutno zpracovat plán 

pro případy havárie s náležitostmi ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 k oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru 
dle zákona.

Oddělení ochrany ovzduší:
 uvádí, že realizací záměru dojde ke vzniku nového nevyjmenovaného zdroje 

znečišťování ovzduší. 
 k oznámení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.
Oddělení odpadového hospodářství:
 upozorňuje, že zemina využitá mimo stavbu je odpadem, a proto je nutné s ní 

takto i nakládat.
 doporučuje, aby byly v rámci kolaudačního řízení stavebníkem předloženy veškeré 

doklady týkající se nakládání se zeminami (jako s odpadem nebo vedlejším 
produktem).

 nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.
Oddělení ochrany přírody:
 k oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru 

dle zákona.
Oddělení ochrany lesa:
 uvádí, že realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí 

lesa, ani k dotčení ochranného pásma 50 m od okraje lesa.
 k oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje jeho další posouzení 

dle zákona.
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Komentář příslušného úřadu:
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 k zákonu a výše uvedenými 
vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného rozhodnutí (závěru 
zjišťovacího řízení) takto:

I.
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

1) Velikost záměru:
Záměrem je umístění neveřejné areálové čerpací stanice PHM v areálu 
SÚSPK Klatovy, na pozemcích ve vlastnictví Plzeňského kraje.
Pro stavbu bude použit typový výrobek plnící funkci stavby – provozní 
dvouplášťová nádrž na naftu. Jedná se o výrobek EG INTEGRA Basic s výdejním 
zařízením o objemu nádrže 16 m3. Měsíční spotřeba nafty činí cca 8 000 l (nafta 
bude dodávána nákladními auty s cisternou v intenzitě cca 1 TNA/měsíc).
Zastavěná plocha:
Vlastní nádrž o rozměrech 3,0 x 3,61 m (výška do 3,0 m), tj. 10,83 m2

Výdejní plocha – prefabrikovaný panel 3,8 x 2,65 m = 10,07 m2

Jímka 5,0 m3

Kabel NN o délce 16,50 m
Sdělovací kabel o délce 16,50 m
Liniový zdroj znečišťování ovzduší představuje doprava spojená s realizací 
provozem záměru. Provoz nákladních automobilů (TNA) se uvažuje ve stejné 
intenzitě v porovnání se současným stavem.

2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, 
připravovaných, uvažovaných):
Záměr je situován při jihozápadním okraji města Klatovy, blízko rozhraní 
zastavěného a zastavitelného území, v průmyslové části města (plochy pro výrobu 
– v rámci stávajícího průmyslového areálu). Jedná se o stávající areál 
SÚSPK Klatovy. Podél západní hranice tohoto areálu prochází železniční trať, 
v okolí se nacházejí průmyslové podniky, skladovací plochy, kasárny, trafostanice, 
mlékárna, pekárna, vodárna, teplárna, bytové domy, garáže, parkoviště, aj. 
V lokalitě pro navrhovaný záměr není známa žádná stavba jiného investora, 
která by mohla být s posuzovaným záměrem v kolizi.
Jelikož bude záměr umisťován v rámci stávajícího průmyslového areálu 
situovaného mimo obytnou zástavbu, nepředstavují případné kumulativní 
a synergické vlivy s jinými stávajícími provozy v dané lokalitě významný negativní 
vliv na životní prostředí.

3) Využívání přírodních zdrojů:
Záměr nemá nárok na nový zábor půdy, je umístěn v existující průmyslové zóně. 
Pozemek dotčený stavbou je veden v druhu pozemku ostatní plocha, způsob 
využití manipulační plocha a není tedy veden jako zemědělská půda (ZPF) nebo 
PUPFL. Při realizaci záměru se neuvažuje s odběrem vody ve smyslu ustanovení 
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§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Pro provoz záměru se neuvažuje s vlastním 
zdrojem vody. Záměr není výrobním procesem, proto není třeba žádných 
surovinových zdrojů vnášených do výroby. Elektrická energie je používána pouze 
pro osvětlení výdejního místa a pohon čerpadla výdejního stojanu. Celková roční 
spotřeba elektrické energie pro čerpací stanici je v porovnání se spotřebou areálu 
SÚSPK Klatovy zanedbatelná. Objekt není vytápěn. Nepředpokládá se vstup 
energií z jiných, alternativních zdrojů.

