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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
„TECHNOLOGICKÝ PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE
„Na Světlících““
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 326/2017 Sb. Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma VGP Park České Budějovice a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u
Jablonce nad Nisou.
Zpracování oznámení proběhlo v srpnu-prosinci 2018. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
Toto oznámení přepracovává záměr oznámený v červenci 2018 pod názvem „Výstavba Technologického
parku České Budějovice, Na Světlících“. Na základě připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení se
oznamovatel rozhodnul záměr přepracovat a částečně redukovat s ohledem na ochranu půd a fauny a
flóry. Současně byl záměr rozdělen do 2 etap realizace, provedeny dispoziční změny a bylo pozměněno
označení jednotlivých objektů tak aby lépe odpovídalo předpokládanému postupu realizace. V rámci
vyhodnocení vlivů z dopravy bylo rozšířeno území ve kterém byly rozptylovou a hlukovou studií
vyhodnocovány příspěvky vyvolané provozem záměru.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
VGP Park České Budějovice a.s.

A.2. IČ
06085547

A.3. Sídlo
VGP Park České Budějovice a.s.,
Jenišovice 59,
468 33 Jenišovice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
JAN VAN GEET,
místopředseda představenstva
Jenišovice 59
468 33 Jenišovice
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
TECHNOLOGICKÝ PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE
„Na Světlících“
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 326/2017 Sb., je následující:
bod:
106 (kategorie II)
název:
Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou nad 10 tis. m2
a také
bod:
109 (kategorie II)
název:
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro celou stavbu
a také
bod:
96 (kategorie II)
název:
Výroba a montáž motorových vozidel, drážních vozidel, lodí, výroba a oprava
letadel a výroba železničních zařízení na výrobní ploše nad 10 tis. m2.
Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihočeského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je výstavba 8 nových halových objektů (objekty A až H) o celkové zastavěné ploše 145 038 m2
(tedy 14,504 ha).
V části objektu bude umístěna lehká strojní a elektrotechnická výroba, část výrobků bude určena pro
automobilový průmysl. V části objektu budou sklady. Součástí objektu budou administrativní vestavby.
V blízkosti jednotlivých objektů budou vybudována parkoviště celkem pro 700 osobních vozidel. V jižní
části území bude vybudována odstavná plocha pro kamiony – Truck centrum s kapacitou 50 nákladních
vozidel
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Jihočeská

okres:

České Budějovice

obec:

České Budějovice

katastrální území:

České Budějovice 4 [622222]
České Budějovice 3 [622052]

Prostor a okolí záměru v katastrálním území České Budějovice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Nový areál Výstavba Technologického parku České Budějovice, Na Světlících je navržen v prostoru, který
byl v minulosti využíván k zemědělství. Nachází se zde ruina statku Světlíky a zemědělské pozemky, které
jsou dosud zemědělsky obdělávané.
Osu území tvoří silnice I/34, která tvořící přivaděč na dálnici D3, má parametry rychlostní komunikace a je
zaústěna do okružní křižovatky spojující tuto silnici s ulicemi Okružní a Generála Píky. Současně zastavěné
území se nachází v jižní části v místní části Světlík. Jedná se o nevyužívaný statek, v současnosti
charakteru brownfield, s bývalými dvojdomky, jejichž půdorys je patrný již pouze ze zákresu katastrální
mapy, ve skutečnosti jsou objekty po demolici.
Prostor výstavby je ze severovýchodu vymezen tokem Rudolfovského potoka, z jihozápadu částečně ulicí
Okružní a částečně hranicí katastru České Budějovice 4. Jižní částí navazuje na stávající průmyslovou
zástavbu průmyslového obvodu Nové Vráto s těžištěm v prostoru bývalé slévárny Škoda.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění areálu (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nově vybudovaný areál bude využívat pro dopravu silnici I/34 na kterou je v těsné blízkosti záměru
k dispozici napojení prostřednictvím ulice Okružní a okružní křižovatky.
Areál bude tvořen 8 halovými objekty, dělenými na jednotlivé části s administrativními vestavbami, které
budou pronajímány různým nájemcům. V jižní části území bude vybudována odstavná plocha pro kamiony
– Truck centrum s kapacitou 50 vozidel.
V objektech bude umístěna lehká výroba převážně montážního charakteru a sklady. V objektu se
nepředpokládá instalace technologie s významnou emisí hluku ani produkující významné množství škodlivin
do ovzduší.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadají v úvahu prakticky pouze vlivy vyvolané
automobilovou dopravou. Ostatní vlivy jsou nevýznamné.
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Vzhledem k obytným objektům se jedná o poměrně izolovanou polohu záměru, v blízkosti areálu se
nacházejí pouze několik obytných domů (ležící 360 m a více severozápadně od hranice areálu) při ulici
Světlíky v části Nemanice. O něco blíže (cca 220 m) je ve výstavbě objekt u něhož nelze vyloučit budoucí
využití pro bydlení.
Trasy dopravy obsluhující záměr nebudou vedeny v blízkosti souvislé zástavby – vozidla budou vyjíždět na
ulici Okružní odkud budou směřovat na okružní křižovatku a dále budou pokračovat po kapacitních
komunikacích, pravděpodobně především na D3.
Dle aktuálních informací ŘSD bude nejpozději v době realizace 2. etapy záměru dokončena tzv. Severní
spojka:

Z hlediska kumulace vlivů tedy uvažujeme především automobilovou dopravu na dálnici silnici I/34 a
navazujících komunikacích včetně Severní spojky.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, popř. budoucích uživatelů areálu.
Samotný charakter záměru je pak zpracován v souladu s platným zněním ÚPD Statutárního města České
Budějovice, zejména pak Obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 a také její součásti, tj. grafické části
územního plánu, která obsahuje soubor výkresů v mapových podkladech, se zákresem podmínek
uspořádání a využití řešených částí území města.
Konkrétně je pak záměr vypracován v souladu s faktem, že se dle platné ÚPD jedná v rámci Č.Budějovic
o jednu ze 3 ploch specifických – areálů nadměstského významu(A) s hlavním využitím pro umístění
areálů celoměstského, popř. regionálního významu.
Dle dikce ÚP města Č. Budějovice, Závazných regulačních podmínek pro lokality příměstí, dle čl. 166
čtvrti Světlické se tak jedná o území bez výrazného charakteru, vhodné pro využití pro průmysl
a podnikání, vč. možností vytvoření výrazně nadměstsky založených ploch areálového typu.
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti Světlická pak ÚP přímo ukládá připravit toto území
pro nabídku případným investorům nejlépe v blocích nebo jejich souborech.
Nyní předkládaný záměr je tedy plně v kontextu s ÚP města Č. Budějovice, když záměr a jeho umístění
vychází z územní studie „Územní studie „Na Světlících“ v k. ú. České Budějovice 3 a 4“ zpracované fy.
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., zapsané do systému evidence územně plánovací činnosti obcí
iLAS v květnu 2018.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry
Předmětem záměru je výstavba areálu 8 nových objektů a pro ně sloužících parkovišť a manipulačních
ploch v prostoru dosud převážně nezastavěného v katastrálním území města České Budějovice 4, s malým
přesahem do k.ú. České Budějovice 3. Záměr využívá výhodné dopravní napojení na dálnici D3 a relativně
izolovanou polohu od hlavní městské zástavby.
Vzhledem k rozsahu záměru se předpokládá realizace ve 2 etapách. Nejdříve se předpokládá realizace
objektů v prostoru jihovýchodně od čtyřproudé komunikace I/34 (tedy v okolí bývalého statku Světlíky):

Realizováno bude celkem 5 objektů (A, B, C, D a E) a parkoviště nákladních vozidel (Truck centrum).
V rámci výstavby bude respektován stávající vymezený systém USES včetně interakčního prvku IP10 a
biokoridoru BK 34“které budou beze zbytku zachovány a to včetně jejich zavodněných „příkopů“do kterého
nebude zasahováno. Stávající alej zůstane zachována a bude jí vedena pouze stezka pro pěší a cyklisty
(tedy nikoli automobilová doprava).
V rámci druhé etapy se předpokládá výstavba tří objektů (F, G a H) v prostoru severozápadně od
čtyřproudé komunikace I/34:
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Po realizaci druhé etapy tak vznikne areál, který bude tvořen celkem 8 halovými objekty o celkové ploše
145 038 m2 . Součástí areálu budou zpevněné plochy, komunikace a parkoviště osobních vozidel s celkovou
kapacitou 700 míst a odstavná plocha pro kamiony (Truck centrum) s kapacitou 50 vozidel.
Každý z objektů bude vnitřně rozdělen na části velikostí odpovídající požadavkům jednotlivých nájemců.
V závislosti na požadavcích konkrétních nájemců není vyloučeno i jiné rozdělení. V každé části bude uvnitř
haly vybudována administrativní vestavba, ve které bude umístěno běžné hygienické zázemí, šatny a denní
místnosti pro zaměstnance a prostory pro administrativu a prostory pro další technické vybavení. Vestavby
budou dvou případně třípodlažní s ohledem na výšku haly a požadavků nájemce.
Dále bude v areálu umístěna nádrž a strojovna SHZ, strážní domky, reklamní pilony a další drobné stavby
včetně oplocení areálu. Na plochách zeleně se uvažuje s výsadbou izolační zeleně a vytvořením otevřených
zasakovacích nádrží pro dešťovou vodu se zelení.

Základní kapacitní údaje celého areálu jsou uvedeny v následující tabulce:
Plochy

Počet zaměstnanců

zastavěné plochy

zpevněné plochy

zeleň

technických

administrativních

(m2)

(m2)

(m2)

(osob)

(osob)

celkem
(osob)

145 038

139 100

301 162

1 143

440

1 583

Objekt A
Budova bude mít zastavěnou plochu 5 917 m2 a výšku cca 18 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu,
tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen na stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale bude umístěna provozně administrativní vestavba, v němž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
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V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při severozápadní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků
s kapacitou 50 parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v jihovýchodní stěně objektu ke kterým budou přiléhat zpevněné
manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt B
Budova bude mít zastavěnou plochu 8 749m2 a výšku cca 18 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu,
tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen na stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale bude umístěna provozně administrativní vestavba, v níž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při jihozápadní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků
s kapacitou 130 parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v severovýchodní stěně objektu ke kterým budou přiléhat
zpevněné manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt C
Budova bude mít zastavěnou plochu 9 409 m2 a výšku cca 18 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu,
tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen na stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale bude umístěna provozně administrativní vestavba, v němž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
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V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při severovýchodní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků s kapacitou 45 parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v jihovýchodní stěně objektu ke kterým budou přiléhat zpevněné
manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt D
Budova bude mít zastavěnou plochu 14 065 m2 a výšku cca 18 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu,
tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen na stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale bude umístěna provozně administrativní vestavba, v němž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při severovýchodní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků s kapacitou 55 parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v jihovýchodní stěně objektu ke kterým budou přiléhat zpevněné
manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt E
Budova bude mít zastavěnou plochu 51 817 m2 a výšku cca 18 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu,
tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen na stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale budou umístěny 4 provozně administrativní vestavby, v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
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V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Jižně od budovy bude umístěno parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků s kapacitou 200
parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v severozápadní a jihovýchodní stěně objektu ke kterým budou
přiléhat zpevněné manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt F
Budova bude mít zastavěnou plochu 29 725 m2 a výšku cca 18 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu,
tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen na stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale budou umístěny 2 provozně administrativní vestavby, v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při jihozápadní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků
s kapacitou 120 parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v severozápadní stěně objektu ,ke kterým budou přiléhat
zpevněné manipulační plochy, další manipulační plochy jsou navrženy při severovýchodní straně objektu.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt G
Budova bude mít zastavěnou plochu 23 353 m2 a výšku cca 18 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu,
tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen na stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale budou umístěny 2 provozně administrativní vestavby, v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby (IT
technologie, montáže audiotechniky a další elektroniky), dále zde budou umístěny strojírenské provozy s
lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro skladování surovin i hotových výrobků pro
výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny, případně také pro jiné nájemce.
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V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při severovýchodní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků s kapacitou 90 parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v severozápadní stěně objektu, ke kterým budou přiléhat
zpevněné manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt H
Budova bude mít zastavěnou plochu 1 225 m2 a výšku cca 12 m. Bude se jednat o budovu, tvořenou
železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
Vnitřní prostor haly bude rozdělen dle požadavků nájemce. V hlavním objektu se předpokládá umístěny
provozy nevýrobního charakteru. V objektu se nepředpokládá umístění činností s významnějším dopadem
na životní prostředí. Součástí objektu bude vestavba pro administrativu a sociální zázemí.
U budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků s kapacitou 10
parkovacích stání.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty v severovýchodní a jihovýchodní stěně objektu ke kterým budou
přiléhat zpevněné manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány retenční nádrže umožňující
vsak srážkových vod. Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem umožňujícím vsak a budou
tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje
s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retenčních nádrží
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt NA
Jedná se o objekt zastavěnou plochu 608 m2, který bude tvořit sociální zázemí pro odstavnou plochu
(Truck centrum) pro kamiony. Západně od objektu bude vymezen prostor pro parkování kamionů
s kapacitou 46 vozidel.

Vytápění objektů
Pro vytápění objektů je teoreticky možno použít buď teplo z externího zdroje – horkovodu nebo vlastní
zdroje tepla spalující paliva – pravděpodobně zemní plyn. Finální rozhodnutí o výběru zdroje tepla dosud
neproběhlo, proto v rámci tohoto vyhodnocení uvažujeme variantu jejíž vlivy na životní prostředí jsou
významnější – tedy vlastní plynové zdroje v jednotlivých objektech.
V administrativní a sociální části teplovodní vytápění s vlastními plynovými kotli, v hale pak rovnoměrně
rozmístěné teplovzdušné otopné jednotky s vlastními plynovými zdroji:
umístění

Celkový příkon pro vytápění
haly (kW)

Celkový příkon pro vytápění
administrativy (kW)

objekt A

22.6

43,5

objekt B

33.4

87,0

objekt C

33.4

87,0

objekt D

51.2

130,5

objekt E

177.0

391,5

objekt F

102.4

217,5
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objekt G

80.7

174

objekt H

6.9
-

174,0

objekt NA

43,5

S ohledem na způsob vytápění předpokládáme, že se ve všech případech bude jednat o nevyjmenované
zdroje ve smyslu zákona 201/2012 Sb.,§ 11 odst. 3 příloha č.2

Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládá zaměstnání 1583 zaměstnanců. V jednotlivých objektech je očekávána
účast následujícího počtu pracovníků:
Počet zam. halové
časti

Počet zam. administr.
časti

Počet zaměstnan
celkem.

umístění

(osob)

(osob)

(osob)

objekt A

43

18

61

objekt B

63

27

90

objekt C

68

29

97
145

objekt D

102

43

objekt E

374

156

530

objekt F

215

90

305

objekt G

240

169

71

objekt H

9

4

13

objekt NA

100

-

100

Napojení na sítě
V rámci realizace bude provedeno napojení na stávající sítě v okolí areálu.
Podmínky pro napojení na sítě veřejné infrastruktury vycházejí především z existence a trasování
stávajících inženýrských sítí v řešeném území a navazujícím okolí. Řešení přeložení stávajících tras
inženýrských sítí, které budou případně kolidovat s navrhovanými stavbami, bude součástí navazujících
stupňů PD.

Vedení elektrické energie
Středem řešeného území prochází od severu k jihu nadzemní vedení elektrické energie VVN 110 kV, které
řešení záměru respektuje. Plochy s využitím pro umístění obslužné komunikace i objektů jsou navrženy
v souladu s územní studií s ohledem na umístění sloupů VVN a po konzultaci se správcem sítě. Západněji
od VVN je umístěno stávající venkovní vedení VN a podzemní kabelové vedení elektrické energie. Obě sítě
jsou v nezbytně nutném rozsahu navržené k přeložení do kabelového vedení tak, aby bylo možné využít
ucelené plochy pro výstavbu. Z nového vedení budou napájeny dvě nové trafostanice zásobující řešené
území elektrickou energií. V případě potřeby je možné počet nových trafostanic redukovat, navýšit či
změnit jejich umístění. Stávající trafostanice se v území nenacházejí.

Splašková kanalizace
Kanalizace v řešeném území bude řešena jako oddílná. Splaškové vody budou svedeny do areálové
splaškové kanalizace. Odpadní vody budou následně svedené na stávající kanalizační řad.
Stávající jednotný kanalizační sběrač vede v souběhu s navrhovanou obslužnou komunikací vedenou
severně od Okružní ulice mezi objekty firem GECO a Leader fox, odpadní vody jsou odváděny na ČOV
Hrdějovice. Severovýchodně od řešeného území na pozemku p.č. 599/22 v k.ú. České Budějovice 3 je
šachtou ukončena stávající kanalizace na sběrači DN 300mm, která umožní gravitační napojení splaškových
odpadních vod z řešeného území.
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Nové objekty budou napojeny dostatečně dimenzovanými kanalizačními řady a gravitačně svedeny v
souladu s ÚPnM z východní části území (haly A, B C D a E) protlakem v tělese komunikace I/34 s
připojením řadu od hal F, G a H do stávající kanalizace umístěné mimo řešené území ÚS na p.č. 599/22 v
k.ú. České Budějovice 3. Návaznosti mimo řešené území ÚS jsou značeny ve výkrese širších vztahů.
Podrobnější řešení bude součástí navazujících PD, přičemž je přípustné namísto gravitačního napojení
navrhnout kanalizační výtlak, areály vybavit vlastní čerpací stanicí splaškový vod a odpadní vody napojit na
stávající řad vedoucí jihozápadně od řešeného území .

Dešťová kanalizace
Od statku Světlíky severním směrem s vyústěním do Čertíka (Rudolfovského potoka) vede stávající
dešťová kanalizační stoka.
Dešťové vody z komunikací, objektů a zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacích šachet, dešťových
zdrží, případně do nově vybudované dešťové kanalizace vedoucí uličním profilem v souběhu s ostatními
sítěmi, která bude zakončena vsakovacími zdržemi s řízeným odtokem či přepadem do dešťové kanalizace.
Jako otevřený recipient dešťových vod pro území je navržena vodní plocha na bezejmenné vodoteči
umístěná v bloku severně od okružní křižovatky.
Dešťové vody z ploch s potenciálním výskytem znečištění (komunikace, parkoviště) budou před odvedením
do kanalizace předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
Likvidace dešťových vod bude řešena retencí v otevřených akumulačních nádržích, které budou sloužit ke
vsakování srážkových vod. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje s ozeleněním jejich okolí.
Na severovýchodním okraji areálu v ploše půd s I. tř. ochrany ZPF budou vytvořeny otevřené retenční
nádrže, které budou kromě retence dešťových vod, umožňovat migraci „obojživelníků“ z přilehlé vodotoče
„Čertík“. Tyto nádrže budou upravené tak, aby umožňovali migraci z Čertíka, ale znemožňovali další
migraci směrem do areálu. Nádrže budou výškově upraveny tak, aby v nich byla udržována trvalá vodní
plocha (tento objem vody nebude započítán do retenčního objemu dešť. vod) a budou umístěny před
všemi třemi výústními objekty do Čertíka na konci třech dešťových kanalizací. V rámci dalšího stupně
projektové přípravy bude navrženo ozelenění okolí těchto nádrží pro zvýšení jejich biologické funkce.
V případě srážek s větší intenzitou nebo dobou trvání budou nádrže umožňovat řízené vypouštění
případných přebytků srážkových vod do vodoteče (např. Čertíka/Rudolfovského potoka). Podrobné řešení
bude navrženo v dalším stupni projektové přípravy na základě jednání s příslušným vodoprávním orgánem.
Před vyhotovením dalších stupňů projektové dokumentace bude proveden hydrogeologický posudek,
ověřující poměry v podloží staveniště. Na základě výsledků bude v dalším stupni dokumentace zpřesněno
řešení likvidace dešťových vod a případný návrh vsakovacích dešťových zdrží, možné užití vsakovacích
studní apod. Povrchové vsakovací prvky (např. s bezpečnostními přepady do vsaku) budou v navazujících
stupních dokumentace přednostně řešeny jako krajinné prvky veřejného prostoru.
V rámci územního řízení bude upřesněno a s příslušným orgánem odsouhlaseno maximální množství (l/s),
které bude možno do toku Čertík vypouštět a retenční soustava bude navržena tak aby spolehlivě zaručila,
že toto množství nebude překročeno.

