HLAVNí MÌSTOPRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí

Váš dopis zn.

Vyøizuje/ linka
Ing. Beranová/4443

È.j.
MHMP-O64929/2005/0ZPNI/EIA/131-2/Be

Datum
29.5.2005

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:

-

Nádrže LPH Letištì Praha Ruzynì

Název:

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.4, kategorie II, pøíloha È. 1
Skladování vybraných nebezpeèných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících,
karcinogenních,
mutagenních,
toxických pro reprodukci, nebezpeèných pro životní prostøedí) a pesticidù v množství
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobkù, barev a lakù v množství nad
100 t.

Charakter zámìru: Pøedmìtem oznámení je stavba 2 ks nádrží pro skladování
leteckých pohonných hmot (leteckého petroleje JET A 1) v Centrálním skladu
leteckých pohonných hmot (LPH) v severní èásti areálu mezinárodního letištì Praha
- Ruzynì. Slouží k zásobování letištì. Letecký petrolej se ve stávajícím skladu
pøevážnì skladuje ve tøech nadzemních zásobnících.
Zámìr je navržen v jedné variantì.
Kapacita (rozsah) zámìru: Nádrže mají objem 1 700 m3 1 377 t) LPH
Roèní kapacita lze charakterizovat následujícími údaji:
pøedpokládanýcelkový obrat - rok 2006:
431 000 m3 = 349 110 t LPH
z toho 2 nové nádrže: 172800 m3 = 139968 t LPH
rok 2010:
539 000 m3 = 436 590 t LPH
z toho 2 nové nádrže: 215 600 m3= 174 636 t LPH

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 11001 Praha
.
Pracovištì: Rásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityo•prague.cz
y

Praha
Praha
Praha 6
Ruzynì
tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

- 2-

Zahájení stavby:

2005

Ukonèení stavby:

2006

Oznamovatel: Èeská správa letiš•, s.p,
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6
IÈ: 62413376
Ing. Martin Kaèur, generální øeditel

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
. Støedoèeskýkraj
. mìstská èást Praha 6
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Krajská hygienická stanice Støedoèeskéhokraje se sídlem v Praze
. Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor životního prostøedía zemìdìlství Krajského úøaduStøedoèeského kraje
. odbor životního prostøedíMìstského úøaduÈernošice
. odbor krizového øízeníMagistrátu hlavního mìsta Prahy.
Vyjádøeníobce Knìževes nebylov zákonnélhùtì pøíslušnémuúøadudoruèeno
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby:
Hlavní mìsto Praha nemá závažné pøipomínky a konstatuje, že nepožaduje další
posuzování vlivù na životní prostøedí.
Støedoèeský kraj souhlasí se zámìrem a nepožaduje další posuzování dle zákona
Mìstská

èást Praha 6 nepožaduje, aby zámìr byl dále posuzován podle zákona a

požaduje
- v následných stupních specifikovat prostory pro shromáždìní
odpadù a
pøípadných ostatních látek škodlivých vodám,
- po dobu výstavby upøesnit jednotlivé druhy a množství odpadù, vèetnì
pøedpokládaného zpùsobu jejich odstranìní nebo využití,
- zahrnout do aktualizovaného bezpeènostního programu rozšíøení skladovací
kapacity Centrálního skladu LPH,
- v pøípadì úniku ropných látek musí být kontaminovaná zemina neprodlenì
odstranìna a uložena na lokalitì urèené k tomuto úèelu,
- rozpracovat preventivní organizaèní a technická opatøení pro pøípad havárie.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074
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Ministerstvo
zákona.
Hygienická

zdravotnictví

stanice hlavního

souhlasí s oznámením a nepožaduje posouzení dle

mìsta

Prahy nemá pøipomínky.

Krajská hygienická stanice Støedoèeského kraje se sídlem v Praze konstatuje,
že zámìr z aspektu ochrany veøejného zdraví není nutno dále rozpracovat a
posuzovat dle zákona z dùvodu, že nepøedpokládá negativní ovlivnìní zdraví
obyvatel v širším okolí stavby.
Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha uvádí, že žádá
rekonstrukci trubního rozvodu LPH mezi stáèištìm a úložištìm v úseku, kde
ochranný kanál není prùchodný.
Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy nepožaduje
pokraèovat v hodnocení podle zákona. Z hlediska nakládání s odpady je upozornìno
na urèité nepøesnosti. Z hlediska ochrany vod se upozoròuje na nutnost nejménì
jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhùta
kratší, zkoušet tìsnost nádrží urèených pro skladování zvláš• nebezpeèných a
nebezpeèných látek. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù a
lesního hospodáøství, ochrany ovzduší, ochrany pøírody a krajiny a z hlediska
myslivosti je vyjádøení bez pøipomínek.
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství Krajského úøadu Støedoèeskéhokraje
pouze z hlediska nakládání s odpady upozoròuje, že je tøeba, zvláštì u
nebezpeèných odpadù, které budou v zaøízení vznikat po uvedení do provozu, uvést
v dalším stupni projektové dokumentace místa shromažd'ování nebezpeèného
odpadu, která musí odpovídat kapacitnì i svým zabezpeèením. Z hlediska dalších
složkových zákonù není Krajský úøad Støedoèeskéhokraje dotèeným orgánem nebo
nemá pøipomínky.
Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu Èernošice nemá z hlediska vodního
hospodáøství,ochrany pøírody, odpadového hospodáøství a ochrany ZPF pøipomínky.
Konstatuje, že nevyžaduje další posouzení a s pøedloženýmoznámením souhlasí.
Odbor krizového

øízení Magistrátu

hlavního mìsta

Prahy nemá žádné pøipomínky

èi požadavky.
Obec Knìževes

se v zákonné lhùtì nevyjádøila

Pøíslušný úøad v rámci zjiš•ovacího øízení dospìl k závìru, že pøipomínky
uplatnìné v jednotlivých vyjádøeních jsou øešitelné v navazujících øízeních.
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Závìr:
Zámìr "Nádrže LPH Letištì Praha - Ruzynì" naplòuje dikci bodu 10.4, kategorie II,
pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì
nìkterých
souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.

Na základì
že zámìr

pøíslušný úøad k závìru,

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl

"Nádrže LPH Letištì Praha - Ruzynì"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámení zámìru a zohlednit pøipomínky uvedené v jednotlivých vyjádøeních.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
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ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

JUDr.lI:~.na Dob i á š o v á
v øeditelkaodboru

Pøílohy:
- vyjádøení
- vyjádøení
- vyjádøení
- vyjádøení
- vyjádøení
- vyjádøení
- vyjádøení
- vyjádøení
- vyjádøení
-

hlavního mìsta Prahy
Støedoèeského kraje
mìstské èásti Praha 6
Ministerstva zdravotnictví
Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
Krajské hygienické stanice Støedoèeského kraje se sídlem v Praze
Èeské inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha
odboru životního prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy
úøadu
odboru
životního
prostøedí a zemìdìlství
Krajského

Støedoèeského kraje
vyjádøení odboru životního prostøedí Mìstského úøadu Èernošice
vyjádøení odboru krizového øízení Magistrátu hl. m. Prahy
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