4) Produkce odpadů:
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti 
tohoto druhu a rozsahu (stavební a montážní práce, apod.). Množství odpadů 
z výstavby bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru bude 
upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. 
Odstranění těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných 
firem s příslušným oprávněním. Odpady, které budou vznikat během výstavby 
mimo směsné stavební a demoliční odpady, budou shromažďovány ve sběrných 
nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, 
k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů 
a kategorií budou shromažďovány odděleně v uzavřených nepropustných 
nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin 
z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady 
budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly 
nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými 
odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů.
Veškeré odpady vznikající v souvislosti s realizací a provozem záměru budou 
shromažďovány v příslušných sběrných nádobách a předávány smluvně zajištěné 
oprávněné osobě dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy:
V období realizace záměru budou zdroji hlukové zátěže stavební práce. Hlavními 
zdroji hluku během výstavby budou zemní práce a hluk z mechanismu 
dovážejícího prefabrikovanou nádrž. Pro realizaci stavebních prací budou 
používány běžné stavební stroje, které budou způsobovat hluk na místě 
stavebního záměru dle postupně probíhající přípravy stavby. Realizace záměru 
a s tím související hluk bude jevem časově omezeným - jedná se pouze 
o odstranění asfaltového krytu v místě nádrže, o vybudování základové desky 
pod nádrž a stáčecího místa (celkem cca 20 m2). Stavební práce budou 
prováděny pouze v denní době, hluk se omezí víceméně pouze na prostor areálu.
Liniovým zdrojem hluku bude v období realizace zejména nákladní automobilová 
doprava, plošné zdroje hluku se nebudou vyskytovat. Hluk zde vzniká při chodu 
pohonných agregátů, popř. stykem pneumatik s vozovkou, třením vzduchu 
o karosérie apod. Z uvedených zdrojů závisí hluk na stavu motoru a rychlosti 
vozidla, při nízkých rychlostech se obvykle neprojevují. Navíc se jedná o velmi 
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malou stavbu v prostoru vlastního areálu stavebníka – předpokládané zvýšení 
hladiny hluku lze považovat za zanedbatelné.
V období provozu záměru budou zdrojem hluku pojezdy nákladních automobilů 
a dalších mechanismů k čerpací stanici. S ohledem na situování čerpací stanice 
v rámci areálu, kde je vozový park investora umístěn, nedojde 
k zaznamenatelnému celkovému zvýšení úrovně hluku. Předpokládá se zvýšení 
dopravy o 1 nákladní automobil/cisternu za měsíc (dovoz nafty do nádrže).
Jedná se o umístění neveřejné čerpací stanice ve stávajícím areálu 
SÚSPK Klatovy, realizace záměru nepředstavuje negativní ovlivnění obyvatel. 
Vzhledem k charakteru uvažovaného provozu a umístění lze konstatovat, 
že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně 
zasaženo. Realizace záměru nepřinese významné zvýšení intenzity dopravy, 
jelikož neveřejná čerpací stanice bude sloužit pouze pro vozový park, který 
investor využívá v rámci své činnosti již v současné době. Dispozice k nárůstu 
emisí a hlukové zátěže není vzhledem k výše uvedenému předpokládána. 
Ovlivnění bude nevýznamné jak pro přírodu a krajinu, tak pro veřejné zdraví. 
Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí 
(voda, půda, ovzduší) v souvislosti s provozem uvažovaného záměru 
nepředstavují významnou negativní změnu.
Vzhledem k charakteru záměru a předpokládané technologii se nepředpokládá 
projev vibrací. Provoz hodnoceného záměru není zdrojem elektromagnetického 
nebo radioaktivního záření.

6) Rizika havárií, zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií:
Pravděpodobnost havárie je vzhledem k charakteru záměru při dodržení běžných 
bezpečnostních opatření nízká. Možnosti vzniku havárie s negativním dopadem 
na ovzduší, vodu, půdu, faunu a floru, geologické podmínky a zdraví obyvatel 
souvisí s charakterem záměru a lze je technickými opatřeními snížit na minimum. 
K požáru může dojít jednak selháním lidského faktoru, jednak při závadě 
technologického zařízení (porušení elektrické izolace, zkrat elektrického vedení, 
zdroj iniciace  blesk).
Samotný provoz záměru nebude takového charakteru, v němž by aktuálně hrozilo 
významné nebezpečí havárie. Nebezpečí ekologické havárie hrozí v případě úniků 
skladovaných látek. V případě běžného provozu, při dodržování podmínek daných 
provozním řádem, nehrozí u záměru navrhované kapacity a technologie vážné 
nebezpečí havárie.