Skrývky zeminy
V rámci skrývek ani jiných zásahů do terénu nebudou stavbou ani deponiemi zasaženy prvky USES ani
zemina nebude umísťována v blízkosti vodních toků ani v blízkosti dřevin ponechaných na lokalitě.
Vzhledem k tomu, že bude výstavba probíhat postupně, bude část zeminy uložena na mezideponii v
prostoru plánované výstavby parkovací plochy pro kamiony a postupně využita v rámci sadových úprav v
okolí hal. Přesné umístění bude zakresleno do situace v rámci podání žádosti na MŽP pro vynětí ze ZPF.

Demolice
Záměr je realizován z větší části na území, kde se nevyskytuje stávající zástavba. Demolice budou probíhat
pouze v areálu statku. Rozsah demolic je vzhledem k celkovému rozsahu stavby nevýznamný.
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Stávající vodná plocha jižně od statku na níž je vymezen interakční prvek IP10 bude zachována a
v průběhu stavby do ní nebude zasahováno ani zde nebude narušován vodní režim. Zachována zůstane i
stávající alej podél přístupové cesty ke statku.

Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci
Oznamovaný záměr činností skladování ani výrobní činností charakteru lehké výroby a montáže nespadá
pod režim zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci.

Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru budou haly uvolněny pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technologické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
etapa 1 (objekty A, B, C, D a E)

etapa 2 (objekty F, G a H)

Předpokládaný termín zahájení:

2019

2024

Předpokládaný termín dokončení:

2024

2030

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihočeská

KÚ Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice
tel.: 386 720 111

obec:

České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
tel.: 386 801 807

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
•

Územní rozhodnutí dle § 79 zákona 183/2006 Sb.

•

Povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 zákona 254/2001 Sb.

•

Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona 254/2001 Sb.

•

Stavební povolení dle § 115 zákona č.183/2006 Sb.

•

Kolaudační souhlas dle zákona 183/2006 Sb.
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Magistrát města České Budějovice
stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
tel.: 386 801 807
•

Odnětí ze ZPF dle § 9 zákona 334/92 Sb.
KÚ Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice
tel.: 386 720 111
(v případě odnětí nad 10 ha je příslušným
orgánem MŽP)

Mimo navazující řízení vyjmenované v §3, odst.g zákona 100/2001 Sb. dále předpokládáme nutnost:
Vydání závazných stanovisek:
•

ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody pro účely stavebního záměru,
popřípadě o povolení ke káceni dřevin dle ust. § 8 odst. 1 téhož zákona

•

pro zásahy do významných krajinných prvků dle ust. 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody - vodní
tok,- údolní niva

Udělení výjimky z ochranných podmínek pro zvláště chráněné živočichy dle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona
o ochraně přírody
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

záměr bude umístěn převážně na plochách zemědělsky využívaných, tedy
zařazených do ZPF.

Z hlediska ochrany se jedná převážně o půdy řazené do III. třídy ochrany ZPF, menší část záměru je
navržena na pozemcích IV. třídy ochrany ZPF.
V Severovýchodní části území se nacházejí také půdy s I. třídou ochrany (na následujícím obrázku
znázorněny zelenou barvou). Na těchto půdách bude realizována pouze nezbytná výstavba komunikací
(napojení na podjezd pod I/34 a napojení na existující komunikace mimo vlastní areál) a vodních ploch.
Zábory půd I. třídy ochrany jsou na následujícím obrázku znázorněny tmavě modrou barvou:

V této souvislosti připomínáme, že v platné, Obecně závazné vyhlášce č. 4/2000 o závazných částech
územního plánu města České Budějovice, čl. 82 je pro území krajinné zeleně v graf. a text. příloze značené
indexem „KV“ přípustné rovněž zřizovat účelové komunikace.
V rámci výstavby tohoto záměru se předpokládá dotčení následující parcely k.ú. České Budějovice 4
[622222]:
p.č.

druh pozemku

1150/5

ostatní plocha

plocha (m2)
13 747
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1152

vodní plocha

689

1153/1

orná půda

36 661

1153/2

orná půda

3 286

1154/2

ostatní plocha

2 269

1154/5

ostatní plocha

2 582

1155/1

orná půda

5 834

1155/2

orná půda

13 602

1155/4

orná půda

47 248

1155/5

orná půda

6 496

1156

trvalý travní porost

17 313

1158/1

ostatní plocha

811

1158/2

ostatní plocha

67

1158/3

ostatní plocha

79

1158/4

ostatní plocha

61

1158/5

ostatní plocha

1159/1

orná půda

16 259

1159/2

orná půda

4 071

1159/3

orná půda

2 671

1159/4

orná půda

2 666

1159/5

orná půda

2 756

1159/6

orná půda

5 213

62

1165

orná půda

1 856

1166/1

orná půda

15 027

1166/2

orná půda

10 519

1166/4

orná půda

158

1167/1

vodní plocha

1168/1

orná půda

822
3 156

1168/2

orná půda

4 500

1168/3

ostatní plocha

35 474

1168/8

orná půda

14 001

1168/11

orná půda

4 877

1168/12

orná půda

5 777

1168/13

orná půda

7 282

1168/15

orná půda

6 514

1168/16

orná půda

5 864

1168/17

orná půda

8 323

1168/18

ostatní plocha

1 846

1168/19

ostatní plocha

3 122

1168/20

ostatní plocha

10 869

1168/21

ostatní plocha

5 712

1168/22

ostatní plocha

5 477

1171/1

ostatní plocha

1 952

1171/2

ostatní plocha

1 258
1 017

1174

orná půda

1175/3

vodní plocha

903

1175/4

vodní plocha

257

1175/6

vodní plocha

186

1175/7

ostatní plocha

242

1175/8

vodní plocha

2 462

1175/10

orná půda

2 956

1175/34

vodní plocha

93

1175/35

orná půda

780
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1175/36

vodní plocha

141

1175/37

vodní plocha

125

1175/38

vodní plocha

59

1175/39

ostatní plocha

58

1175/40

ostatní plocha

63

1177/1

orná půda

1177/2

zastavěná plocha a nádvoří

115 615

1177/5

orná půda

4 991

1178

ostatní plocha

8 862

1179

zastavěná plocha a nádvoří

321

1180

ostatní plocha

641

1181

zastavěná plocha a nádvoří

5 318

1182

zastavěná plocha a nádvoří

958

1183

ostatní plocha

341

1184/1

ostatní plocha

2 326

1184/2

ostatní plocha

2 492

1184/3

ostatní plocha

257

1184/4

ostatní plocha

166

1185/1

vodní plocha

974

1185/2

vodní plocha

1186

trvalý travní porost

1 935

1188

ostatní plocha

1 798

1189

ostatní plocha

4 987

1190

ostatní plocha

1 514

1191

vodní plocha

4 444

1192

vodní plocha

2 085

1193

ostatní plocha

1 185

618

867

1194

ostatní plocha

2 184

1195/1

ostatní plocha

962

1195/2

ostatní plocha

102

1195/3

ostatní plocha

101

1196/1

ostatní plocha

1 148

1196/2

ostatní plocha

115

1196/3

ostatní plocha

115

1197/1

ostatní plocha

1 487

1197/2

ostatní plocha

115

1197/3

ostatní plocha

115

1198/1

orná půda

1198/3

ostatní plocha

53 757
41

1198/4

ostatní plocha

43

1198/5

ostatní plocha

43

1198/6

ostatní plocha

43

1199/3

ostatní plocha

136

1199/8

ostatní plocha

47

1199/12

ostatní plocha

540

1200/15

orná půda

2 135

1200/16

ostatní plocha

3 759

1200/17

zastavěná plocha a nádvoří

1 353

1201/167

ostatní plocha

424

1201/176

ostatní plocha

1 163

1202/1

ostatní plocha

4 840

1202/3

ostatní plocha

1 983
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1202/4

ostatní plocha

168
587 785

Dále budou výstavbou dotčeny následující parcely k.ú. České Budějovice 3 [622222]:
č. parcly

rozloha (m2)

druh

591/2

trvalý travní porost

1 831

591/10

trvalý travní porost

1 003

591/18

trvalý travní porost

591

591/19

trvalý travní porost

306

591/20

trvalý travní porost

2 793

591/21

trvalý travní porost

1 482

592/8

vodní plocha

592/9

vodní plocha

199

592/10

vodní plocha

209

593/11

trvalý travní porost

88

593/12

trvalý travní porost

1 064

593/13

trvalý travní porost

1 732

593/14

trvalý travní porost

2 421

593/15

trvalý travní porost

12

593/16

trvalý travní porost

33

593/17

trvalý travní porost

111

594/16

orná půda

704

594/17

orná půda

591

594/18

orná půda

319

594/19

orná půda

429

594/20

orná půda

250

594/21

orná půda

281

594/22

orná půda

288

594/23

orná půda

7

594/24

orná půda

202

1202/2

ostatní plocha

1202/8

ostatní plocha

124

1 115
723

Celkem

18 908

U některých z výše uvedených pozemků se bude jednat pouze o částečný zábor (tedy nikoli celé parcely).

Většina půd je zařazena do III. stupně ochrany ZPF (BPEJ 55301, 56401 a 54700), menší část ležící
v jižní části území je zařazena do IV. stupně ochrany ZPF. V severovýchodní části území podél
Rudolfovského potoka jsou pozemky zařazeny do I. stupně ochrany, tyto pozemky jsou však využity pouze
minimální nutné míře (komunikace a retenční nádrže).
Celková bilance záboru půd dle tříd ochrany je uvedena v následující tabulce:

k.ú. České Budějovice 4

z toho

celkem plocha
parcel

celkem plocha
ZPF

ZPF určené k
odnětí

I. tř

II. tř

III. tř

IV. tř

587 785

434 260

366 688

12 413

0

346 562

7 713

k.ú. České Budějovice 3

18 908

16 538

16 538

0

0

16 073

465

celkem

606 693

450 798

383 226

12 413

0

362 635

8 178

(100%)

3.2%

0.0%

94.6%

2.1%

Před realizací záměru tedy bude třeba provést odnětí ze ZPF a respektovat uložené podmínky.
Další informace jsou uvedeny v kapitole C.II.5.K záboru PUPFL nedojde.
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B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba pitné vody

39 307 m3/rok

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

Technologická voda:
Požární voda:

není vyžadována
zdroj:

vodovodní řad a nádrž SHZ

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

soudobý příkon do 3 392 kW

Spotřeba zemního plynu:

celková roční spotřeba 629 000 m3

Teplo z rozvodu:

v rámci vyhodnocení vlivů se neuvažuje
(pokud by v budoucnu došlo k napojení na stávající dálkový zdroj tepla tak nebudou
realizovány lokální zdroje spalující zemní plyn uvažované v rámci rozptylové studie)

Základní suroviny:

Skladované zboží, komponenty pro výrobu a pomocné přípravky. Pro účely tohoto
oznámení jsme uvažovali průměrný denní návoz cca 5000 tun.

V rámci záměru budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí, komunikací a další technická
omezení vyplývající z platné legislativy.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Hlavní dopravní tepnou v území je stávající čtyřproudová silnice I. třídy (I/34), která patří mezi
nejvýznamnější celostátní tahy, v úseku ÚS též značená jako evropská silnice E551 (České Budějovice –
Humpolec) a rovněž i E49 (České Budějovice – Třeboň). Komunikace tvoří přivaděč na dálnici D3
nacházející se severně mimo řešené území v k.ú. Úsilné. Silnici I/34 je v jižní části ÚS tvořena okružní
křižovatkou, do které z jihovýchodu ústí Okružní ulice značená jako silnice II. třídy (II/634), ze západu
místní komunikace Okružní. Jižním směrem pokračuje páteřní dopravní dálniční přivaděč od dálnice D3
(I/34) do středu města České Budějovice ulicí Generála Píky.
Vliv na dopravu v okolí záměru bude mít realizace severní spojky (silnice I/20), pro kterou právě probíhá
územní řízení a dle údajů ŘSD ze září 2018 by měla být uvedena do provozu v roce 2022, tedy před
ukončením výstavby 1. etapy záměru. Pro účely celkového vyhodnocení tedy uvažujeme, že před
dokončením celého záměru (1.+2. etapy bude již spojka v provozu).
Silniční dopravní napojení areálu bude využívat 2 napojení na ulici Okružní v blízkosti stávajícího sjezdu
směrem ke statku Světlíky. V případě předpokládané budoucí úpravy okružní křižovatky je uvažován i sjezd
do severní části areálu z odbočovací větve ze silnice I/43.
Během běžného provozu předpokládáme následující denní intenzitu příjezdů:
•

osobní automobily

743 (a stejný počet odjezdů)

•

dodávky

237 (a stejný počet odjezdů)

•

nákladní automobily

234 (a stejný počet odjezdů)

Vzhledem k tomu, že se předpokládá realizace ve 2 etapách tak uvádíme i rozdělení intenzit po etapy:
OA

LN

TN

1. etapa celkem

463

148

183

2. etapa celkem

280

89

51

celkem

743

237

234

Podrobnější údaje o dopravních intenzitách a jejich rozložení na stávající i navrhovanou silniční síť je
uvedeno v Dopravně inženýrském posouzení v příloze č. 4 (VGP Park České Budějovice - Dopravně
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inženýrské posouzení generované dopravy - Aktualizace posouzení pro výhledový stav
vypracované, dopravně-inženýrská projekční kanceláří Zenkl CB spol. s r.o.).

k roku 2030“

Do řešeného území z jihu ústí stávající cyklostezky se smíšeným provozem (chodec, cyklista) vedoucí
oboustranně podél ulice Generála Píky s vyústěním na Okružní ulici, kde pokračuje provoz po
komunikacích. Urbanistický návrh v souladu s ÚP navrhuje realizaci vyhrazených cyklostezek se smíšeným
provozem (chodec, cyklista) v návaznosti na stávající, tzn. v pokračování severním směrem překlenutím
Okružní ulice a využitím navrhovaných chodníků, které budou sloužit jako pro pěší tak pro cyklistickou
dopravu. Cílem je provedení cyklistické dopravy územím a zajištění dostupnosti všech budoucích
podnikatelských a výrobních areálů pro pěší i cyklisty
Stavby jsou navrženy tak, aby vznikly uliční koridory lemované zelení s pěšími a cyklistickými stezkami,
které naváží na strukturu těchto tras v okolí.
Napojení na inženýrské sítě bude provedeno nově vybudovanými přípojkami napojenými na stávající trasy
sítí v prostoru ul. Okružní.

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost
Dotčené území je převážně tvořeno zemědělsky obdělávanými pozemky, na části území se nachází ruiny
zemědělského statku.
V rámci navrženého řešení jsou v území respektovány prvky územního systému ekologické stability
vyplývající z OOP, ale zároveň i z Plánu ÚSES pro ORP České Budějovice aktualizovaného k 01/2012
převzatého z územně analytických podkladů a z ÚP Úsilné.
Při severní hranici řešeného území je podél Rudolfovského potoka vymezen lokální biokoridor značený v
OOP pod indexem BK34, v ÚP Úsilné pod indexem BK2 a v Plánu ÚSES pro ORP vymezený jako LBK0021.
Průběhy vedení biokoridoru jsou v dostupných podkladech shodné, průměrná šířka biokoridoru je 40m,
přičemž převážná část je v k.ú. ČB4. Omezení funkčnosti biokoridoru přestavuje střet se silnicí I/34 a s
navrženým dopravním propojením obslužnou komunikací, nicméně komunikace s podjezdem v místě již
fakticky funguje a zásah do funkční části prvku je v minimálním rozsahu.
Středem území od západu k východu prochází od východu od Rudolfovského potoka podél bezejmenné
vodoteče západním směrem přes místní část Světlíky s vodní plochou v pokračování až do Nemanického
rybníku lokální biokoridor LBK0020 vymezený dle Plánu ÚSES pro ORP České Budějovice. Využití pozemků
je definováno jako plochy zeleně krajinné a to v rozsahu koridoru širšího, než je plocha LBK0020.
Důvodem je snaha o zachování území s prvky krajinného charakteru a podpoření maximální funkčnosti
biokoridoru. Součástí biokoridoru je návrh smíšené stezky pro pěší a cyklisty, která je vymezená
povětšinou v trase stávající účelové komunikace. OOP v tomto průběhu vymezuje síť interakčních prvků IP
10, která je ve výkresové části rovněž vyznačena.
Z pohledu zásahů do biotopů je možno konstatovat, že realizací dojde k zastavění části ploché nivy
odvodňované soustavou stružek a potokem Čertík. Dojde k smýcení či zásahům do některých linií či skupin
dřevinných porostů a četné náletové vegetace v rámci demolice areálu bývalého statku Světlík a
jeho okolí, který je ke dni podání záměru v podstatě brownfieldem, a to v souvislosti s výstavbou
hal a přístupových komunikací. Dále dojde k částečnému záboru kulturních luk v nivě.
Z hlediska charakteru biotopů a jejich dochovanosti lze zásahy vyhodnotit jako relativně málo významné.
Přirozené typy biotopů se zde prakticky nevyskytují, dotčeny budou v drtivé většině antropogenně
podmíněné biotopy typu X a některé, jež pouze k přírodním či přírodě blízkým biotopům inklinují, ale jsou
nějakým způsobem degradované a tedy dochované v nereprezentativní kvalitě, povětšinou silně ovlivněné
ruderalizací a lidskými zásahy. Relativně kvalitnější je lužní lesík s rybníčkem u statku inklinující k lužním či
mokřadním biotopům, který však do prostoru realizace záměru není zařazen a zůstane zachován.
Z nepřímých vlivů lze předpokládat možnost určitého snížení migrační prostupnosti území. Lokální
biokoridory LBK 0020 a LBK 0021 podél Čertíku budou částečně fragmentovány průchody obslužných
komunikací (vlastní obsluha a napojení areálu, další obslužné komunikace v území, zejména v okolí
kruhové křižovatky a průchodu silnice I/34). Do části interakčního prvku IP10 tvořené lužním lesíkem s
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rybníčkem u statku, coby jeho nejvýznamnější části, zasaženo nebude. Stávající alej podél bývalé
příjezdové cesty ke statku zůstane zachována a bude využívána pouze pro pěší a cyklisty.
Rozsah kácení dřevin bude omezen pouze na nezbytně nutný rozsah, jedná se především o stromy podél
dnes již zaniklé cesty od statku směrem k Nemanicím, prostor bývalé zahrady severně od statku, větrolam
jižně od navrhované budovy B a zeleň v prostoru navrhované budovy H – viz následující obrázek
(podrobněji viz příloha 1):

