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G.A.S. Petroleum Group s.r.o.
Dobronická 1257
148 00 Praha 4 - Kunratice

R O Z HO DN U TÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst.
1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákon“), vydává v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona
rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší
vyjmenovaného v příloze č. 2 pod kódem 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování
benzinu,
provozovateli: G.A.S. Petroleum Group s.r.o.,
Dobronická 1257,
148 00 Praha 4,
IČ: 061 97 019,
k provozu zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“): Čerpací stanice pohonných hmot se
skladováním a výdejem automobilových benzínů (BA).
Umístění zdroje
Provozovna zdroje se nachází na adrese: Rváčovská
č. 2771/22 a 3529 st., k.ú. Hlinsko v Čechách.

ulice,

539 01 Hlinsko v Čechách,

p. p.

Charakteristika zdroje
Ke skladování pohonných hmot jsou na čerpací stanici umístěny 2 nadzemní jednoplášťové ocelové
nádrže v betonové izolované vaně v zastřešeném přístavku s rozdělením na produkty motorová nafta
(10 m3), automobilový benzín (13 m3) a motorová nafta (13 m3).
Výdej pohonných hmot je řešen samoobslužně 2 oboustrannými dvouproduktovými stojany typu
TATSUNO BENČ. Stojany jsou vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II.
Povolení se vydává za následujících podmínek:
- Provozovatel je povinen provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami zařízení
stanovenými výrobcem a provádět jeho výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu
a údržbu. Doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence.
- Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za
předchozí kalendářní rok prostřednictvím ISPOP.
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- Provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, a to do 15 dnů od vzniku
těchto skutečností, České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Hradec Králové,
a Krajskému úřadu.
- V případě, že dojde ke změně podmínek v provozování zdroje nebo jiné okolnosti dotýkající se
vlivu zdroje na znečišťování ovzduší, provozovatel předloží návrh změny dotčeného provozního
řádu na Krajský úřad, nejpozději do 60 dnů od data jejich vzniku, a to jako součást žádosti o změnu
povolení provozu. Náležitosti žádosti jsou stanoveny v příloze č. 7 zákona.
- Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování jednou za kalendářní rok v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), výpočtem ročních emisí těkavých organických látek
(dále jen „VOC“).
- Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu, který
je součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
zařízení na dopravu a skladování automobilových benzinů u čerpací stanice G.A.S. Petroleum
Hlinsko zpracovaný společností EKOBENA s.r.o., U Paloučku 841, 155 00 Praha 5, dne 1. 11. 2018.
Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost
G.A.S. Petroleum Group s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, s přiděleným IČ: 061 97
019.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad obdržel dne 7. 11. 2018 od provozovatele G.A.S. Petroleum Group s.r.o., se sídlem
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, s přiděleným IČ: 061 97 019, žádost o povolení provozu zdroje
znečišťování ovzduší „Čerpací stanice pohonných hmot pro skladování a výdej automobilových
benzínů“ vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 10.2.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
Provozovatel k žádosti přiložil následující dokumenty:
- Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší pro zařízení na dopravu a skladování
automobilových benzinů u čerpací stanice G.A.S. Petroleum Hlinsko zpracovaný společností
EKOBENA s.r.o., U Paloučku 841, 155 00 Praha 5, dne 1. 11. 2018, čítajícího 15 stran, předloženého
ve 2 pare.
- Protokol o kontrole účinnosti zpětného odvodu par č. 787/C ze dne 30. 10. 2018 vyhotovený
společností P-trol, s.r.o., Tovární 727/7, 643 00 Brno-Chrlice, s přiděleným IČ: 293 60 641, pro
provozovnu G.A.S. Petroleum Group s.r.o. v Hlinsku.
- Kolaudační rozhodnutí čj. SÚ R 1979/2004/2005/Ha ze dne 26. 7. 2005 povolující užívání
novostavby čerpací stanice PHM v ulici Rváčovská v Hlinsku.
Stáčení pohonných hmot probíhá tlačným způsobem z automobilové cisterny, která je vybavena
rekuperačním potrubím pro zpětné jímání benzinových par z nádrží do cisterny. Ke skladování
pohonných hmot jsou na čerpací stanici umístěny 2 nadzemní jednoplášťové ocelové nádrže
v betonové izolované vaně v zastřešeném přístavku. Signalizace mezních stavů v jednotlivých
nádržích pro skladování pohonných hmot a havarijní jímce pro akumulaci úniku ropných látek je
řešena plovákovými ovladači E-218.2/25 reagující na minimální a maximální hladinu. Výdej
pohonných hmot je řešen samoobslužně 2 oboustrannými dvouproduktovými stojany typ TATSUNO
BENČ. Součástí stojanů pro výdej benzinů jsou vývěvy pro zpětný odvod par z nádrží vozidel
zákazníků zpět do zásobní nádrže (zpětný odvod par etapy II). Jedná se o elektronicky řízené pístové
vakuové vývěvy Durr MEX 0831-11 s minimální účinností 85%. Výdej pohonných hmot je zajištěn
pistolí ELAFEX ZVA SLIMLINE 2 GR/ZVA 200 GR s regulačním ventilem s výdejní rychlostí kapaliny
60 l/min.
Jedná se o čerpací stanici pohonných hmot dříve provozovanou společností FLASH transport s.r.o.,
se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, s přiděleným IČ: 247 02 579, kterou si nynější
provozovatel upravil ke svým potřebám podnikání. Krajský úřad s přihlédnutím k této skutečnosti
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nepožaduje k řízení o vydání povolení provozu předložení odborného posudku zpracovaného
autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona.
Čerpací stanice manipulující s benzinem nemá v platné právní úpravě na úseku ochrany ovzduší
stanoveny specifické emisní limity, ale pouze technické podmínky provozu uvedené v příloze č. 6
vyhlášky. Technické podmínky provozu jsou respektovány v předloženém provozním řádu, a proto je
krajský úřad neuvádí v souladu s ust. § 12 odst. 4 písm. e) zákona v povolení provozu. Plnění
technických podmínek provozu pro čerpací stanice stanovených v příloze č. 6 vyhlášky je pro
provozovatele závazné.
Zjišťování úrovně znečišťování VOC bude provozovatel provádět namísto měřením výpočtem
v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Emisní faktor pro čerpací stanice pohonných
hmot je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročníku XIII, vydaném v srpnu 2013,
částce 8.
Po posouzení žádosti a návrhu provozního řádu rozhodl Krajský úřad v souladu s ustanovením § 11
odst. 2 písm. d) zákona tak, jak je stanoveno ve výroku rozhodnutí.
Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 správního řádu je společnost G.A.S.
Petroleum Group s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, s přiděleným IČ: 061 97 019.

Poučení účastníka
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního
řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR,
odboru výkonu státní správy VI se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice.
V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává
ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

otisk úředního razítka
Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha:
Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší zařízení na dopravu a skladování
automobilových benzínů u čerpací stanice G.A.S. Petroleum Hlinsko
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