II.
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

1) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání:
Město Klatovy je umístěno v Plzeňském kraji, poblíž jihozápadní hranice České 
republiky s Německem, severně od hraničního přechodu v Železné Rudě, přibližně 
45 km jižně od Plzně. Na území města Klatovy žije 22 415 obyvatel (viz Český 
statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016). 
Nadmořská výška města Klatovy je 405 m n. m. Katastrální výměra dosahuje 
rozlohy 8 067 ha.
Město Klatovy má historické jádro, na které navazuje bytová zástavba (rodinné 
domy a bytové (panelové) domy. Na okraji města jsou situovány lokality převážně 
průmyslového charakteru a je v nich umístěna řada průmyslových závodů 
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lokálního a regionálního významu, např. plochy v severní části města v lokalitě 
při ulici K letišti, ulici Dr. Sedláka, ulici Koldinova, v jižní části města v ulici 
Za Kasárny, Za Tratí, atd.
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, vydal dne 
25. 4. 2016 pod č. j.: OVÚP/2728/16/Kr vyjádření mimo jiné s tím, že zájmový 
pozemek parc. č. 944/1 v k.ú. Klatovy se nachází v zastavěném území obce, 
v území řešeném územním plánem jako „plochy pro výrobu“.
Město Klatovy ani posuzovaný záměr neleží v oblasti soustavy Natura 2000. 
Nejbližší lokalita Natura 2000 je Štola Loreta (CZ0323644) vzdálená cca 3,5 km 
jihozápadně od hranice záměru. K předmětnému záměru vydal KÚ PK, OŽP, jako 
příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mimo 
jiné s tím, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti.
Památné stromy či chráněné aleje se v lokalitě realizace záměru ani jejím 
nejbližším okolí nevyskytují.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění, tj. v rámci stávající průmyslové 
zóny, se nepředpokládá ovlivnění krajinného rázu. K umisťování a povolování 
staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je 
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Tzn., že k ochraně krajinného rázu 
vede příslušný orgán ochrany přírody samostatné řízení dle § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů:
Lokalita dotčená realizací záměru a její bezprostřední okolí není podle Registru 
poddolovaných území (Ministerstvo životního prostředí ČR – Geofond ČR, 
základní mapy 1:50 000) evidováno jako poddolované území. Registr 
poddolovaných území představuje informační soustavu, která upozorňuje 
na skutečnost, že na vymezených plochách existovala nebo existuje hornická 
činnost, jejíž výsledky se mohou projevit na povrchu. Poddolovaným územím se 
rozumí každé území, ve kterém byla hloubena nebo ražena hlubinná důlní díla.
Nejbližší poddolovanou územní plochou je lokalita označená jako Mochtín 2 
(surovina neznámá, viz informační systém Vlivy důlní činnosti České geologické 
služby), která je od předmětného záměru vzdálená cca 3,5 km východně.
V nejbližším okolí záměru se nenachází chráněné ložiskové území. Nejbližším 
chráněným ložiskovým územím je lokalita Beňovy (surovina Štěrkopísky, 
viz Surovinový informační systém České geologické služby) vzdálená cca 2,0 km 
západním směrem od hranice záměru.

3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:
a) územní systém ekologické stability krajiny:

Záměr není v přímém kontaktu s ÚSES ani bezprostředně nijak neovlivňuje 
žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP ve smyslu § 6 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, nebyly v zájmovém území záměru identifikovány.
Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability zásahem 
do některého z biocenter nebo biokoridorů.
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Nejbližší lokalita Natura 2000 je Štola Loreta (CZ0323644) vzdálená cca 3,5 km 
jihozápadně od hranice záměru. K předmětnému záměru vydal KÚ PK, OŽP, 
jako příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, mimo jiné s tím, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti.

b) zvláště chráněná území:
Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 
a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního 
parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

c) území přírodních parků:
Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 
a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Nejbližším územím přírodního parku je přírodní park Plánický hřeben, 
který je od předmětného záměru vzdálen cca 6,0 km východně.