V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude zpracována podrobná inventarizace dřevin určených ke
kácení a také projet ozelenění areálu ve kterém bude navržena kompenzace (náhradní výsadba) za
odstraněné dřeviny.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Pro vytápění haly budou instalovány podstropní teplovzdušné jednotky nebo tmavé zářiče využívající jako
palivo zemní plyn z veřejné distribuční soustavy. Pro vytápění vestaveb a výrobu teplé užitkové vody
budou instalovány kondenzační plynové kotle. Všechny zdroje budou s ohledem na umístění a výkon
zařazeny mezi nevyjmenované zdroje. Celkové množství emitovaných škodlivin vznikajících spalováním
zemního plynu při dosažení instalovaného výkonu je uvedeno v následující tabulce:
NOx (g/h)

prach (g/h)

objekt A - klimatizační jednotky

29.3

0.5

objekt A - vytápění administrativy

6.0

0.1

objekt B - klimatizační jednotky

43.4

0.7

objekt B - vytápění administrativy

11.9

0.2

objekt H - klimatizační jednotky

9.0

0.1

objekt C - klimatizační jednotky

43.4

0.7

objekt C - vytápění administrativy

11.9

0.2

objekt D - klimatizační jednotky

66.5

1.0

objekt D - vytápění administrativy

17.9

0.3

objekt E - klimatizační jednotky

230.1

3.5

objekt E - vytápění administrativy

53.6

0.8

objekt F - klimatizační jednotky

133.1

2.0

objekt F - vytápění administrativy

29.8

0.5

objekt G - klimatizační jednotky

104.9

1.6

objekt G - vytápění administrativy

23.8

0.4

objekt H - vytápění administrativy

23.8

0.4

objekt NA - vytápění zázemí

6.0

0.1

Pro vytápění a klimatizaci budou použity klimatizační jednotky, zářiče a teplovodní kotle s výduchy
vyvedenými nad střechu objektu. Pokud by v budoucnu došlo k napojení na stávající dálkový zdroj tepla
tak nebudou realizovány výše uvedené lokální zdroje spalující zemní plyn. Z hlediska vyhodnocení vlivu na
ovzduší však byla v rámci tohoto oznámení posuzována méně příznivá varianta (tedy vytápění plynem).
Stávající navrhovaný rozsah záměru neuvažuje s instalací významnějších technologických zdrojů emisí
škodlivin do ovzduší. V objektech se předpokládá umístění především výrob lehkého charakteru
či montážních pracovišť v rámci kterých nebudou provozovány vyjmenované zdroje ve smyslu
zákona 201/2012 Sb. ani zdroje emitující významné množství škodlivin.

Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou pojezdy na volné ploše a parkování. Běžný provoz bude zdrojem následujícího
objemu emisí:
NOx
g/den

PM10
g/den

benzen
g/den

BaP
mg/den

parkoviště u objektu A

2.9

0.28

0.03

0.03

parkoviště u objektu C

4.6

0.44

0.04

0.04

parkoviště u objektu D

6.9

0.65

0.06

0.06
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parkoviště u objektu E

33.3

3.15

0.31

0.31

parkoviště u objektu F

19.2

1.82

0.18

0.18

parkoviště u objektu G

15.1

1.43

0.14

0.14

parkoviště u objektu H

11.3

1.07

0.11

0.11

parkoviště u objektu NA

65.1

7.11

0.45

0.22

celkem

158.8

16.0

1.3

1.1

K emisi bude docházet uvnitř areálu v prostoru dopravní trasy a parkování.

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem (dovoz materiálu, zboží a přeprava osob) bude zdrojem
následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

PM10
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

1781.4

154.2

8.3

14.5

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především během zásahů terénu v počáteční fázi výstavby) očekávat
emise tuhých znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem
emisí bude úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na obytnou
zástavbu se jedná o vliv srovnatelný se zemědělským obděláváním pozemků.
Demolice objektů bude prováděna pouze na malé části území, proto neočekáváme podstatnější vliv na
kvalitu ovzduší.
Vliv stavební dopravy bude srovnatelný (nebo nižší) s vlivy dopravního provozu areálu po dokončení.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

39 307 m3/rok

produkce:

Technologické vody: prakticky nebudou vznikat, pokud by vznikaly budou odváženy specializovanou
firmou jako kapalné odpady.
Srážkové vody:

srážkové vody budou svedeny do retenčních nádrží a postupně zasakovány.
V rámci dalšího stupně přípravy stavby budou v prostoru navrhovaného záměru
provedeny vsakovací zkoušky a dle jejich výsledků budou navrženy jednotlivé
vsakovací nádrže. Bude se jednat o otevřené nádrže s propustným dnem, které
budou v rámci sadových úprav „ozeleněny“ tak aby vytvořily přírodě blízký prvek.
Případně bud navrženo řízené vypouštění části srážkových vod do vodoteče.
Podrobné řešení bude dohodnuto s orgány ochrany přírody a vodoprávním orgánem.
Celková bilance srážkových vod je uveden v následující tabulce:
umístění

produkce srážkových vod (l/s)

objekt A

170.7

objekt B

310.5

objekt C

242

objekt D

343.2

objekt E

1554

objekt F

798.3

objekt G

579.7

objekt H
objekt NA

54

vrátnice (apod.)

209.1
3.1

komunikace

716.9
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celkem

Výstavba:

5291,6

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě a případných demolicích (včetně zbytků statku),
viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05
17 05

O

Železo a ocel
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

17 08
20 02 01

odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno, s ohledem na
velikost záměru bude podrobněji specifikováno v dalším stupni projektové přípravy.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

Odpady z provozu
Nakládání s veškerými odpady vzniklými při užívání stavby musí být prováděno v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a související vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
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odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Přeprava nebezpečných odpadů bude prováděna v uzavřených
kontejnerech a v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. ve znění zákona 1/2001 Sb., upravujícím přepravu
nebezpečných věcí ADR.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu název
08 03 18
odpadní tiskařský toner

kategorie
O

12 01 02

železný šrot

O

12 01 04

šrot neželezných kovů, kabely, vodiče

O

15 01 01

zbytky papírových a lepenkových obalů

O

15 01 02

plastové obaly (antistatické sáčky, sáčky, fólie)

O

15 01 03

poškozené dřevěné obaly (palety)

O

15 01 06

směs obalových materiálů

O

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, čistící utěrky

N

16 02 14

desky plošných spojů (nereklamovatelné)

N

20 01 01

sběrový papír

O

20 01 21

zářivky a výbojky

N

20 02 01

odpady ze zeleně

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

Množství vznikajících odpadů bude upřesněno v další fázi projektové přípravy na základě podrobnějšího
popis technologií umísťovaných do jednotlivých areálů.
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

vyvolaná doprava (příjezdů za den) na veř. komunikacích:
bude tvořena celkem:

743 osobními automobily,
237 lehkými nákladními automobily a
234 těžkými nákladními automobily

Podrobnější údaje o dopravních intenzitách a jejich rozložení na silniční síť je
uvedeno v Dopravně inženýrském posouzení v příloze č. 4.
technologické zdroje:
Soupis uvažovaných zdrojů je uveden v hlukové studii (příloha č.3, str. 17 a situace
zdrojů)

Záření:

v průběhu výstavby:

nespecifikováno

Vibrace:

nejsou produkovány ve významné míře

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Manipulace s látkami, které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU
CITLIVOST
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován v Jihočeském kraji, v severní části města České
Budějovice, v katastrálním území České Budějovice 3 a České Budějovice 4. Řešené území ÚS leží při
severním okraji Českobudějovické sídelní aglomerace a zahrnuje část nivy odvodňované potokem Čertík a
dalšími drobnými bezejmennými vodotečemi. Území leží v nadmořské výšce cca 398-407 m n. m, přičemž
je mírně svažité západním až jihozápadním směrem. Územím napříč prochází silnice I/34 napojená při jeho
západním okraji na křižovatku (kruhový objezd). Součástí území je areál bývalé usedlosti Světlík (v
současnosti charakteru brownfieldu (ruiny). Od jihu k hodnocenému území již přiléhá rozvolněná zástavba
průmyslových areálů, provozoven aj.
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území významně antropogenními vlivy pozměněné (převažuje orná
půda, dále jsou zastoupeny kulturní louky, v centrální části ruiny statku Světlík, drobné výrazně upravené
vodoteče, průchod silnice I/34, územím prochází vedení VN, z přírodnějších složek linie a skupiny dřevin
podél odvodňovacích rýh a vodotečí, větrolamy, rybníček a lužní lesík).
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
V dotčeném území se nachází prvky územního systému ekologické stability lokální úrovně.

Územím protéká potok Čertík a další drobné vodoteče. Jižně od bývalé usedlosti Světlík se rozkládá drobný
rybníček.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Niva Čertíku a rybníček představují významné krajinné prvky ze zákona.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován v severní části k.ú. České Budějovice 4,
oboustranně od silnice I. třídy (I/34), která tvořící přivaděč na dálnici D3. Záměr je navržen na ploše
vymezené UP jako rozvojové území ploch pro nadměstské areály s komerčními aktivitami.
Rozsáhlá lokalita se nachází na kótě cca 398-407 m.n.m, přičemž je mírně svažitá západním směrem.
Dominantou území je stávající čtyřproudová silnice I. třídy (I/34) s okružní křižovatkou připojující silnici II.
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třídy (II/634) a Okružní ulicí. Současně zastavěné území se nachází v jižní části ÚS v místní části Světlík.
Jedná se o nevyužívaný statek, v současnosti charakteru brownfield, s bývalými dvojdomky, jejichž
půdorys je patrný již pouze ze zákresu katastrální mapy, ve skutečnosti jsou objekty po demolici. Původní
statek je vzhledem ke svému technickému stavu určen k přestavbě.
V současné době je převážná část území zemědělsky obdělávána, pouze menší část zaujímá částečně
demolovaný statek Světlík.
V malé části prostoru při příjezdové komunikaci ke statku je volná plocha bez zástavby s pozůstatky
stavební suti po provedených demolicích. Tuto část lokality lze hodnotit jako území narušené
antropogenními vlivy.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů sledovaných škodliviny.
V dotčeném území nebyly zjištěny poměry, které by, s ohledem na extrémní citlivost, mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě České Budějovice žije přibližně 94 tisíc obyvatel. Záměr je navržen na severovýchodním okraji
města mimo souvislou zástavbu.
Nejbližší obytná zástavba se nachází v prostoru ulice Světlíky v části Nemanice. Jedná se pouze několik
obytných domů (ležící 360 m a více severozápadně od hranice areálu). O něco blíže (cca 220 m) je ve
výstavbě objekt u něhož nelze vyloučit budoucí využití pro bydlení.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování tohoto oznámené zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
kód
CCBD
CCBA

název
České Budějovice
Č.Budějovice-Antala
Staška

vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

měřené škodliviny

3.1

okrskové

0,5 – 4 km

NO2, PM10, PM2,5 benzen

5.9

okrskové

0,5 – 4 km

PM10, PM2,5, Bap,

S ohledem na vzdálenost a representativnost tedy využíváme údaje ze stanice České Budějovice. Údaje o
měření imisní zátěže BaP uvádíme pouze orientačně neboť jsou k dispozici pouze data ze stanice
Č.Budějovice-Antala Staška, která je již za hranicí representativnosti (a tedy data nejsou pro vzdálenější
území relevantní).
Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí
poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici České Budějovice do 15,4 µg.m-3. Což
činí cca 39% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 se na této stanici dosáhla 97,9 µg.m což činí 49% imisního limitu
-3
pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

STRANA 34 z 82

„VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE, NA SVĚTLÍCÍCH“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 13,8 µg.m , tedy asi 35% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 100 µg.m (LV1h=200 µg.m ).

Tuhé látky - PM10

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici České Budějovice 18,5 µg.m-3. Což činí
cca 46% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 se na stanici České Budějovice dosáhly 153,0 µg.m-3 což je nad
-3
hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 20 případů za rok,
což je více než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší koncentrace dosáhla hodnoty
31,1 µg.m-3. U krátkodobých maxim tedy imisní limit této škodliviny v okolí stanice je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
cca 20,1 µg.m , tedy asi 51% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

STRANA 35 z 82

„VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE, NA SVĚTLÍCÍCH“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
cca 36,1 µg.m , tedy pod hranicí limitu (LV24h=50 µg.m ).

Tuhé látky - PM2,5

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici České Budějovice 14,6 µg.m-3. Což činí
58% imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu a
nedosahuje ani hodnoty limitu platného od roku 2020 (20 µg.m-3).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
cca 15,7 µg.m , tedy 63% limitu (LVr=25 µg.m ). Hodnota je také nižší než limit, který vstoupí v platnost od
-3
roku 2020 (20 µg.m ).

Benzen

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanicích České Budějovice do 0,9 µg.m-3.
Což činí 18% imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:
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Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu v předmětné lokalitě dosahuje
-3
-3
do 1,0 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.

Benzo(a)Pyren

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace BaP na stanicích České Budějovice – Antala Staška
do 1,3 ng.m-3. Což je nad úrovní imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty v okolí této stanice tedy
přesahují hranici platného imisního limitu (representativnost stanice však již nezahrnuje plochu záměru).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje
-3
-3
do 0,9 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy není překročen.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 11, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

MT 11

Počet letních dnů

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 -160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18
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Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90-100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 až 60

Počet dnů zamračených

120 -150

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Řešená lokalita se nachází v severní části k.ú. České Budějovice 4, oboustranně od silnice I. třídy (I/34)
tvořící přivaděč na dálnici D3 a zahrnuje rozvojové území ploch pro nadměstské areály s komerčními
aktivitami. Vzdálenost hranice záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního
chráněného prostoru staveb je více jak 250 m (v prostoru ulice Světlíky).
V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující stávající hlukovou situaci
způsobovanou provozem stávající silniční dopravy v zájmovém území a bylo provedeno autorizované
měření hluku. Podrobné informace o výpočtu i měření jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto oznámení.
Pro vyhodnocení vlivu hluku z dopravy generované navrhovaným areálem na významnější komunikace dále
od záměru byla v říjnu a listopadu 2018 zpracována i aktualizovaná hluková studie, která
vyhodnocuje vliv v dohodnutém rozsahu území z jednání s OŽP KÚJK dne 22.8.2018 a rovněž tak i dle
požadavku KHS Jihočeského kraje, pobočky České Budějovice ze dne 27.09.2018. Obě citované studie
tvoří přílohu tohoto oznámení (příloha č.3). Na tomto místě pouze stručně citujeme uváděné výsledky:

Měření hluku
V rámci zpracování hlukové studie bylo provedeno měření stávající hlukové zátěže na okraji ploch územním
plánem vymezených pro zahradní bydlení (tedy na nejbližším místě k záměru, kde lze do budoucna
předpokládat možnost hlukově chráněného prostoru), v místě mezi plochou navrhovaného záměru a
nejbližší obytnou zástavbou na ulici Světlíky:

Modelování stávající hlukové zátěže
V rámci aktualizované hlukové studie byl proveden výpočet stávající hlukové situace bez realizace záměru
ve vybraných bodech u Pražské třídy a ul. Horní:
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limit (dB)

60,0

50,0

Dále byl v rámci hlukové studie pro názornost proveden výpočet izofonických linií k orientační představě o
šíření hluku v určité výšce na povrchem terénu:

denní doba (stávající stav k roku 2018)

noční doba(stávající stav k roku 2018)

Modelování hlukové zátěže z dopravy v roce 2000
Podrobněji je popsáno v hlukové studii na straně 11, 18 a 20, viz příloha č.3.

Modelování hlukové zátěže z dopravy v roce 2018
Podrobněji je popsáno v hlukové studii na straně 11, 18 a 21, viz příloha č.3.

Modelování hlukové zátěže z dopravy v roce 2030 bez realizace záměru
V rámci aktualizované hlukové studie byl proveden výpočet stávající hlukové situace bez realizace záměru
na území, kde se příspěvky intenzit dopravy vyvolané záměrem mohou v zaznamenatelné míře projevit:
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denní doba (stav bez realizace k roku 2030)

noční doba (stav bez realizace k roku 2030)

Podrobnější popis hlukové situace je uveden v hlukové studii (příloha č.3).
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky 1-00-00 Labe,
• dílčí povodí 1-06-03 Vltava od Malše po Lužnici,
• drobné povodí

1-06-03-0560 Čertík (Rudolfovský potok)
1-06-03-0051 Dobrovodská stoka

Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění nejsou vodní toky Čertík (č.h.p.
1-06-03-0560) a Dobrovodská stoka (č.h.p. 1-06-03-0051) významnými vodními toky. Vlastním areálem
protéká tok Dobrovodské stoky. Trasa toku je záměrem respektována výstavba areálu do něj prakticky
nezasahuje s výjimkou nutných přemostění. Tok Čertíka nebude stavbou zasažen.
Vlastní plocha záměru je převážně suchá bez trvalých či dočasných vodních toků. V prostoru severně od
statku Světlík se nachází plocha, která pravděpodobně v minulosti sloužila jako rybník, v současné době je
již zazeměna bez vodní hladiny. Jižně od statku se nachází bezejmenná vodní plocha (nádrž ID: 106 030
051 017), do této plochy však hodnocený záměr nezasahuje.
Další nejbližší vodní plochy jsou Nemanický rybník a rybník Čertík, oba leží ve vzdálenosti více jak 250 m
od hranice areálu a záměr do nich nijak nezasahuje.
Do prostoru navrhovaného záměru nezasahuje záplavové území Q100:

Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
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V prostoru záměru se nenacházejí žádné evidované vodní zdroje ani jejich ochranná pásma, Nejbližším
vodním zdrojem je vrt US-2a na katastru obce Úsilné s vymezeným ochranným pásmem 2 stupně
(Magistrát České Budějovice, č.j. OŽP 2724/2010/Sn ze dne 17.08.2010), rozloha pásma činí 376 929 m2.

Hranice OP je od hranice areálu vzdálena více jak 700 m.

Podzemní voda
Zájmové území se dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů
podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod nachází v
hydrogeologickém rajónu s č. Id 2160 „Budějovická pánev“ (základní pozice útvaru podzemních vod).
Tento hydrogeologický rajón je hodnocen jako vodní útvar bilančně napjatý. Celková bilanční situace
Budějovické pánve je stabilní a v zásadě vyrovnaná. Jakost podzemních vod v Budějovické pánvi je
ohrožována průnikem kontaminace především v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. Největší
koncentrace znečištění z potenciálních zdrojů znečištění je ve východní části Českých Budějovic a v okolí
Mydlovar.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat v převážné většině na pozemcích, které jsou součástí ZPF, menší část
plochy areálu je navržena na pozemcích do půdního fondu nezařazených (podrobněji v kap. B.II.1. Půda).
Většina pozemků dotčených záměrem které jsou součástí zemědělsko půdního fondu jsou půdy III. třídy
ochrany (BPEJ 54700, 55301 a 56401), tedy půdy s průměrnou produkční schopností (na obrázku níže jsou
zakresleny světle modrou plochou). V jižní části se nacházejí půdy s IV. třídou ochrany, tedy půdy s
podprůměrnou produkční schopností (na obrázku níže jsou zakresleny šedou plochou).
Menší část půd v severovýchodní části území mají I. třídu ochrany (BPEJ 55600), tedy bonitně nejcennější
půdy. Tyto půdy však budou zástavbou dotčeny jen minimálně, jsou na nich navrženy pouze komunikace,
které z důvodu jejich napojení na již existující dopravní infrastrukturu (mosty, stávající silnice) nelze vést
mimo tento prostor – viz tmavě modrý zákres na zelených plochách na následujícím obrázku (podrobněji
viz příloha č.1):
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Z půd zcela dominují pseudogleje pelické, od severozápadu okrajově zasahuje enkláva svahovin.
Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) se záměr nedotýká.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí
Hodnocené území leží v jižní části České vysočiny při rozhraní mezi Českobudějovickou a Třeboňskou
pánví. Zařazení na nižší úrovni je následující:
soustava: Česko-moravská soustava
podsoustava: Jihočeské pánve
celek: Českobudějovická pánev
podcelek: Blatská pánev
okrsek: Zlivská pánev
celek: Třeboňská pánev
podcelek: Lišovský práh
okrsek: Hlubocká pahorkatina
Hodnocené území leží v severním okraji Českobudějovické sídelní aglomerace a zahrnuje okraj pánevní
nivy odvodňované potokem Čertík a dalšími drobnými bezejmennými vodotečemi. Tvoří jej zcela plochá
niva, resp. její okraj, severovýchodně se terén zvedá a přechází do Lišovského prahu.
Geologický podklad v nivě tvoří kvarterní uloženiny nezpevněných sedimentů (hlíny, písky a štěrky, písčito
hlinité až hlinito-písčité sedimenty, nivní uloženiny, místy i spraše a sprašové hlíny) a křídové zpevněné
sedimenty (pískovce, slepence, jílovce a prachovce).
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Z půd zcela dominují pseudogleje pelické, od severozápadu okrajově zasahuje enkláva svahovin.

Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.
Nejbližší poddolované území jsou Hůry 2 ID 2058 po dobývání černého uhlí z těžby před rokem 1945:

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Zájmové území leží v jihovýchodním okraji Českobudějovického bioregionu (1.30). Bioregion se nachází ve
střední části jižních Čech a zabírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev. Bioregion má protáhlý
tvar od severozápadu k jihovýchodu a celkovou plochu 703 km2. Je tvořen pánví vyplněnou sedimenty
kyselého charakteru s rozsáhlými podmáčenými sníženinami. Převažuje biota dubojehličnaté varianty 4.
vegetačního stupně.
V biotě převažují hercynské prvky, zvláštností jsou zde lesy hájového charakteru s absencí habru a
podmáčené lesy se zastoupením dubu, jedle a smrku. Netypickou část bioregionu tvoří podmáčené plošiny
a kopce na krystaliniku a sprašových hlínách s acidofilními doubravami. Na podmáčených místech byly
dominantní bažinné olšiny, vrbové křoviny a podél vodních toků luhy. V potenciální přirozené vegetaci jsou
zde zastoupeny zejména acidofilní doubravy i lipové doubravy. Velmi vzácně se vyskytují i fragmenty
teplomilných doubrav. Charakteristické je pak hojné zastoupení mokřadních a vodních stanovišť. V nivě
převažovaly luhy, na podmáčených stanovištích byly zastoupeny bažinné olšiny a vrbové křoviny. V
náhradní přirozené vegetaci jsou zastoupeny louky a společenstva rákosin a vysokých ostřic. V rámci
náhradních porostů jsou u luční vegetace typické vlhké až rašelinné louky a v rámci mezofytních stanovišť
ovsíkové louky a poháňkové pastviny. Vzácná jsou naopak společenstva acidofilních smilkových luk. V okolí
rybníků jsou hojná společenstva vysokých ostřic a rákosin v rámci nich pak jsou hojná vodní společenstva
a společenstva obnažených den.
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Bioregion leží v českomoravském mezofytiku a z větší části se překrývá s fytogeografickým okresem 38.
Budějovická pánev, mimo jeho západní okraj. Okrajově do něj zasahuje severní část fytogeografického
podokresu 37e. Volyňské Předšumaví.
Flóra je převážně mokřadního charakteru s výskytem exklávních prvků. Význačný je pak výskyt boreálních
a boreokontinentálních typů olšin a mokřadů.
Fauna bioregionu je hercynská se západními vlivy a je silně ovlivněna lidskou činností. Přírodě blízká
stanoviště a jejich faunu představují zejména mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy kolem
četných rybníků. Řeky mají charakter podhorských toků, a náleží do parmového pásma.
Z hlediska současného stavu krajiny je zdejší krajina převážně odlesněná s hojným zastoupením rybníků a
hustou říční sítí. ve středověku, zejména v 15. a 16. století zde byly vbudovány složité rybničné soustavy,
které vytvořily harmonickou a hospodářsky využitelnou krajinu. V minulosti typické a hojně zastoupené
vlhké louky byly z velké části, zejména v průběhu. 20. století, převedeny na ornou půdu nebo
zmeliorovány. Je zde vyrovnané zastoupení rybníků, vlhkých luk, kulturních borů a orné půdy. Jihovýchodní
část bioregionu je zčásti ovlivněna Českobudějovickou sídelní aglomerací.

Fauna a flora
Podrobněji je stav flóry a fauny popsán v biologickém průzkumu (viz příloha č.5).
Charakter flóry i fauny dotčeného území zcela určuje poloha při severním okraji Českobudějovické sídelní
aglomerace, kde dosud probíhá zemědělská činnost. Dominuje orná půda, i větší enklávy kulturních luk. V
rámci nivy toku Čertíku se nachází další drobné vodoteče doprovázené liniemi dřevin, dále drobný rybníček
a lužní lesík při ruinách bývalého statku Světlík. Výrazným antropogenními prvky jsou pak průchod silnice
I/34 a kruhová křižovatka. Silně dominuje zastoupení druhů typických pro příměstská území, tj. druhy
synantropní, místy i neofyty. Místy výrazné je však zastoupení druhů typických pro lužní a mokřadní
stanoviště.
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR) se v dotčeném území ani přilehlém okolí nevyskytují přírodní, či
přírodě blízké biotopy, pouze některé segmenty k nim inklinují, nejsou však vyvinuty či zachovány v
reprezentativní kvalitě - lužní porosty u rybníka, rybník samotný a některé úseky břehových doprovodných
porostů s náznaky mokřadní vegetace. Luční biotopy v současnosti představují silně zkulturněné louky, v
minulosti snad charakteru aluviálních psárkových či vlhkých pcháčových luk. Stav biotopů tedy odpovídá
dlouhodobému antropickému ovlivnění území, kde zcela dominují antropogenně silně ovlivněné či
podmíněné biotopy typu X. Zejména v rámci areálu bývalého statku Světlík se nachází četná antropogenní,
silně ruderalizovaná lada s hojnými nálety dřevin. Níže je prezentován seznam přítomných biotopů v
hodnoceném území:

X1 - Urbanizovaná území
X5 - Intenzivně obhospodařované louky
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
X11 - Paseky s nitrofilní vegetací
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla
V rámci biologického průzkumu byly identifikovány některé segmenty inklinující k některým z přírodně
blízkých biotopů. Jedná se především o biotopy mokřadní:

K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, bez vodních
makrofyt, ale s přirozeným nebo přírodně blízkým charakterem dna a břehu
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Pro účely botanického průzkumu byl zpracován tzv. "vegetační screening", který představuje souvisle
mapovaný prostor v dotčeném území stavby vč. pásu území s přesahem vně, které bylo rozděleno na
jednotlivé segmenty (č. 1- 81). V rámci zoologického průzkumu bylo území řešeno jako dva segmenty,
vymezené diagonální komunikací I/34 (jižní část Na Světlících - lokalita 1; severní část „za dálnicí“ lokalita
2), která je nejvýznamnější dělící strukturou v řešeném území.
V rámci biologického průzkumu byly identifikovány některé relativně kvalitnější porosty, které místy
inklinují k lužním či mokřadním biotopům (vrbiny podél stružky - segment č. 3, biotopy: K2.1, X7; vlhké
louky - segmenty č. 2, 4, biotopy: X5, inklinace k T1.4 nebo T1.5; lužní lesík - segment č. 32, biotopy:
X13, inklinace k L2.2B a K2.1; rybníček u statku - segment č. 33, biotopy: V1G, M1.1, X7; pás a skupiny
dřevin severně od statku - segmenty č. 39, 41, 42, biotopy: X12, inklinace k L2.2B a K2.1, místy i K3;
břehové doprovodné porosty - segmenty č. 11, 14, 63, 67, 69, biotopy: X7, X12, inklinace k L2.2B a K2.1).
Přesto jsou tyto porosty silně ovlivněny ruderalizací a antropicky ovlivněny.

Flora
Ve flóře převažují běžné druhy typické pro polohu nivy s místy výraznějším vnosem zástupců typických pro
lužní a mokřadní biotopy, degradované však přítomností ruderálních zástupci a neofytů.
V rámci botanického průzkumu bylo popsáno 166 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn výskyt
žádného ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ani z druhů
Červeného seznamu (viz. příloha č. 5, botanická část biologického průzkumu).
Níže v tabulce je prezentován soupis všech zjištěných druhů ve zkoumaném území. Tento soupis
představuje zachycení aktuálního druhového spektra v rámci průzkumů během měsíce duben - červen.
Seznam zjištěných druhů:
Latinský název
Acer platanoides L.
Aegopodium podagraria L.
Achillea pratensis Saukel et Länger
Ajuga reptans L.
Alchemilla vulgaris L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anemone nemorosa L.
Anemnone ranunculoides L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arctium lappa L.
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.
Ballota nigra L.
Belis perennis L.
Betula pendula Roth
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Campanula patula L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Carduus acanthoides L.
Carex acuta L.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex hirta L.
Carex remota L.
Cerastium holosteoides subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cerastium arvense L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Conium maculatum L.
Conolvulus arvensis L.
Cornus sericea L.
Crataegus laevigata (Poir. in Lam.)
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.

Český název
javor mléč
bršlice kozí noha
řebříček luční
zběhovec plazivý
kontryhel obecný
česnáček lékařský
olše lepkavá
psárka luční
sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá
děhel lesní
kerblík lesní
huseníček rolní
lopuch větší
křen selský
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
měrnice černá
sedmikráska chudobka
bříza bradavičnatá
třtina křovištní
zvonek rozkladitý
kokoška pastuší tobolka
bodlák obecný
ostřice štíhlá
ostřice jarní
ostřice srstnatá
ostřice řídkoklasá
rožec obecný luční
rožec rolní
čekanka obecná
pcháč oset
pcháč zelinný
pcháč obecný
bolehlav plamatý
svlačec rolní
svída výběžkatá
hloh obecný
škarda dvouletá
srha laločnatá

St. ochrany
-

St. ohrožení
-
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Latinský název
Daucus carota L.
Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
Dipsacus fullonum L.
Echium vulgare L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium ciliatum Raf.
Epilobium hirsutum L.
Erigeron anuus (L.) Pers.
Erophila verna (L.) Bess.
Euphorbia esula L.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Ficaria verna subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria officinalis L.
Galeopsis speciosa Mill.
Galium album Mill.
Galium aparine L.
Geranium pratense L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Heracleum spondylium L.
Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Hypericum maculatum Crantz.
Hypericum perforatum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Chenopodium hybridum L.
Juglans regia L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.
Lathyrus pratensis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Lycopus europaeus L.
Lychnis flos-cuculi L.
Lysimachia nummularia L.
Malus domestica Borkh.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Mentha aquatica L.
Mentha arvensis L.
Myosotis palustris (L.) L
Pastinaca sativa L.
Phalaris arundinacea
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Picea abises (L.) Karsten
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa trivialis L.
Polygonum arenastrum Boreau
Populus tremula L.

Český název
mrkev obecná
metlice trsnastá
štětka planá
hadinec obecný
pýr plazivý
vrbovka brvitá
vrbovka chlupatá
turan roční
osívka jarní
pryšec obecný
kostřava obrovská
kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní hlíznatý
tužebník jilmový
jahodník obecný
jasan ztepilý
zemědým lékařský
konopice sličná
svízel bílý
svízel přítula
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
zblochan vzplývavý
bolševník obecný
medyněk vlnatý
chmel otáčivý
třezalka skvrnitá
třezalka tečkovaná
krabilice chlupatá
vlaštovičník větší
merlík bílý
merlík zvrhlý
ořešák královský
sítina klubkatá
sítina rozkladitá
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka nachová
kapustka obecná
hrachor luční
kopretina bílá
lnice květel
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
bika ladní
karbinec evropský
kohoutek luční
vrbina obecná
jabloň domácí
tolice dětelová
tolice vojtěška
komonice žlutá
máta vodní
máta rolní
pomněnka bahenní
pastinák setý
chrastice rákosovitá
bojínek luční
rákos obecný
smrk ztepilý
borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel prostřední
lipnice roční
lipnice hajní
lipnice obecná
truskavec obecný
topol osika

St. ochrany
-

St. ohrožení
-
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Latinský název
Populus x Canadensis (Dode) Guinier
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus insitia L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.
Pyrus communis L.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus scleratus L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix alba L.
Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix euxina I. V. Belyaeva
Salix matsudana Koidz.cv. "Tortuosa"
Salix triandra L.
Salix viminalis L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba officinalis L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophularia nodosa Dumort.
Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet
Silene nutans L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum nigrum
Solidago canadensis L.
Sonchus oleraceus L.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria nemorum L.
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Tilia cordata Mill.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium medium L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L
Tussilago farfara L
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Veronica beccabunga L
Veronica chamaedrys L
Veronica persica Poiret
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Viola arvensis Murray
Viola odorata L.

Český název
topol kanadský
mochna husí
mochna nátržník
mochna plazivá
třešeň ptačí
slivoň obecná
střemcha obecná
trnka obecná
hrušeň obecná
dub letní
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
pryskyřník lítý
růže šípková
ostružiník ježiník
ostružiník maliník
šťovík tupolistý
vrba bílá
vrba ušatá
vrba jíva
vrba křehká
vrba Matsudova
vrba trojmužná
vrba košíkářská
bez černý
krvavec toten
skřípina lesní
krtičník hlíznatý
bér zelený
silenka šírolistá bílá
silenka nící
silenka nadmutá
lilek černý
celík kanadský
mléč zelinný
ptačinec mokřadní
ptačinec prostřední
ptačinec hajní
kostival lékařský
vratič obecný
smetánka lékařská
lípa srdčitá
jetel pochybný
jetel prostřední
jetel luční
jetel plazivý
podběl lékařský
kopřiva dvojdomá
divizna malokvětá
rozrazil potoční
rozrazil rezekvítek
rozrazil perský
vikev ptačí
vikev plotní
violka rolní
violka vonná

St. ochrany
-

St. ohrožení
-

Fauna
V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 56 druhů obratlovců, z toho 2 druhy
plazů, 45 druhů ptáků a 9 druhů savců. Byly zjištěny 4 druhy obratlovců, řazených dle příslušné legislativní
normy, tedy vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, mezi zvláště chráněné druhy. Z toho 3 druhů jsou
chráněny v kategorii silně ohrožených (ještěrka obecná - Lacerta agilis, slepýš křehký - Anguis fragilis,
netopýr rezavý - Nyctalus noctula) a jeden druh v kategorii ohrožených (vlaštovka obecná - Hirundo
rustica) (viz. příloha č. 5, zoologická část biologického průzkumu).
Seznam zjištěných druhů:
Český název
Obojživelníci:

Latinský název

St. ochrany
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Český název
Nebyli zjištěni, výskyt pouze předpokládán
Plazi:
ještěrka obecná
slepýš křehký
Ptáci:
bažant obecný
brhlík lesní
budníček menší
budníček větší
cvrčilka zelená
čejka chocholatá
červenka obecná
dlask tlustozobý
drozd kvíčala
drozd zpěvný
havran polní
holub domácí
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
jiřička obecná
kachna divoká
káně lesní
konipas bílý
kos černý
kukačka obecná
mlynařík dlouhoocasý
pěnice černohlavá
pěnice hnědokřídlá
pěnice pokřovní
pěnkava obecná
poštolka obecná
rákosník zpěvný
rehek domácí
rehek zahradní
skřivan polní
sojka obecná
stehlík obecný
straka obecná
strakapoud velký
strnad obecný
střízlík obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
špaček obecný
vlaštovka obecná
vrabec polní
vrána šedá
zvonek zelený
zvonohlík zahradní
žluna zelená
Savci:
hraboš polní
krtek obecný
kuna
liška obecná
netopýr rezavý (přelety)1
norník rudý
rejsek obecný
srnec obecný
zajíc polní

Latinský název
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Phasianus colchicus
Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochillus
Locustella naevia
Vanellus vanellus
Erithacus rubecula
Coccothraustes coccothraustes
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Corvus frugilegus
Columba livia f. domestica
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Delichon urbica
Anas platyrhynchos
Buteo buteo
Motacilla alba
Turdus merula
Cuculus canorus
Aegithalos caudatus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Fringilla coelebs
Falco tinnunculus
Acrocephalus palustris
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Alauda arvensis
Garrulus glandarius
Carduelis carduelis
Pica pica
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Troglodytes troglodytes
Parus major
Parus coeruleus
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica
Passer montanus
Corvus cornix
Carduelis chloris
Serinus serinus
Picus viridis
Microtus arvalis
Talpa europaea
Martes sp.
Vulpes vulpes
Nyctalus noctula
Clethrionomys /Myodes/ glareolus
Sorex araneus
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

St. ochrany
§SO
§SO
-

§O

§SO

Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých

1

Během průzkumu byl v území zjištěn 1 druh netopýrů - netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Vzhledem k obdobným
požadavkům na biotop zde lze předpokládat i výskyt zástupců rodů Myotis a Pipistrellus.
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ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
V rámci řešeného území jsou dle platné ÚPD vymezeny prvky lokálního ÚSES - od severu zasahuje lokální
biocentrum LBC 005 na něž je napojen lokální biokoridor LBK 0020, procházející dál na jihovýchod až jih.
Rybník s lužním lesíkem u statku Světlík je součástí interakčního prvku IP 10. Podél potoka Čertík, který od
severovýchodu až jihovýchodu zájmové území vymezuje, je veden lokální biokoridor LBK 0021. Při
jihovýchodní hranici zájmového území se na něj napojuje výše uvedený LBK 0020. Prvky ÚSES jsou
vymezeny jako víceméně funkční skladebné části ÚSES.