d) významné krajinné prvky, mokřady a horské oblasti a lesy:
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní 
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
V bezprostředním okolí záměru se nenachází žádný z registrovaných VKP. 
Nejbližší VKP je severním směrem Drnový potok, který protéká cca 400 m 
východně od hranice stávajícího průmyslového areálu. Realizace záměru však 
do předmětného VKP nezasahuje ani ho jinak neohrožuje.
Do mokřadů, horských oblastí a lesů záměr nezasahuje.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu:
Na zájmové ploše, ani v její těsné blízkosti se nevyskytuje žádný objekt 
historického nebo kulturního významu. Lokalita záměru se nachází na území 
s archeologickými nálezy (ÚAN) „Klatovy – středověké a novověké jádro obce“ 
(identifikátor Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR): 21-24-25/1). 
Na území města Klatovy je vyhlášena městská památková zóna, která zahrnuje 
zejména historické jádro města. Zde se nachází řada památkově chráněných 
objektů (např. bývalý dominikánský klášter gymnázium, lékárna U bílého 
jednorožce, měšťanské domy, klášter dominikánský s kostelem sv. Vavřince 
zvonice Černá věž, kostel Narození P. Marie, děkanský, atd.). Realizace ani 
provoz záměru, vzhledem k jeho umístění a charakteru, však není s nimi v kolizi 
ani je nemůže jinak negativně ovlivnit.
V lokalitě plánovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, 
architektonické a historické památky ani zde nebyly zjištěny archeologické 
nálezy.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/relics.asp?lngPamatka=961910
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/relics.asp?lngPamatka=961910
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f) území hustě zalidněná:
Město Klatovy je umístěno v Plzeňském kraji, poblíž jihozápadní hranice České 
republiky s Německem, severně od hraničního přechodu v Železné Rudě, 
přibližně 45 km jižně od Plzně. Na území města Klatovy žije 22 415 obyvatel 
(viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky 
k 1. 1. 2016). Nadmořská výška města Klatovy je 405 m n. m. Katastrální 
výměra dosahuje rozlohy 8 067 ha. Hustota obyvatel města Klatovy dosahuje 
276,67 obyvatele/km2 (viz Aplikace Územně identifikační registr (ÚIR), která je 
součástí Informačního systému o území – ISÚ, www.isu.cz).
Město Klatovy má historické jádro, na které navazuje bytová zástavba (rodinné 
domy a bytové (panelové) domy. Na okraji města jsou situovány lokality 
převážně průmyslového charakteru, kde je umístěna řada průmyslových závodů 
lokálního a regionálního významu (např. plochy v severní části města v lokalitě 
při ulici K letišti, ulici Dr. Sedláka, ulici Koldinova, v jižní části města v ulici 
Za Kasárny, Za Tratí, atd.).
Záměr je situován v rámci stávajícího průmyslového areálu, který se nachází 
v jižní části města mimo obytnou zástavbu.

g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží):
V současné době nejsou známy žádné informace vedoucí k předpokladu 
existence starých ekologických zátěží. Z hlediska stávající únosnosti prostředí 
se nejedná o nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Záměr se nachází v historicky 
průmyslově využívaném území v jižní části města.
Stará ekologická zátěž „ŠKODA a.s.“ byla zaznamenána v nedalekém 
průmyslovém areálu (kovozpracující, hutní, strojírenský průmysl), sanace byla 
ukončena, probíhá post sanační monitoring a přechodné sanační čerpání (viz 
Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje, 22. 8. 2005). V současné 
době již tento průmyslový areál není v provozu, na jeho místě bylo zbudováno 
společností InterCora, spol. s r. o. nákupní centrum „Škodovka“.
Jedná se o umístění neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v rámci 
stávajícího areálu SÚSPK Klatovy. Vzhledem k charakteru záměru, umístění 
a výše uvedenému lze negativní kumulační či synergické vlivy vyloučit.
Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení a nejedná 
se ani o území hustě zalidněné.