Chráněná území
Dotčené území ani jeho přilehlé okolí leží mimo zvláště chráněná území, národní park nebo chráněné
krajinné oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Nejbližší je přírodní
památka Orty, vzdálená ve velkém odstupu cca 2,9 km severně.

Natura 2000
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Nejbližšími z území soustavy Natura 2000 je ptačí oblast (CZ0311037) Českobudějovické rybníky, vzdálená
ve velkém odstupu, cca 3,5 km západně a evropsky významná lokalita (CZ0313138) Vrbenské rybníky
vzdálená ve velkém odstupu, cca 3,5 km západně.

Významné krajinné prvky
Dotčené území, leží při okraji široké nivy odvodňované soustavou stružek a potokem Čertík s drobným
rybníčkem, které představují VKP ze zákona. Registrované VKP zde nebyly vyhlášeny.

C.II.8. Krajina
Hodnocené území z krajinářského hlediska představuje okraj nivy Českobudějovické pánve při severním
okraji Českobudějovické sídelní aglomerace, silně ovlivněné suburbanizací v rámci rozvoje města. Dosud
však dominuje zemědělské obhospodařování. Typologicky se jedná o polní krajinu, místy více členěnou
liniemi a skupinami dřevin, doplněnou několika menšími remízky, a zahrnuje část nivy odvodňované
potokem Čertík a dalšími drobnými bezejmennými vodotečemi. Území leží v nadmořské výšce cca 398-407
m n. m, směrem na severozápad stoupá a na jihovýchod k městu klesá do nivy Čertíku. Územím napříč
prochází výrazná linie silnice I/34 vedená na náspu, napojená při jeho západním okraji na křižovatku
(kruhový objezd) při ulici Okružní. Součástí území je areál bývalé usedlosti Světlík, který má současnosti již
podobu ruiny. Od jihu, k silnici (ulice Okružní) již přiléhá rozvolněná zástavba průmyslových areálů a
různých provozoven. V rámci dosud nezastavěného území převažuje polní zemědělská krajina místy
doplněná remízky a skupinami či liniemi rozptýlené zeleně (břehové doprovodné porosty, větrolamy), které
území dále člení na pohledově více uzavřené enklávy. Územím prochází vedení VVN, vizuálně se také
uplatňují komíny a dosud více rozvolněná zástavba průmyslových areálů.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru zasahuje také plochu bývalého statku Světlík, statek je relativně dlouhou dobu
nevyužíván, budovy již nejsou zastřešeny a postupně podléhají zkáze respektive samovolnému rozpadu.
Zbytky budov statku již pravděpodobně nemají významnou hodnotu a jejich asanace by pravděpodobně
byla prospěšná.
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Převážná většina ploch na nichž bude záměr realizován je využívána jako orná půda, z hlediska bonity se
však jedná především o půdy průměrné kvalty (3. třídy ochrany ZPF).
V prostoru posuzovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka.

Architektonické a historické památky
V prostoru areálu Posuzovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.

Archeologická naleziště
Dotčené území lze označit podle zák. č. 20/1987 Sb.,O Státní památkové péči v platném znění jako území s
archeologickými nálezy II. a III. kategorie. Okolí bývalého statku Světlík je vymezeno jako archeologické
naleziště II. kategorie s označením Dvůr Světlík u Nemanic. To znamená, že při jednotlivých stavebních
aktivitách může dojít k porušení pozůstatků pravěkého, raně středověkého a středověkého osídlení. Proto
se ukládá jednotlivým investorům, aby v případě zástavby zajistili provedení záchranného archeologického
výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál především obsluhován 2 nově vybudovanými napojeními na stávající
komunikaci (ulici Okružní), která je napojena přes okružní křižovatku na přivaděč k dálnici D3. Způsob
dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.
Z hlediska širších dopravních vazeb se předpokládá, že v době provozu areálu již bude dokončena výstavba
Severní spojky (dle aktuálních údajů ŘSD se předpokládá uvedení do provozu v roce 2022). Ve stejném
termínu se předpokládá i dokončení obchvatu Českých Budějovic, úseku dálnic D3 Úsilné - Hodějovice
(stavba má vydané stavební povolení a probíhá výběr dodavatele). Tyto dopravní stavby jsou tedy v rámci
vyhodnocení uvažovány.
Navržená trasa Severní tangenty není dosud stavebně ani organizačně připravena, mimo to její realizace je
vázána na výstavbu VLC Nemanice a tudíž nejistá a také její trasa začíná a vede dle dostupných materiálů
KÚJK zejména studie z r. 2012 zcela mimo plochy záměru a koncepčně právě v maximální míře mimo
obytná i průmyslová území. Z tohoto důvodu s její existencí není v rámci hodnocení Technologického parku
uvažováno a veškerý podíl dopravy, který by tuto komunikaci mohl potenciálně využívat je tedy uvažován
na Severní spojce.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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C.III.
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Navrhovaný záměr je umisťován do prostoru částečně navazujícího na stávající průmyslovou zónu na
okraji města České Budějovice. Z hlediska stávající kvality životního prostředí a úrovně jeho zatížení je
nejvýznamnější skutečností to, že západně od záměru prochází dotčeným územím čtyřproudová
komunikace I/34, která slouží jako přivaděč na dálnici D3 a spolu s navazující ulicí Okružní je v
hodnoceném území nejvýznamnějším zdrojem hluku a zdrojem emisí škodlivin do ovzduší (např. NO2, PM10
atd.). Podrobněji jsou jednotlivé složky životního prostředí popsány v předchozích kapitolách.
Vlastní prostor navržené stavby je zemědělsky využívaný lze hodnotit jako již částečně antropogenně
pozměněný. Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR) se v dotčeném území ani přilehlém okolí nevyskytují
přírodní, či přírodě blízké biotopy, pouze některé segmenty k nim inklinují, nejsou však vyvinuty či
zachovány v reprezentativní kvalitě.
V rámci celkového vyhodnocení stávající kvality a zatížení životního prostředí nebyly zjištěny skutečnosti,
které by vylučovaly umístění nového záměru do tohoto území.
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ČÁST D
(ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou.
Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska
vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován vzhledem k obytným objektům v poměrně izolované poloze, v blízkosti areálu se
nacházejí pouze několik obytných domů (ležící 360 m a více severozápadně od hranice areálu) při ulici
Světlíky v části Nemanice. O něco blíže (cca 220 m) je ve výstavbě objekt u něhož nelze vyloučit budoucí
využití pro bydlení. Vyhodnocen je také vliv na navazující silniční síť a vybrané objekty v jejím okolí.
Vliv na tyto objekty byl vyhodnocen ve výpočtových studiích (viz příloha č. 2 a č.3).

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise z vytápění a ze spalovacích motorů vozidel
manipulačních prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii,
aktualizované v říjnu 2018, když tato vyhodnocuje vliv v dohodnutém rozsahu území z jednání
s OŽP KÚJK dne 22.8.2018, vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek
(PM10, PM2,5), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně
pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 100m a také pro vybrané výpočtové body situované do
prostoru oken nejbližších obytných objektů:
NO2
objekt číslo
Světlíky 7 (č.p. 1074)
rozestavěný objekt (p. č. 584/84)
Pražská tř. 212/136
A. Trägera 360/80
Horní 477/2
Mikuláše z Husi 564/4
měření AIM 2017
pětiletí 2013-2017
limit

PM2,5

benzen

BaP

roční průměr

hodinové
maximum

roční
průměr

PM10
24hodinové
maximum1

roční průměr

roční průměr

roční průměr

0.220
0.270
0.144
0.208
0.163
0.127
15.400
13.800
40,000

4.4
4.7
3.7
2.7
3.0
2.6
97.9
200,0

0.132
0.169
0.080
0.141
0.088
0.087
18.500
20.100
40,000

0.78
0.86
0.56
0.42
0.46
0.37
31.100
36.100
50,00

0.083
0.107
0.051
0.089
0.056
0.055
14.600
15.700
25,00

0.009
0.011
0.005
0.008
0.006
0.005
0.900
1.000
5,000

0.010
0.013
0.006
0.012
0.007
0.008
(1.300)2
0.900
1,0000

1

u údajů z měření a aktuálních pětiletých průměrů je uvedena 36. nejvyšší koncentrace

2

měřící stanice mimo uváděnou representativnost
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V rámci rozptylové studie byla samostatně vyhodnocena i 1. etapa realizace záměru. Výsledky imisních
příspěvků u výše uvedených obytných objektů dosahují hodnot ještě nižších, proto na tomto místě vliv
provozu 1 etapy podrobněji nehodnotíme.
Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem záměrem
vyvolané dopravy (po realizaci 1 i 2. etapy) podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních
účinků uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné.

hluk
Stacionární zdroje hluku
Z výsledků hlukové studie (viz příloha č.3) vyplývá, že hluk záměru má jen velmi malý příspěvek
akustického tlaku (v řádu několika desetin dB). V součtu se stávající ekvivalentní hladinou akustického
tlaku ze stacionárních zdrojů v lokalitě tedy dosažení či překročení limitních hodnot (v denní době na
hodnotě LAeq = 50 dB, ani v noční době na hodnotě LAeq = 40 dB) nepředpokládáme.

Doprava
Výpočet pro body v okolí areálu

Z dopravního hlediska se realizací areálu situace v okolí významně nezmění, spíše výstavbou hal dojde o ke
snížení hluku ve sledovaných bodech (haly budou tvořit přirozenou hlukovou bariéru od komunikace I/34).
Výpočet pro body v blízkosti ul. Pražské, Horní a Mikuláše z Husy:
provoz pouze 1 etapy záměru (rok 2024)

provoz obou etap záměru (rok 2030)
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Z presentovaných hodnot vyplývá, že díky relativně malým příspěvkům dopravy vyvolané záměrem na
řešených stávajících komunikacích nedojde prakticky k žádné změně hlukové zátěže hodnocených
výpočtových bodů. V prostoru výpočtového bodu V107_A (Mikuláše z Husi 564/4) sice k mírnému nárůstu
dojde, nicméně celková hluková zátěž zůstane pod hodnotou limitů. Podrobnější popis výpočtu a poloha
výpočtových bodů jsou uvedeny v příloze č.3.

Sociální a ekonomické důsledky
Záměr vytváří cca 1143 nových pracovních míst v dělnických profesích a cca 440 nových pracovních míst
v administrativě (celkem tedy 1 583), vzhledem k rozsahu pravděpodobně vyvolá potřebu vzniku dalších
nových pracovních míst v oblasti služeb (stravování, údržba areálu atd.).

Počet dotčených obyvatel
Záměr v zaznamenatelné míře neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10.

Oxid dusičitý (NO2)
realizace 1. etapy
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,93 µg.m-3 jedná se tedy o nízké hodnoty do 2,3 % limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové
maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,4 µg.m-3, tedy méně než 1% limitu (40 µg.m-3).
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
ve výši do 5,2 µg.m-3, tedy do 2,6 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 3 µg.m-3, tedy méně než 1,5% limitu (200 µg.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:

STRANA 55 z 82

„VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE, NA SVĚTLÍCÍCH“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

realizace 1.+2. etapy
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 2 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní
v blízkosti objektu A. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 5 % limitu
(40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou
hodnoty příspěvku významně nižší.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,4 µg.m-3, tedy méně než 1% limitu (40 µg.m-3).
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
ve výši do 11 µg.m-3, tedy do 5,5 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 6 µg.m-3, tedy méně než 3% limitu (200 µg.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:
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průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie (příloha č.2).

Tuhé látky (PM10)
realizace 1. etapy
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,77 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,9% limitu
(40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti
objektu A. V ostatních částech území bude imisní příspěvek dosahovat hodnot nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,4 µg.m-3, tedy méně než 1% limitu (40 µg.m-3).
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí ve
výši do 1,26 µg.m-3, tedy 2,5 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu.. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké.
Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,4 µg.m-3, tedy méně než 1% limitu (50 µg.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:
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průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,49 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2% limitu
(25 µg.m-3), respektive do 2,4% limitu platného od roku 2020 (20 µg.m-3). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,2 µg.m-3, tedy méně než 1% limitu (20 µg.m-3).

průměrné roční koncentrace PM2,5

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
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realizace 1.+2. etapy
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 1,7 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 4,3% limitu
(40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti
objektu A. V ostatních částech území bude imisní příspěvek dosahovat hodnot nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,4 µg.m-3, tedy méně než 1% limitu (40 µg.m-3).
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí ve
výši do 2,8 µg.m-3, tedy 5,7 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu.. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké.
Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 1 µg.m-3, tedy méně než 2% limitu (50 µg.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10
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Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 1,1 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 4% limitu
(25 µg.m-3), respektive do 5,4% limitu platného od roku 2020 (20 µg.m-3). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,2 µg.m-3, tedy méně než 1% limitu (20 µg.m-3).

průměrné roční koncentrace PM2,5

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.

Benzen
realizace 1. etapy
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,043 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,9% limitu
(5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti
objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,02 µg.m-3, tedy méně než 0,4% limitu (5 µg.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:
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průměrné roční koncentrace benzenu

realizace 1.+2. etapy
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,09 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,9% limitu
(5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti
objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,02 µg.m-3, tedy méně než 0,4% limitu (5 µg.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu
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Benzo(a)pyren (BaP)
realizace 1. etapy
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,055 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 5,5% limitu
(1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti
objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,02 ng.m-3, tedy méně než 2% limitu (1 ng.m-3), na většině území však koncentrace nedosáhnou ani
0,01 ng.m-3, tedy budou pod 1% limitu (1 ng.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie (příloha č. 2).

realizace 1.+2. etapy
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem
dosahuje nejvýše 0,1 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o
(1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na
objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
nižších.

navrhovaného záměru,
hodnoty do 10% limitu
ulici Okružní v blízkosti
dosahovat hodnot ještě

Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot nižších
než 0,02 ng.m-3, tedy méně než 2% limitu (1 ng.m-3), na většině území však koncentrace nedosáhnou ani
0,01 ng.m-3, tedy budou pod 1% limitu (1 ng.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:
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průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie (příloha č. 2).
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže (viz kapitola C) tedy konstatujeme, že provoz významným
způsobem neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a mimo vlastní areál nezpůsobuje vznik nových
nadlimitních stavů.

Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.
Vytápění areálu a provoz automobilové dopravy vázané na záměr bude pochopitelně zdrojem emise
skleníkových plynů, vzhledem k tomu, že daný prostor byl již v minulosti využíván jako průmyslový areál a
s tímto využitím se počítá i nadále tak se nejedná o významnou změnu, vzhledem k konstrukci objektů a
jejich lepší tepelně izolačním vlastnostem lze očekávat, že emise skleníkových plynů se oproti původnímu
provozu nezvýší nebo dokonce poklesne.
Záměr uvažuje se vsakováním srážkových vod přímo v areálu ve vybudovaných otevřených retenčních
nádržích s propustným dnem, v okolí těchto nově vybudovaných občasných vodních ploch je navrženo
doplnit vhodnou zeleň, konkrétní řešení bude rozpracováno v rámci projektu sadových úprav v dalším
stupni projektové přípravy. Dále se předpokládá vytvoření izolační zeleně podél komunikací v areálu.
Všechny výsadby budou respektovat místní druhovou skladbu dřevin.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující dopady hlukové zátěže na stávající
situaci v okolí záměru, další hluková studie vyhodnocuje ovlivnění hlukové zátěže na navazujících
komunikacích v okolí v rozsahu dle požadavku KHS Jihočeského kraje, pobočky České Budějovice ze dne
27.09.2018 Obě studie tvoří přílohu tohoto č. 3 oznámení.
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Výsledná hluková zátěž sledovaného území je znázorněna na následujících obrázcích:

Varianta A –Příspěvek stacionárních zdrojů
denní doba

noční doba
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Varianta B – Doprava v areálu a okolí – rok dostavby + realizace záměru
denní doba

noční doba
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Shrnutí výsledků hlukové studie
Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem z provozu na pozemních komunikacích.
Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových
bodů, které jsou umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb postavených v zasaženém území lze,
ve vztahu k jednotlivým limitům, vyvodit následující závěry:

Stacionární zdroje
V rámci posuzování stacionárních zdrojů hluku ze záměru, bylo výpočtově ověřeno, že příspěvek zdrojů
hluku bude takřka zanedbatelný a rozhodně nebude zdrojem nadlimitních vztahů.

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Z dopravního hlediska se realizací komplexu komerčních hal situace v okolí významně nezmění, spíše
výstavbou hal dojde o ke snížení hluku v bodech V1, V2 a V3 (směrem k části Nemanice), tj. haly budou
tvořit přirozenou hlukovou bariéru od komunikace I/34.

Doprava na navazujících komunikacích v okolí – rok 2024 + realizace 1. etapy záměru
Doprava vázaná na záměr bude využívat především kapacitní komunikace určené pro tranzit městem jak
pro vozidla se vzdálenějším zdrojem či cílem tak i s ohledem na plynulost a komfort i dopravou pro menší
vzdálenosti. Ovlivnění hlukové situace na komunikacích mimo nejbližší okolí záměru bylo vyhodnoceno
v rámci aktualizace hlukové studie provedené v prosinci 2018. Porovnání výsledků výpočtů ve vybraných
výpočtových bodech je uvedeno kapitole věnované vlivům na zdraví (D.I.1.), celkové vyhodnocení je
podrobněji popsáno v hlukové studii (příloha č. 3), grafické vyhodnocení výsledků výpočtu viz strana 22
hlukové studie.
Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že stávající hluková situace v okolí hodnocených komunikací je dána
zejména hlukem z provozu na těchto pozemních komunikacích.
V rámci posuzování hluku z dopravy, bylo výpočtově ověřeno, že v místě chráněných prostorů staveb kde
se předpokládá, že bez vlivu záměru bude naplněn limit hluku pro denní nebo noční dobu, samotný
příspěvek by tyto hodnoty nezvedl ani o 0,1 dB. V případě výpočtového bodu V107 se předpokládá nárůst
o 0,2 dB, nicméně zde není a po realizaci nebude limitu dosaženo.
Z výsledků je patrné, že provoz záměru nebude mít po realizaci významný akustický vliv na hlukovou
situaci v dotčeném území a nebude zdrojem nadlimitních stavů

Doprava na navazujících komunikacích v okolí – rok 2030 + realizace celého záměru
Doprava vázaná na záměr bude využívat především kapacitní komunikace určené pro tranzit městem jak
pro vozidla se vzdálenějším zdrojem či cílem tak i s ohledem na plynulost a komfort i dopravou pro menší
vzdálenosti. Ovlivnění hlukové situace na komunikacích mimo nejbližší okolí záměru bylo vyhodnoceno
v rámci aktualizace hlukové studie provedené v prosinci 2018. Porovnání výsledků výpočtů ve vybraných
výpočtových bodech je uvedeno kapitole věnované vlivům na zdraví (D.I.1.), celkové vyhodnocení je
podrobněji popsáno v hlukové studii (příloha č. 3) z níž zde uvádíme grafické znázornění výsledků výpočtu:
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denní doba

noční doba
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Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že stávající hluková situace v okolí hodnocených komunikací je dána
zejména hlukem z provozu na těchto pozemních komunikacích.
V rámci posuzování hluku z dopravy, bylo výpočtově ověřeno, že i kdyby byl v místě chráněných prostorů
staveb naplněn limit hluku pro denní nebo noční dobu, samotný příspěvek by tyto hodnoty nezvedl ani o
0,1 dB.
Z výsledků je patrné, že provoz záměru nebude mít po realizaci významný akustický vliv na hlukovou
situaci v dotčeném území a nebude zdrojem nadlimitních stavů
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Záměr je realizován na ploše , která je v současné době převážně bez zástavby. Po realizaci záměru
vzniknou nové zpevněné plochy, které budou zachycovat (a nepropouštět) srážkové vody. Tyto vody
budou svedeny dešťovou kanalizací do otevřených retenčních nádrží se vsakováním.
V současné době je navrženo vybudování 3 retenčních nádrží koncipovaných jako trvalé vodní plochy
v nichž se tedy předpokládá s kolísáním hladiny a postupným vsakem a regulovaným odtokem do
recipientu. V rámci dalšího stupně přípravy stavby se předpokládá zpracování projektu ozelenění areálu
v němž se s těmito vodními prvky počítá a není vyloučeno, že budou případně doplněny ještě o další vodní
plochy. V rámci územního řízení bude upřesněno a s příslušným orgánem odsouhlaseno maximální
množství (l/s), které bude možno do toku Čertík vypouštět a retenční soustava bude navržena tak aby
spolehlivě zaručila, že toto množství nebude překročeno.
Stávající povrchové toky v blízkosti záměru nebudou stavbou dotčeny díky retenci a vsakování srážkových
vod ani nepředpokládáme změnu odtokových parametrů z území.
Navrhovaný záměr tedy nebude mít vliv na odvodnění území.

Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Splaškové vody budou svedeny
do kanalizace. Do povrchových vod budou vypouštěny pouze přebytky srážkových vod (přepady
z retenčních nádrží.
V období provozu areálu jsou zdrojem možného ovlivnění kvality vod jednak motorová vozidla (úkapy
paliva apod.), jednak zimní údržba komunikací. Jmenované zdroje potenciálně mohou mít vliv jak na
kvalitu povrchových tak podzemních vod.
Negativnímu ovlivnění podzemních vod bude předcházeno jednak vlastním návrhem záměru (zpevněné
plochy budou vybaveny odlučovači lehkých kapalin) a dále nutností zpracovat a respektovat havarijní plán
pro záměr.
Vzhledem k tomu, že dešťové vody ze zpevněných ploch budou předčištěny v odlučovačích lehkých kapalin
a následně svedeny do retenčních nádrží (kde by bylo možné v případě potřeby provést sanační zásah)
pokládáme možnost negativního vlivu na kvalitu povrchových vod za nepravděpodobnou.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé
výpusti do horninového prostředí. Dešťových vod ze všech zpevněných ploch budou vedeny přes
odlučovače ropných látek (dále jen ORL). Případný vsak bude probíhat v otevřených retenčních nádržích,
kde by případné znečištění bylo snadno zjištěno.
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Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je z větší části navržen na pozemcích zahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF). Z větší
části se jedná o půdy 3. třídy ochrany, nejde tedy o půdy nejvyšší kvality i když i tyto se v menším rozsahu
v prostoru dotčeném stavbou vyskytují, ale zástavbou budou zasaženy pouze velmi omezeně.
Na plochách půd s 1. třídou ochrany jsou navrženy pouze komunikace jejichž trasování vychází ze
stávajících omezení jako například mostní objekt pro prostup pod tělesem 4 proudé komunikace I/34 nebo
napojení na ul. Slévárenskou. Dále se zde uvažuje s umístěním retenčních nádrží. Stavba budov či
zpevněných ploch zde nebude realizována.
Pozemky pro výstavbu bude nutno vyjmout ze ZPF. V rámci souhlasu s odnětím budou stanoveny
podmínky, které bude investor respektovat, ornice bude částečně využita pro realizaci ploch zeleně
v areálu.
V rámci skrývek ani jiných zásahů do terénu nebudou stavbou ani deponiemi zasaženy prvky USES ani
zemina nebude umísťována v blízkosti vodních toků ani v blízkosti dřevin ponechaných na lokalitě.
Vzhledem k tomu, že bude výstavba probíhat postupně, bude část zeminy uložena na mezideponii v
prostoru plánované výstavby parkovací plochy pro kamiony a postupně využita v rámci sadových úprav v
okolí hal. Přesné umístění bude zakresleno do situace v rámci podání žádosti na MŽP pro vynětí ze ZPF.
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do zemědělsky obhospodařovaného území s převahou orné půdy. Dotčené území
zahrnuje také areál bývalého statku Světlík, který v současnosti tvoří ladem ponechané území s četnými
ruderalizovanými antropogenními lady a zpevněnými plochami zarůstajícími nálety dřevin. Z trvalých
vegetačních formací jsou to pak linie a skupiny dřevin (větrolamy, břehové doprovodné porosty podél
Čertíku a bezejmenných stružek) a také kulturní louky západně od bývalé usedlosti Světlík a za silnicí I/34
a kruhovým objezdem.
V dotčeném území ani přilehlém okolí se nevyskytují přírodní, či přírodě blízké biotopy, pouze některé
segmenty k nim inklinují, nejsou však vyvinuty či zachovány v reprezentativní kvalitě. Stav biotopů tedy
odpovídá dlouhodobému antropickému ovlivnění území, kde zcela dominují antropogenně silně ovlivněné či
podmíněné biotopy typu X.
V rámci realizace záměru řešeného územní studií dojde k výstavbě 8 hal a související dopravní
infrastruktury (napojení obslužných komunikací z ulice Okružní, zkapacitnění a doplnění kruhového
objezdu).
Z pohledu zásahů do biotopů je možno konstatovat, že realizací dojde k zastavění části ploché nivy
odvodňované soustavou stružek a potokem Čertík (Rudolfovský potok). Z hlediska charakteru biotopů a
jejich dochovanosti lze zásahy vyhodnotit jako relativně málo významné. Přirozené typy biotopů se zde
prakticky nevyskytují, dotčeny budou v drtivé většině antropogenně podmíněné biotopy typu X a některé,
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jež pouze k přírodním či přírodě blízkým biotopům inklinují, ale jsou nějakým způsobem degradované a
tedy dochované v nereprezentativní kvalitě, povětšinou silně ovlivněné ruderalizací a lidskými zásahy.
Relativně kvalitnější jsou lužní lesík s rybníčkem u statku (segmenty č. 32, 33) inklinující k lužním či
mokřadním biotopům (K2.1, L2.2B, V1G, M1.1) a porost vrbin (segment č. 3) v sz. okraji dotčeného území.
Ty však nebudou záměrem prakticky vůbec dotčeny. Dojde k rozsáhlejším záborům kulturních luk (X5) v
nivě (segmenty č. 4, 36 a 37).
Dojde k smýcení či zásahům do některých liníí či skupin dřevinných porostů a četné náletové vegetace v
rámci demolice areálu bývalého statku Světlík a jeho okolí v souvislosti s výstavbou hal a přístupových
komunikací (viz část B.II.5.).
K úplnému smýcení či větší části porostů dojde: v rámci segmentu č. 5 (porosty topolu kanadského), č. 9
(nižší, ale kompaktní porosty keřostromů až keřů tvořené vrbou jívou, či v. křehkou, dále javorem mléčem,
místy i dubem letním či třešní ptačí či trnkou obecnou), č. 29 (drobná skupina jabloní s ořešákem), č. 34
(část linie dřevin s jasanem ztepilým, vtroušenou lípou srdčitou a dubem letním, v keřové složce plané
slivoně), č. 39 (pokračování linie za dálnicí, s mezerovitými zbytkovými porosty topolu kanadského
doplněných jasanem ztepilým, vrbou křehkou, v. bílou, slivoní obecnou či trnkou obecnou, v jihovýchodní
části přechází v rozsáhlejší a vzrůstnější porosty tvořené javorem mléčem, jasanem ztepilým, vrbou
křehkou, či v. jívou), v severní části areálu statku v rámci segmentů č. 41 - 46 (zahrnují rozsáhlé porosty
lemující severní okraj areálu statku tvořené javorem mléčem, jasanem ztepilým, vrbou křehkou, v. bílou či
v. jívou, dále skupiny náletových dřevin a zbytkové zeleně původních výsadeb zahradních dřevin tvořených
jabloní domácí, hrušní obecnou a okrasných dřevin se smrkem ztepilým a vrbou Matsudovou. V rámci
demolice vlastního areálu statku dojde ke smýcení veškeré náletové dřevinné složky tvořené zejména
vrbami, střemchou obecnou, jasany, vč. vzrůstnějších jedinců tvořených jasanem ztepilým či javorem
mléčem - segmenty č. 54 - 62).
Rozsah kácení je naznačen růžovými plochami (podrobněji viz příloha 1):

Částečné zásahy do dřevinných porostů jsou předpokládány v rámci průchodů navržené komunikační sítě v
řešeném území a do jeho okolí (segmenty č. 5 - komunikace k hale H, napojení na ulici Okružní, č. 21, 27napojení areálu z ulice Okružní, č. 30 - průchod komunikace severně od haly A, č. 34 - průchod
komunikace sz. od haly A, č. 50 - průchod komunikace jz. od haly D, č. 67 - průchod komunikace k
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průmyslovému areálu Vráto a na východ, mimo řešené území do k.ú. Úsilné, č. 69 - průchod komunikace
východně od haly E na východ, mimo řešené území do k.ú. Úsilné).
Z nepřímých vlivů lze předpokládat možnost určitého snížení migrační prostupnosti území. Lokální
biokoridory LBK 0020 a LBK 0021 podél Čertíku (Rudolfovského potoka) však nebudou významněji dotčeny
(lokálně jen v rámci průchodů obslužných komunikací). Do nejvýznamnější části interakčního prvku IP10,
tvořené lužním lesíkem s rybníčkem u statku, zasaženo nebude.
Rozsah plánovaného kácení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, bude podrobněji
rozpracován v rámci projektové dokumentace v dalším stupni záměru v tom smyslu, že nutným
předpokladem k žádosti o kácení dřevinné zeleně rostoucí mimo les je nutný dendrologický průzkum, který
bude určující jak pro udělení povolení ke kácení, tak z něj bude orgán ochrany přírody vycházet při řešení
náhradních výsadeb. Vzhledem k situování jádrových ploch v zájmovém území (haly, zpevněné plochy v
jejich okolí a obslužné komunikace) je možné jíž nyní konstatovat, že kácení dřevinné zeleně na nich
nebude z hlediska výskytu arborikolních druhů nedojde k zásahu do hodnotných jedinců dřevin, neboť v
plochách, kde je zvažováno kácení, je dominantní jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), hybridní topol (Populus
x canadensis), bříza (Betula sp.).
Přesto, že v rámci průzkumu byly zaznamenány pouze přelety netopýrů za potravou, je při kácení
vzrostlých (a především doupných) dřevin nutné brát zřetel na možnost výskytu stromových druhů
netopýrů.
Detailní chiropterologický průzkum zaměřený na dohledání úkrytů stromových druhů netopýrů bude
proveden v předstihu před realizací tak, aby vyhodnocoval aktuální situaci v prostoru výstavby (tedy nikoli
s několikaletým předstihem, který by po čase již nemusel být relevantní). Vyhodnocení možných úkrytů
stromových druhů netopýrů by bylo vhodné skloubit s činností biologického dozoru stavby. Detailní
chiropterologický průzkum/posouzení, zaměřený na výskyt stromových druhů netopýrů v území před
realizací záměru doloží zda a jaké druhy se případně v předmětné lokalitě vyskytují, resp. v jakém rozsahu
bude nutné požádat o výjimku z jejich ochranných podmínek (v souladu s platnou legislativou). Samotný
(potravní) výskyt netopýrů však nemá dopad na vlastní záměr.
Z hlediska výskytu netopýrů by bylo vhodné směřovat případné kácení do začátku mimovegetační sezony
(IX. a X.), kdy mláďata jsou již letuschopná, ale netopýři ještě aktivují a jsou schopni se přemístit na
náhradní stanoviště. Kácení bude prováděno citlivě a pokácené stromy budou ponechány na lokalitě v klidu
1 (2) dny, aby mohli netopýři případně dutiny opustit a přemístit se do náhradních úkrytů. Zde je opět
doporučena účast biologického dozoru stavby.
Pokud budou v rámci záměru řešeny náhradní výsadby dřevinné zeleně, bylo by více než vhodné řešit tuto
skutečnost použitím původních a stanovištně odpovídajících druhů dřevin s vyloučením zahradních
kultivarů.
Z hlediska charakteru biotopů a jejich dochovanosti lze zásahy vyhodnotit jako relativně málo významné.
Přirozené typy biotopů se zde prakticky nevyskytují, dotčeny budou v drtivé většině antropogenně
podmíněné biotopy typu X a některé, jež pouze k přírodním či přírodě blízkým biotopům inklinují, ale jsou
nějakým způsobem degradované a tedy dochované v nereprezentativní kvalitě, povětšinou silně ovlivněné
ruderalizací a lidskými zásahy. Relativně kvalitnější jsou lužní lesík s rybníčkem u statku (segmenty č. 32,
33) inklinující k lužním či mokřadním biotopům (K2.1, L2.2B, V1G, M1.1) a porost vrbin (segment č. 3) v
sz. okraji dotčeného území. Ty však nebudou záměrem prakticky vůbec dotčeny.
Ve flóře převažují běžné druhy typické pro polohu nivy s místy výraznějším vnosem zástupců typických pro
lužní a mokřadní biotopy, degradované však přítomností ruderálních zástupci a neofytů. V rámci
botanického průzkumu nebyl zjištěn výskyt žádného ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném znění ani z druhů Červeného seznamu (viz. příloha č. X, botanická část
biologického průzkumu). S ohledem na stav biotopů, je jejich možný výskyt v hodnoceném území málo
pravděpodobný.
Z pohledu vlivů na faunu je možno konstatovat, že v lokalitě a v jejím blízkém okolí, byl prokázán výskyt 4
zvláště chráněných druhů obratlovců, uváděných ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., chráněných dle zákona č.
114/1992 Sb., v platných zněních. Charakter jejich výskytu ve vztahu k plánovanému záměru je diskutován
níže.
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V území přímo zasaženém realizací záměru se nenacházejí vhodné reprodukční biotopy obojživelníků.
Vzhledem k charakteru sledovaného území však je důvodné se domnívat, že částí plochy zájmového území
bude v období rozmnožování probíhat reprodukční migrace. Její síla bude odvislá od abundance a věkové
struktury populací jednotlivých druhů obojživelníků. Potvrzení reprodukční migrace obojživelníků lokalitou
nemohlo být provedeno již v této fázi přípravy projektu z důvodu zahájení terénních prací nejen po jarní
migraci na reprodukční lokalitu, ale též po metamorfóze pulců. V pásu podél Čertíka budou vybudovány tři
zasakovací nádrže na dešťovou vodu, což kromě retardace odtoku vody z území a zvýšení zasakovacích
schopností údolní nivy Rudolfovského potoka, také významným způsobem zvýší reprodukční možnosti
zdejších populací obojživelníků v širším území a sníží tlak na případnou reprodukční migraci přes území
dotčené plochy záměru. Zároveň je navrženo osadit přechod travnatého pásu podél Rudolfovského potoka
do zpevněných ploch kolem hal cca 30 cm vysokým betonovým obrubníkem, který by minimalizoval
disperzi obojživelníků a drobných savců obecně na zpevněné plochy a tím i bránil jejich případné mortalitě.
Zároveň by tento obrubník působil jako protipovodňová ochrana (viz níže).
Tento „biopás“, který v podstatě rozšiřuje biokoridor podél Čertíka, doporučuji v rámci terénních úprav
oproti okolnímu terénu (zpevněným plochám) snížit, čímž bude podpořen spád zpevněných ploch ke
svádění dešťové vody, ale zároveň dojde ke zmenšení výškového rozdílu mezi hladinou Čertíka a úrovní
terénu v levobřežním pásu. Tato opatření by mohlo fungovat ve své podstatě jako protipovodňové opatření
s významným biologickým přesahem - došlo by ke zpomalování odtoku z území při vyšších průtocích, což
by se logicky mohlo projevit následně na zvýšení jeho biodiverzity - mohly by vzniknout periodické
mokřadní biotopy, které v území při aktuálním způsobu jeho využití nemají šanci vzniknout.
Pokud by správce toku - Povodí Vltavy - akceptoval toto řešení ke zpomalování odtoku z území, mohl by
tomu napomoci systémem nízkých příčných prahů v toku, které by zvýšily hladinu potoka a opět by
zmenšily výši průtoků, nutných k umožnění rozlivu (a „zavlažování“) levobřežního pásu podél
Rudolfovského potoka. Pro správce toku by toto řešení, snižující velocitu toku, znamenalo pomístní snížení
unášecí schopnosti při vyšších průtocích a tedy snížení snosu materiálu do nižších partií potoka.
Podstatným parametrem však je vůle k tomuto řešení ze strany všech zúčastněných, tedy Správce toku,
orgánu ochrany přírody i investora.
Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů obratlovců na lokalitě a v jejím blízkém okolí je možné
konstatovat, že vlaštovka obecná (Hirundo rustica) není na zájmové území vázána a lokalitu využívá pouze
k potravním přeletům. Z tohoto důvodu není nutné její výskyt řešit formou výjimky z ochranných
podmínek, resp. zmírňujících opatření.
Slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis) byli ve sledovaném území zjištěni
náhodně, což odpovídá jejich nízké abundanci. Z hlediska realizace záměru je zásadní, že slepýš křehký byl
zjištěn v lesíku u rybníka (interakční prvek IP10), do něhož nebude zasaženo a ještěrka obecná byla
prokázána v biokoridoru BK34, jižně od silnice I/34. Také zde nedojde j zásahu do biotopu předmětného
ZCHD. Pro oba druhy je však z principu předběžné opatrnosti vhodná žádost o výjimku z jejich ochranných
podmínek. Z hlediska minimalizace dopadu na jejich populace (a tím zjednodušení nutných opatření pro
udělení výjimky z ochranných podmínek) je směřování terénních skrývek do období IX. - X. v místech
lemových biotopů podél dřevinných formací a trávníků (ještěrka) a dřevinných formací (slepýš). U ploch
zemědělské půdy toto omezení neplatí. Pokud by zhotovitel záměru ustavil biologický dozor stavby,
prováděný odborně způsobilou osobou příslušného zaměření, je možné tento interval podstatně rozšířit za
podmínky, že biologický dozor stavby bude garantem, že nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody. K
tomu je nutná shoda zhotovitele a orgánu ochrany přírody na osobě, provádějící biologický dozor stavby.
Vzhledem k obecné ochraně ptáků bude nutné zahájení terénních prací (skrývek) a případné kácení
dřevinné vegetace směřovat do mimohnízdního období ptactva. Pro rozšíření harmonogramu prací do
závěrečné fáze hnízdního období je možné využít biologického dozoru stavby, který by měl garantovat, že
nebude narušeno případné probíhající hnízdění ptáků.
Realizace stavby je navržena do dvou etap a bude probíhat postupně v rozmezí let 2019-2026 což je
z hlediska především menších živočichů relativně dlouhá doba, proto bude detailní biologický průzkum
prováděn vždy s předstihem pro plochu, na které bude navržena stavební činnost. Průzkum bude zaměřen
také na výskyt bezobratlých živočichů (např. čmeláky). Jak již bylo výše uvedeno, v případě realizace
záměru bude ustaven biologický dozor stavby, prováděný odborně způsobilou osobou. Ten by měl
identifikovat možné střety, se zájmy ochrany přírody, ke kterým by eventuálně docházelo během
stavebních prací na lokalitě. V případě jejich zjištění bude biologický dozor navrhovat a ve spolupráci se
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zhotovitelem realizovat technickoorganizační opatření tak, aby k nim nedošlo. O těchto možných střetech,
přijatých technickoorganizačních opatřeních a jejich úspěšnosti, by měl být následně informován orgán
ochrany přírody.
Z nepřímých vlivů lze předpokládat možnost určitého snížení migrační prostupnosti území. Lokální
Z nepřímých vlivů lze uvést možnost určitého snížení migrační prostupnosti území, které však ale při
porovnáním s reálným, současným stavem nebude v konečném důsledku nijak významné, a to zejména
z toho důvodu, že migrační uzly/body pro veškerou faunu jsou v lokalitě v podstatě určeny tělesem silnice
I.tř. I/34 a její prostupností prostřednictvím již shora uvedených potoků. Ty záměr nijak neohrozí, naopak
dojde ke zkvalitnění jejich stavu (více viz. Biologické posouzení, příloha tohoto záměru). Lokální biokoridory
LBK 0020 a LBK 0021 podél Čertíku nebudou výrazněji dotčeny (lokálně jen v rámci několika průchodů
obslužných komunikací. Do části interakčního prvku IP10 tvořeného lužním lesíkem s rybníčkem u statku,
coby jeho nejvýznamnější části, zasaženo nebude.
Celkově lze konstatovat, že zásahy do území z hlediska charakteru, kvality dotčených biotopů
a druhového spektra, kde výrazně převažují antropogenně podmíněné vegetační formace,
pomístně silněji ovlivněné celkovou ruderalizací, rovněž tak vlivy na faunu, je možno hodnotit
jako málo významné. Při zohlednění doporučení a podmínek lze vlivy záměru vyhodnotit jako
akceptovatelné (viz kap. 2.2.5., 2.3.5, 2.3.6 biologického průzkumu, kapitola D.IV oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Hodnocené území z krajinářského hlediska představuje okraj nivy Českobudějovické pánve v současnosti
již silně ovlivněné suburbanizačními procesy v rámci rozvoje města. Vizuálně se uplatňují komíny
průmyslových areálů, také rozvolněná zástavba průmyslových areálů a dalších podniků a kumulace vedení
VN. Výraznou linii vytváří komunikace I/34. Zelené linie větrolamů a břehových doprovodných porostů pak
území člení na pohledově více uzavřené celky. Realizací záměru tedy dojde k zastavění části ploché,
zemědělsky obhospodařované nivy odvodňované soustavou stružek a potokem Čertík. Smýcením či zásahy
do linií či skupin dřevinných porostů v okolí bývalé usedlosti Světlík dojde určitému vizuálnímu vyčištění.
Od silnice ulice Okružní dojde k zastavění průhledů směrem na sever a severozápad díky nové zástavbě
hal. Vzhledem k výšce objektů okolo 15 m, haly významněji nenaruší okolní pohledové horizonty. Terén
směrem na severovýchod stoupá do stupně Lišovského prahu, a objekty hal tak budou od severu vnímány
pod jižním pohledovým horizontem a nebudou v celkové krajinné scéně budějovické sídelní aglomerace
vizuálně působit dominantně.
V rámci areálových výsadeb zeleně, se kterými je v projektu počítáno, bude areál od okolního území zčásti
pohledově odcloněn. Podrobněji budou výsadby řešeny v dalším stupni přípravy stavby, kdy bude
vypracována příslušná projektová dokumentace (projekt ozelenění areálu).
Vlivy na krajinu je tak možno hodnotit jako akceptovatelné, které výrazněji nesníží
harmonické měřítko a vztahy v krajině, které jsou již v současnosti narušeny vizuálním
průnikem průmyslových a logistických areálů do okolní krajiny, přičemž proponovaný areál
bezprostředně navazuje na okraj zástavby města a výrazněji nevybíhá do dosud nezastavěné
krajiny. Záměr vychází a je plně v souladu s pořizovanou územní studií.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenacházejí žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny.
Statek Světlík je již po delší dobu nevyužíván a je ve značně zchátralém stavu, proto jej již nelze považovat
za významný hmotný majetek.
S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru počítáme s možností
archeologického nálezu. V průběhu zemních prací tedy předpokládáme v souladu s platnou legislativou
ohlášení zahájení terénních prací příslušnému orgánu a případný archeologický dohled.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě úpravy stávajícího napojení na stávající komunikaci (ulici Okružní) záměr nevyvolá nároky na
realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací. V blízkosti záměru uvažuje provozovatel komunikace
s úpravou okružní křižovatky, v rámci přípravy projektu VGP Parku České Budějovice byly tyto možné
úpravy konzultovány a areál je navržen tak aby ponechal dostatek prostoru pro případné budoucí úpravy
komunikace I/34 i navazující okružní křižovatky.
Záměr respektuje stávající dopravní infrastrukturu, předpokládá dokončení dopravních staveb jejichž
realizace již započala (Severní spojka) a nemá nároky na budování nové dopravní infrastruktury (mimo
vlastní areál).
K zásobování areálů energiemi a medii budou využity stávající veřejné inženýrské sítě nacházející se v okolí
areálu, v souvislosti se záměrem se předpokládá pouze budování přípojek a rozvodů v rámci vlastního
areálu.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy. Vzhledem k předchozí činnosti v lokalitě se jedná o obdobný
vliv.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH
VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS
KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Běžné povinnosti vyplývající z platné legislativy nejsou na tomto místě
rekapitulovány.
Nad rámec těchto opatření jsou níže uvedena ta, jež bezprostředně nevyplývají z příslušných zákonů či
předpisů stavebních, provozních, dopravních apod. Opatření jsou rozdělena podle jednotlivých řešených
tematických okruhů.
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Z hlediska ochrany ovzduší z údajů uvedených v kapitole C je zřejmé, že z platné legislativy neplyne
nutnost uložení kompenzačních opatření. Nicméně v rámci výstavby je jako kompenzační opatření
navržena výsadba stromů a dřevin v areálu. V rámci výstavby i vlastního provozu budou realizována také
další opatření vyplývající z PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA JIHOZÁPAD – CZ03.
Především jde o následující opatření:
•

AB6 Odstavná parkoviště (součástí záměru je vybudování truck centra)

•

AB13 Podpora cyklistické dopravy (součástí záměru je realizace sítě cyklostezek)

•

AB14 Podpora pěší dopravy (součástí záměru je realizace chodníků a stezek pro pěší)

•

AB16 Úklid a údržba komunikací (komunikace a zpevněné ploch v areálu budou udržovány a
čištěny, udržovány budou také plochy zeleně tak aby zde nedocházelo k erozi)

•

AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně (v rámci ozelenění areálu bude toto opatření
zohledněno)

•

BB1 Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na úroveň
znečištění ovzduší (v areálu nebudou umisťovány významné technologické zdroje emisí, pro
vytápění budou využívány tepelné zdroje se sníženou produkcí škodlivin)

•

BB2 Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení
fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se sypkými materiály
(v areálu nebudou umisťovány skládky sypkých materiálů ani zde nebudou provozovány činnosti
s rizikem fugitivních emisí TZL)

•

BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti (v rámci výstavby budou provedena příslušná
opatření)

•

CB2 Snížení emisí TZL a PM10 – omezení větrné eroze (plochy zeleně a případné nezpevněné
plochy v areálu budou udržovány tak aby zde nedocházelo k erozi)

Jistým druhem kompenzací je ozelenění areálu a vytvoření otevřených zasakovacích a retenčních nádrží,
které bude podrobněji rozpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.
Realizace záměru je rozložena do poměrně dlouhého období (cca 8 let), proto jsou pro ochranu fauny a
flóry předpokládány opatření pro minimalizaci možných negativních vlivů reagující na aktuální situaci na
ploše, kde bude daná část stavby realizována v době provádění výstavby.
Pro etapu výstavby budou dodržována opatření na Fauna a flóra, ekosystémy v tomto rozsahu:
•

Pro období realizace stavby zhotovitel stavby ustanoví biologický dozor stavby, který bude
prováděný odborně způsobilou osobou příslušného zaměření. Ten bude identifikovat možné střety
se zájmy ochrany přírody. V případě jejich zjištění bude biologický dozor navrhovat a ve spolupráci
se zhotovitelem realizovat technickoorganizační opatření tak, aby k nim nedošlo. O těchto
možných střetech, přijatých technickoorganizačních opatření a jejich úspěšnosti, bude následně
informován orgán ochrany přírody. Toto řešení přispěje k zajištění kontinuity stavebních prací, bez
negativních dopadů na harmonogram realizace.

•

U slepýše křehkého (Anguis fragilis) a ještěrky obecné (Lacerta agilis) doporučujeme z hlediska
minimalizace dopadu na jejich populace (a tím zjednodušení nutných opatření pro udělení výjimky
z ochranných podmínek) směřovat terénní skrývky do období IX. - X. v místech lemových biotopů
podél dřevinných formací a trávníků (ještěrka) a dřevinných formací (slepýš). U ploch zemědělské
půdy toto omezení neplatí. Za předpokladu ustavení biologického dozor stavby, prováděného
odborně způsobilou osobou příslušného zaměření, je možné tento interval podstatně rozšířit za
podmínky, že biologický dozor stavby bude garantem, že nedojde ke střetu se zájmy ochrany
přírody.

•

V rámci podrobného dendrologického průzkumu v dalším stupni přípravy stavby bude provedeno
vytypování stromů s možným výskytem netopýrů (dutiny a vhodné pukliny) k možné přítomnosti
netopýrů a u těchto stromů bude následně proveden podrobný průzkum přítomnosti netopýrů. V
případě přítomnosti netopýrů biologický dozor stavby provede opatření v jejich prospěch - odchyt,
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převezení na náhradní lokalitu, a to včetně zápisu o provedeném opatření, které bude postoupeno
orgánu ochrany přírody v rámci dokumentace jeho činnosti.
•

Při kácení vzrostlých (a především doupných) dřevin bude brán zřetel na možnost výskytu
stromových druhů netopýrů. Koordinaci kácení bude zajišťovat biologický dozoru stavby. Z
hlediska případného výskytu netopýrů bude případné kácení směřováno do začátku mimovegetační
sezony (IX. a XI.), kdy mláďata jsou již letuschopná, ale netopýři ještě aktivují a jsou schopni se
přemístit na náhradní stanoviště. Kácení provádět citlivě a pokácené stromy je třeba ponechat na
lokalitě v klidu 1 (2) dny, aby mohli netopýři případně dutiny opustit a přemístit se do náhradních
úkrytů. Detailní průzkum fauny netopýrů nebyl v této fázi řešen z toho důvodu, že dosud není
jasný rozsah případně kácené zeleně. Vyhodnocení možných úkrytů stromových druhů netopýrů
bude skloubeno s činností biologického dozoru stavby. Chiropterologický průzkum/posouzení,
zaměřený na výskyt stromových druhů netopýrů v území před realizací záměru doloží zda a jaké
druhy se případně v předmětné lokalitě vyskytují, resp. v jakém rozsahu bude nutné požádat o
výjimku z jejich ochranných podmínek. Samotný (potravní) výskyt netopýrů však nemá dopad na
vlastní záměr.

•

Současně s podrobným dendrologickým průzkumem v dalším stupni přípravy stavby bude
provedeno vytypování stromů s možným výskytem zvláště chráněných bezobratlých živočichů
(účast entomologa).

•

Při kácení vzrostlých dřevin bude brán zřetel na možnost výskytu zvláště chráněných bezobratlých
živočichů. Koordinaci kácení bude zajišťovat biologický dozoru stavby. V případě výskytu bude po
dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody navržen další postup (např. šetrný transfer kmene
na vhodné místo, kde bude ponechán).

•

S ohledem na předpokládaný výskyt (v širším území) 3 druhy obojživelníků – skokan hnědý (Rana
dalmatina), skokan zelený (Rana /Pelophylax/ esculenta) a ropucha obecná (Bufo bufo) v období
reprodukčních migrací, budou navržena technickoorganizačními opatřeními jejichž garantem při
provádění stavby bude biologický dozoru (odborně způsobilá osobou příslušného zaměření).
Zmírňující opatření v rámci záměru významným způsobem zlepšují biologické parametry území pro
tuto skupinu obratlovců, především násobí jejich vhodné reprodukční biotopy.

•

Pro realizaci dřevinných výsadeb (původních a stanovištně odpovídajících druhů) je možné
doporučit vzrůstnější druhy, které jsou z biologického hlediska významně vhodnější. Zároveň však
je nutné zmínit, že přestože z listnatých stromů dochází na podzim k opadu listí, benefity
z ekologických funkcí vzrostlé dřevinné vegetace při její dostatečné míře mohou tento nedostatek
násobně převyšovat - jde především o snížení prašnosti a zlepšování mikroklimatu přímo v místě.
Obdobný vliv mají zasakovací nádrže na dešťovou vodu, které při biologické úpravě podporují
biodiverzitu v území. Tato opatření zároveň saturují požadavky, vyplývající z dikce zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění.

•

Skrývky svrchních půdních vrstev by měly být řešeny v mimohnízdním období, nejlépe IX. - X.,
jejich realizace mimo tento interval je řešitelná s využitím biologického dozoru stavby, který by měl
orgánu ochrany přírody garantovat, že nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody.

•

V předstihu před vlastní realizací stavby bude na plochách určených k provádění skrývek proveden
průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných bezobratlých živočichů. Průzkum bude zajišťovat
biologický dozoru stavby. V případě výskytu bude po dohodě s příslušným orgánem ochrany
přírody navržen další postup (např. transfer nebo úprava termínu skrývek s ohledem na životní
cyklus živočichů).

•

Migrační trasy v území konvenují s rozložením skladebních prvků ÚSES. Z tohoto pohledu bude
nutné mít na zřeteli zachování migrační prostupnosti mostního profilu pod komunikací I/34 pro
malé a střední obratlovce. Migrační prostupnost pro velké obratlovce není, vzhledem k charakteru
území, nutná.

•

Zachycování dešťových vod do zasakovacích nádrží po obvodu vlastního zájmového území a jejich
biologická úprava, mohou v součinnosti s jednoduchými technickými opatřeními cíleně odklonit
možné reprodukční migrace obojživelníků v území.
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•

V intencích obecných zásad ochrany přírody je doporučeno provést vlastní kácení dřevin a
odstranění dřevinného a bylinného krytu mimo vegetační období, tedy od listopadu do začátku
března.

•

V rámci terénních prací bude nutno postupovat tak, aby byl minimalizován rozsah deponií zemin v
území a veškeré výkopové práce a následné vegetační úpravy - výsadby dřevin, osetí ploch
vhodným sortimentem travobylinných směsí apod., byly prováděny ve vhodném termínu a co
nejrychleji. Tím se může výrazně omezit masivní rozvoj a následné šíření nežádoucí ruderální
vegetace a synantropních druhů v území. Při termínově správně načasovaných vegetačních
úpravách a minimalizaci rizika expanze ruderálů v takto „zraněném“ území výkopovými pracemi, se
výrazně zvyšuje úspěšnost osídlení žádoucími skupinami společenstev.

•

Minimalizovat zásahy do IP 10 (segmenty č. 3, 5, 32, 33, 35, 63, 67) a ÚSES (LBK 0020, LBK
0021) na nezbytně nutné minimum (nutné průchody obslužných komunikací). V této souvislosti
doporučujeme v rámci výstavby zajistit si osobu způsobilou k provádění biologického stavebního
dozoru.

•

Při přebytcích odtěžené zeminy, budou-li vytvořeny satelitní deponie zemin v okolí stavby, je pak
důležité, aby také tyto lokality byly zhodnoceny z biologického hlediska, s cílem předejít střetům se
zájmy ochrany přírody.

•

V rámci vegetačních úprav areálu budou pro výsadby skupinové zeleně užity domácí autochtonní
druhy vhodné pro tuto oblast. Vhodné jsou např.: dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia
cordata), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix
fragilis), v. učatá (S. aurita), v. trojmužná (S. triandra), v. košíkářská (S. viminalis), v. jíva (S.
caprea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), třešeň ptačí (Prunus avium), střemcha obecná (Prunus
padus), trnka obecná (Prunus spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus), aj.