III.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1) Rozsah vlivů (zasažené území a populace):

Město Klatovy je umístěno v Plzeňském kraji, poblíž jihozápadní hranice České 
republiky s Německem, severně od hraničního přechodu v Železné Rudě, přibližně 
45 km jižně od Plzně. Na území města Klatovy žije 22 415 obyvatel (viz Český 
statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016). 
Nadmořská výška města Klatovy je 405 m n. m. Katastrální výměra dosahuje 
rozlohy 8 067 ha. Hustota obyvatel města Klatovy dosahuje 276,67 obyvatele/km2 
(viz Aplikace Územně identifikační registr (ÚIR), která je součástí Informačního 
systému o území – ISÚ, www.isu.cz).
Záměr je situován v rámci stávajícího areálu SÚSPK Klatovy, v jižní části města 
Klatovy, mimo obytnou zástavbu.

http://www.isu.cz/
http://www.isu.cz/


12/14

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366

Vliv záměru na složky životního prostředí po jeho realizaci bude co do velikosti 
malý a z hlediska významnosti málo významný.

2) Povaha vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic:
Vzhledem k lokalizaci záměru nebude předkládaný záměr zdrojem negativních 
vlivů přesahujících státní hranice.

3) Velikost a složitost vlivů:
Za nejzávažnější problémy z hlediska možných vlivů na životní prostředí lze 
považovat znečištění půdy, vod a ovzduší a s tím související ovlivnění obyvatel 
(havárie, hluk z dopravy) a kontaminaci prostředí (úkapy). V případě realizace 
záměru se významné negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají. 
Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv 
na hmotný majetek a kulturní památky v okolí. V souvislosti s provozem záměru 
není reálný předpoklad významného navýšení stávající hlukové hladiny v území 
ani zhoršení imisní situace.
Během provozu záměru budou produkovány zejména emise z vyvolané dopravy. 
Celkově ovlivní záměr imisní situaci v lokalitě nevýznamně. Vzhledem k tomu, 
že se v souvislosti s provozem záměru prakticky nezmění dopravní obslužnost 
areálu, není zde předpoklad pro zvýšení hlukové zátěže v dotčené lokalitě.
V případě realizace záměru v rámci stávajícího areálu SÚSPK Klatovy se 
za dodržení provozní kázně (podmínek uvedených v provozním řádu) významné 
negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají.
V souvislosti s provozem záměru tedy není reálný předpoklad významného 
navýšení stávající hlukové hladiny v území, zhoršení imisní situace, znečištění 
půdy či podzemních vod.

4) Pravděpodobnost vlivů:
Přímé vlivy na obyvatelstvo provozem záměru nenastanou. Zprostředkované vlivy 
(dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí 
havárií s dosahem do okolí) budou malé až zanedbatelné.

5) Doba trvání, frekvence a vratnost vlivů:
Jako nejproblémovější jevy v území byly identifikovány zajištění ochrany ovzduší, 
zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami. 
Hluková zátěž je předpokládána jak v průběhu realizace záměru (vzhledem 
k předpokládanému rozsahu stavebních prací však v zanedbatelné míře), 
tak v době provozu (zásobování čerpací stanice a doplňování pohonných hmot 
do vozidel zajišťujících činnost investora). Vzhledem k charakteru provozu 
a umístění v rámci areálu SÚSPK Klatovy lze konstatovat, že přímými vlivy 
a účinky výstavby i provozu záměru nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. 
Se zohledněním upozornění a připomínek příslušných úřadů v rámci navazujících 
řízeních vedoucích k realizaci záměru lze konstatovat, že záměr nevyvolává 
významně negativní vlivy na životní prostředí.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená 
v § 3 písm. i), bodě 2 zákona do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 
správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání 
u Krajského úřadu Plzeňského kraje (§ 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané 
odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

v z. Ing. Jiří Soutner
referent na úseku posuzování vlivů plánů a koncepcí na ŽP

podepsáno elektronicky

Přílohy:
1) Vyjádření Městský úřad Klatovy, Odboru životního prostředí, ze dne 27. 6. 2016;
2) Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, 

Územního pracoviště Klatovy, ze dne 21. 6. 2016;
3) Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, 

ze dne 27. 6. 2016.
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Rozdělovník:
Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona (s přílohou):
Vážený pan, Ing. Jan Šlechta, Malovcova 1080, 395 01 Pacov
Doručí se dle § 22 odst. c) zákona (bez příloh):
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh):
Městský úřad Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností, Škroupova 18, 
306 13 Plzeň

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 5 odst. 1 vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, musí 
být toto rozhodnutí bezodkladně vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední 
desce. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 
zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ………………………………………………………………….
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……………………………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby a razítko)
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