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při zpracování tohoto oznámení byly použity běžné metody vycházející z platné legislativy a příslušných
metodik a sdělení vydaných příslušnými orgány.
Pro popis technického řešení záměru byly využity podklady předané objednatelem včetně doplňujících
informací sdělených v průběhu zpracování Oznámení.
Popis stávajícího stavu životního prostředí byl proveden na základě informací z veřejných zdrojů jako
především www.chmu.cz, heis.vuv.cz, http://webgis.nature.cz/mapomat/, http://scitani2016.rsd.cz, web
Českobudějovického kraje, Územní plán a vlastní návštěva lokality.
Vyhodnocení vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí byl proveden na základě platné
legislativy. Pro vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byl využit výpočtový model dle metodiky
SYMOS 97 a větrná růžice vytvořená pro tuto lokalitu ČHMU. Podrobněji je použitá metodika uvedena
v příloze č.2.
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučení
Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, který doporučuje
přednostně použít metodiku CNOSSOS-EU resp. metodiky s ní kompatibilní. Na této metodice pracuje
použitý výpočtový program Predictor LimA type 7810, verze 12.01 firmy Brüel & Kjaer, jehož výpočtové
algoritmy korespondují s doporučenou metodikou. Software zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i
vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky. Podrobněji je použitá metodika a včetně
použitých měřících přístrojů uvedena v příloze č.3.
Podrobnější popis jednotlivých metodik je uveden v příslušných doprovodných studiích.
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D.VI.
CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO
NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH
V průběhu zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba)
není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů
na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatelů
areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i rozptylová studie, hluková studie včetně protokolu z měření a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy VGP Park České Budějovice a.s. je vybudování nového průmyslového areálu
na ploše dosud převážně nezastavěné po obou stranách čtyřproudové silnice I/43, která plní funkci
dálničního přivaděče na dálnici D3. Toto území bylo pro obdobný účel vymezeno územním plánem,
navržené řešení odpovídá zpracované územní studii pro tuto plochu.
Předmětem tohoto oznámení je areál sestávající z 8 víceúčelových hal, navazujících manipulačních ploch,
dopravního napojení na stávající komunikaci a nutného prostoru pro parkování vozidel zaměstnanců a
návštěvníků areálů.
Projekt bude realizován ve dvou etapách, nejdříve bude realizována výstavba v prostoru jihovýchodně od
čtyřproudé komunikace I/34.
V jednotlivých částech hal budou v nájmu působit jednotliví nájemci, případně jeden nájemce.
Předmětem činnosti prováděné v nově vytvořeném areálu bude lehká výroba elektrotechnická nebo
strojírenská bez významných dopadů na okolí areálu a odpovídající prostory pro skladování surovin a
výrobků. Část objektů bude využitelná jako sklady.
V souvislosti se záměrem se uvažuje o zřízení 1583 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál bude patrně jediným vlivem nárůst automobilové
dopravy. Dopravně bude areál napojen přímo na ulici Okružní Dále bude většina nákladní doprava záměru
směřovat přes okružní křižovatku mimo intravilán města. Osobní doprava zaměstnanců bude využívat
autobusovou dopravu nebo individuální automobilovou dopravu.
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější
zdroje hluku. Z výsledků doprovodných studií vyplývá, že celkový vliv na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci
je podlimitní.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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Rozptylová studie
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Biologický průzkum
Doklady:
- vyjádření příslušného úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. VGP Park České Budějovice a.s.,
Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou.
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru TECHNOLOGICKÝ PARK
ČESKÉ BUDĚJOVICE „Na Světlících“ a byla vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu
§6 zákona 100/2001 Sb.
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný nárůstem
automobilové dopravy vázané na záměr a novými zdroji pro vytápění objektů. Výpočtově byla
hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10 a PM2,5), oxidem dusičitým (NO2), benzenem
a benzo(a)pyrenem.
Výpočtově byly vyhodnocovány 2 varianty:
•

provoz po realizaci 1. etapy záměru

•

provoz po realizaci 1. a 2. etapy záměru

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97, vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle
metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné legislativy.
Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, přílohy
č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a metodického pokynu MŽP odboru ochrany ovzduší
pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi
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Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází
z výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože
v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny
z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí
na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici,
tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability
a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8
základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru
a teplotní stability atmosféry.
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Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•
•

tepelné zdroje v areálu
automobilová doprava obsluhující záměr

Emise z tepelných zdrojů
NOx (g/h)

1. etapa

2. etapa

1. etapa

prach (g/h)

objekt A - klimatizační jednotky

29.3

0.5

objekt A - vytápění administrativy

6.0

0.1

objekt B - klimatizační jednotky

43.4

0.7

objekt B - vytápění administrativy

11.9

0.2

objekt H - klimatizační jednotky

9.0

0.1

objekt C - klimatizační jednotky

43.4

0.7

objekt C - vytápění administrativy

11.9

0.2

objekt D - klimatizační jednotky

66.5

1.0

objekt D - vytápění administrativy

17.9

0.3

objekt E - klimatizační jednotky

230.1

3.5

objekt E - vytápění administrativy

53.6

0.8

objekt F - klimatizační jednotky

133.1

2.0

objekt F - vytápění administrativy

29.8

0.5

objekt G - klimatizační jednotky

104.9

1.6

objekt G - vytápění administrativy

23.8

0.4

objekt H - vytápění administrativy

23.8

0.4

objekt NA - vytápění zázemí

6.0

0.1

Pro vytápění a klimatizaci budou použity klimatizační jednotky, zářiče a teplovodní kotle s výduchy
vyvedenými nad střechu objektu.
3

Při celkové roční spotřebě zemního plynu 629 000 m se tedy jedná o:
celý areál (A až H+NA)

NOx (kg/rok)

prach (kg/rok)

817.7

12.6

Emise z technologických zdrojů
V rámci záměru se nepředpokládá instalace technologických zdrojů, které budou z pohkledu zákona
201/2012 Sb. zařazeny mezi vyjmenované zdroje, ani zdroje, které by emitovaly významné množství
škodlivin (např. s dosahem mimo vlastní areál).
Emise z dopravy
Oznamovatel přepracoval a doplnil původní Přílohu č.2 Oznámení záměru „Výstavba
Technologického parku České Budějovice Na Světlících“, k němuž podal žádost o vyjádření
v rámci zjišťovacího řízení Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství
a lesnictví dne 13.07.2018 ( a které bylo ukončeno dne 24.08.2018).
Zejména jsou tak pro výpočet imisní zátěže z dopravy v této přepracované verzi vyhodnoceny
vlivy dopravy vyvolané řešeným záměrem pro plošný rozsah posuzovaného území, dohodnutý
dne 22.08.2018 na společném jednání mezi OŽP- Oddělení IPPC a EIA, OŽP - Oddělení ochrany
ovzduší a nakládání s odpady Krajského úřadu Jihočeského kraje, zástupci oznamovatele/investora
a rovněž tak i jeho odborným garantem Ing. arch. Brůhou,
zhotovitelem „Územní studie
„Na Světlících“ v k.ú. České Budějovice 3 a 4“, schválené a pořízené Statutárním městem České
Budějovice zapsané v 05/2018 do systému iLAS.
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Shora zmíněný rozsah posuzovaného území byl pak rovněž
použit ve stejném rozsahu
i pro zpracování hlukové studie, když jej takto dne 27.9.2018 schválila i Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje, Odbor hygieny obecné a komunální.
Pro vyhodnocení příspěvků imisní zátěže z dopravy pak byly použity dopravní intenzity z materiálu
„VGP PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy“
(Zenkl CB, spol. s r.o., říjen 2018)“, který tvoří Přílohu č.4 oznámení záměru.
Podotýkáme, že data použitá v této přepracované studii a dopr. inž. posouzení jsou
nejaktuálnějšími dostupnými údaji ( k 10/2018) s kterými pracují při posuzování záměrů a rozvoje
města České Budějovice a s ním spojených dopravních staveb i Krajský úřad - odbor dopravy
a silničního hospodářství, Ředitelství silnic a dálnic a stejně tak i magistrát Statutárního města
České Budějovice, vč. Stavebního úřadu a dalších orgánů státní správy.
Tato aktualizovaná verze rozptylové studie tak tedy vyhodnocuje informace k významným
dopravním stavbám, které budou v budoucnu reálně konektivní na posuzovaný záměr, a co je
podstatné, které mají vůbec z hlediska imisní zátěže z dopravy významnou /relevantní souvislost
s předkládaným oznámením záměru.
Dle závěrů ze shora uvedeného jednání z 22.8.2018 s OŽP-Oddělení IPPC a EIA a OŽP-Oddělení
ochrany ovzduší a nakládání s odpady Krajského úřadu Jihočeského kraje tak již v této studii
nejsou vyhodnocovány některé, tzv. „kumulace“ jiných záměrů. Konkrétně se pak jedná
o záměry umístěné ve vzdálenosti cca 3 - 4 km od záměru Na Světlících, „Zóna obchodu a služeb
Hrdějovice“, nebo dokonce záměry v obcích Hůry, či Rudolfov ( které však z většiny nemají žádnou
konkrétní podobu a jsou definovány příslušnými ÚP obcí jen jako plochy zastavitelné ).
I přes tento fakt oznamovatel např. pro „Zónu obchodu a služeb Hrdějovice“ přírůstky imisní zátěže
pro úsek křižovatka Okružní-Pražská tř. až po KO MAKRO zapracoval ( viz. grafické znázornění
obousměrných intenzit dopravy z dopr. posouzení ZENKL CB s.r.o., str. 11- RS ) a v případě jejich
ze statistického pohledu významnějších hodnot uvedl takové plochy i do dále uvedených orientačních
grafických znázornění.
Nebylo také vyhodnoceno i na shora uvedeném jednání z 22.8.2018 s OŽP - Oddělení IPPC a EIA
diskutované začlenění tzv. Severní tangenty, resp. souvisejícího „Veřejného logistického centra
Nemanice“.
A to zejména proto, že samotná trasa Severní tangenty ( a to i v případě, že by se někdy
v budoucnu realizovala, k čemuž ale prozatím nikdo k 11/2018 ani ze strany Jihočeského kraje,
Statutárního města ČB, ŘSD, či Ministerstva dopravy není schopen dát kvalifikovanou, relevantní
či dokonce závaznou/veřejnou informaci/ údaje a tyto instituce se shodně vyjadřují tak, že Severní
tangenta bude případně realizována výhradně ve spojitosti s výstavbou VLC Nemanice k němuž
opět nikdo neposkytl žádné reálné časové údaje. Stejně tak tato situace platí recipročně
pro výstavbu VLC Nemanice, více viz. http://www.geoportal.kraj-jihocesky.cz/gs/us-severni-silnicnitangenty-budejovice/ ) začíná mj., již před hranicí k.ú.Č.Budějovice a i umístěním projektu
Technologický park České Budějovice „Na Světlících“ a tato případná dopravní stavba by měla
sloužit zejména pro odklon vozidel z D3 ve směru VLC Nemanice, příp. směru Plzeň.
V samotné územní studii pořízené Jihočeským krajem v r. 2012 se pak výslovně uvádí :….
Předmětem územní studie „Veřejného logistického centra České Budějovice Nemanice“ je
prověřit vhodné dopravní napojení tohoto centra na nadřazený dopravní systém,
tj. na připravovanou Severní silniční tangentu tak, aby nebyl zatěžován dopravní skelet v centru
Českých Budějovic a okolních obcí. ….
I z tohoto vyjádření ve studii pořízené KÚJK pak logicky vyplývá, že není relevantní posuzovat její vliv
v návaznosti na projekty umístěné v intravilánu města Č.Budějovice, resp. vliv Severní tangenty
Příloha_2_RS -Tech-Park_ČB_Na-Světlících_14.12.2018
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s ohledem na jejich směrové a výškové řešení, náročnost jejich výstavby, ekonomické náklady,
ochranu životního prostředí bude a musí být zanedbatelný.
Ve studii byly tak tedy vyhodnoceny souvztažnosti záměru s obchvatem Č.Budějovic, úsekem
dálnice D3 Úsilné - N.Hodějovice, podstatnou částí Severní spojky ( ta již v úseku od K.Dvorů
vede dokonce mimo zastavěnou oblast ) k nimž jsou informace ŘSD Č.Budějovice Ing. Hruškovou
a GŘ ŘSD Ing. Jelínkovou z 10/2018 takové, že obě stavby by měly být dokončeny do r. 2022.
Vyhodnoceny byly dále také významné úseky od záměru ve směru ul. Okružní - Kněžské Dvory
a Nemanická ul., ul. Okružní, ve směru prům. zóna Vráto, vč. křižovatky s Rudolfovskou tř.,
ul. G.Píky, vč. navazující části Zanádražní komunikace až téměř k Rudolfovské tř. a křižovatek
a úseků ul. Strakonické a Pražské tř. až po křižovatku Pražská tř. - Strakonická.
Přepracovaná studie tak zapracovala a vyhodnotila území dohodnut na shora uvedeném
jednání z 22.8.2018 s OŽP - Oddělením IPPC a EIA a OŽP - Oddělením ochrany ovzduší, ale rovněž
i v těchto územích reaguje na připomínky přísl. orgánů ochr. ovzduší ČIŽP, KÚJK či Magistrátu města
Č.Budějovice k prvnímu podání původního záměru ze dne 13.7.2018.
Pro výpočet imisní zátěže z dopravy byly uvažovány následující intenzity dopravy (vozidel za 24
hodin):
příjezd

etapa 1

etapa 2
etapa 1
obě etapy

odjezd

celkem

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

objekt A

31

10

6

31

10

6

62

20

12

objekt B

45

15

8

45

15

8

90

30

16

objekt C

49

16

9

49

16

9

98

32

18

objekt D

73

23

13

73

23

13

146

46

26

objekt E

265

84

47

265

84

47

530

168

94

objekt F

153

49

27

153

49

27

306

98

54

objekt G

120

38

22

120

38

22

240

76

44

objekt H

7

2

2

7

2

2

14

4

4

0

0

100

0

0

100

0

0

200

743

237

234

743

237

234

1486

474

468

objekt NA
celkem

Rozložení dopravy do jednotlivých směrů bylo uvažováno následující (vozidla za den):
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příjezdy a odjezdy za 24 hodin
etapa 1

etapa 1+2

úsek

OA

LN

TV

Celkem

OA

LN

TV

Celkem

1

800

192

160

1152

2

134

106

6

246

1332

348

258

2138

134

106

6

3

0

0

0

0

246

30

24

2

56

4

0

0

0

0

42

24

2

68

5

0

0

0

0

532

156

98

786

6

0

0

0

0

532

156

98

786

7

144

46

26

216

676

202

124

1002

8

144

46

26

216

144

46

26

216

9

678

214

120

1012

1210

370

218

1798

10

0

0

0

0

0

0

0

0

11

134

106

6

246

134

106

6

246

12

1332

348

458

2138

1332

348

458

2138

13

642

142

132

916

1174

298

230

1702

14

144

46

26

216

676

202

124

1002

15

98

32

18

148

98

32

18

148

16

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

42

24

2

68

18

0

0

0

0

532

156

98

786

19

449

139

38

626

449

139

38

626

20

143

160

391

694

143

160

391

694

21

740

49

29

818

740

49

29

818

V rámci areálu jsou navržena tato parkoviště:
počet stání

etapa 1

etapa 2
etapa 1

parkoviště u objektu A (osobní vozidla)

50

parkoviště u objektu B (osobní vozidla)

130

parkoviště u objektu C (osobní vozidla)

45

parkoviště u objektu D (osobní vozidla)

55

parkoviště u objektu E (osobní vozidla)

200

parkoviště u objektu F (osobní vozidla)

120

parkoviště u objektu G (osobní vozidla)

90

parkoviště u objektu H (osobní vozidla)

10

parkoviště nákladních vozidel NA (Truck centrum)

50
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Ovlivnění okolních komunikací
Pro vyhodnocení příspěvků na navazujících komunikacích byly použity dopravní intenzity z materiálu
„VGP PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy“
(Zenkl CB, spol. s r.o., říjen 2018)“, který tvoří Přílohu č.4 oznámení.
Nárůst intenzit dopravy je uveden v následující tabulce čísla profilů jsou uvedeny na následujícím
obrázku červenými čísly:

úsek

OA

záměr 1 etapa
LN

TN

OA

záměr 2 etapa
LN

TN

1

93

74

258

143

160

391

2

833

222

348

1332

348

458

3

93

74

18

134

106

6

4

648

74

18

740

49

29

5

9

9

0

27

7

9

6

93

74

73

449

139

38

7

74

56

73

409

129

25

8

9

9

0

13

3

4

9

324

44

10

370

25

15

10

324

30

8

370

24

14

11

185

39

0

13

3

4

12

47

36

8

67

53

3

13

46

38

10

67

53

3

14

28

26

110

43

57

167

15

37

24

73

57

52

111

Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory MEFA 2013, uvažovaná emisní úroveň 2019:
pro rychlost 10 km/h

pro rychlost 50 km/h

pro rychlost 80 km/h

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

NOx

0.6276

2.1809

4.3430

0.3989

1.1656

3.2726

0.1898

0.5692

1.4084

PM10

0.0595

0.2132

0.4741

0.0397

0.1147

0.2379

0.0202

0.0665

0.0933

benzen

0.0059

0.0053

0.0301

0.0029

0.0025

0.0142

0.0018

0.0013

0.0178

BaP

0.0059

0.0129

0.0149

0.0054

0.0113

0.0132

0.0051

0.0119

0.0142
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3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

5.44

4.09

13.92

14.15

9.21

12.92

17.34

14.85

8.08

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 4000x4400 m
s krokem sítě 100 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Dále byl výpočet proveden
pro 2 vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším podlaží obytných budov v okolí
záměru.
objekt číslo
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6

popis
Světlíky 7 (č.p. 1074)
rozestavěný objekt (p. č. 584/84)
Pražská tř. 212/136
A. Trägera 360/80
Horní 477/2
Mikuláše z Husi 564/4

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
znečišťující látka

doba průměrování

imisní limit

přípustná četnost překročení
za kalendářní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

oxid dusičitý (NO2)
1 rok
24 hodin

40 µg.m

-3

-

50 µg.m

-3

35

-3

tuhé látky frakce PM10
1 rok

40 µg.m

tuhé látky frakce PM2,5

1 rok

25 µg.m-3)1

-

benzen

1 rok

5 µg.m-3

-

1 rok

-3

-

benzo(a)pyren (BaP)

1

Od roku 2020 je hodnota limitu snížena na 20 µg.m
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4. Výsledky výpočtu
4.1. imisní příspěvek 1. etapy
4.1.1. Příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,93 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici
Okružní v blízkosti objektu A. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 2,3
-3
% limitu (40 µg.m ). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s
maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,4 µg.m , tedy méně než 1% limitu (40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu
-3
-3
vycházejí ve výši do 5,2 µg.m , tedy do 2,6 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 6 µg.m , tedy méně než 3% limitu (200 µg.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.1.2. Příspěvek ke stávající imisní zátěži PM10 a PM2,5
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,77 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,9%
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní
v blízkosti objektu A. V ostatních částech území bude imisní příspěvek dosahovat hodnot nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,4 µg.m , tedy méně než 1% limitu (40 µg.m ).
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 1,26 µg.m , tedy 2,5 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází
do prostoru ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu.. Doby trvání maximální koncentrace jsou
relativně krátké. Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy
nepředpokládáme.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 1 µg.m , tedy méně než 2% limitu (50 µg.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10
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Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,49 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2% limitu
-3
-3
(25 µg.m ), respektive do 2,4% limitu platného od roku 2020 (20 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,2 µg.m , tedy méně než 1% limitu (20 µg.m ).

průměrné roční koncentrace PM2,5

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.1.3. Příspěvek ke stávající imisní zátěži benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
-3
záměru, dosahuje nejvýše 0,043 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty
-3
do 0,9% limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici
Okružní v blízkosti objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,02 µg.m , tedy méně než 0,4% limitu (5 µg.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.1.4. Příspěvek ke stávající imisní zátěži BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,055 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 5,5%
-3
limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní
v blízkosti objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,02 ng.m , tedy méně než 2% limitu (1 ng.m ), na většině území však koncentrace
-3
-3
nedosáhnou ani 0,01 ng.m , tedy budou pod 1% limitu (1 ng.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
4.1.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných bodech
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt číslo
Světlíky 7 (č.p. 1074)
rozestavěný objekt (p. č. 584/84)
Pražská tř. 212/136
A. Trägera 360/80
Horní 477/2
Mikuláše z Husi 564/4
měření AIM 2017
pětiletí 2013-2017
limit

roční
průměr
0.068
0.080
0.044
0.088
0.053
0.060
15.400
13.800
40,000

hodinové
maximum
1.4
1.5
1.3
0.9
1.1
0.8
97.9
200,0

PM10
roční
průměr
0.040
0.048
0.025
0.060
0.032
0.049
18.500
20.100
40,000

24hodinové
maximum2
0.23
0.25
0.17
0.11
0.14
0.10
31.100
36.100
50,00

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.025
0.030
0.016
0.038
0.020
0.031
14.600
15.700
25,00

roční
průměr
0.003
0.003
0.002
0.003
0.002
0.003
0.900
1.000
5,000

roční
průměr
0.0028
0.0034
0.0019
0.0038
0.0024
0.0044
(1.300)3
0.900
1,000

Nejvyšší příspěvky jsou v tabulce vyznačeny tučně. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže
neočekáváme významnější vliv na kvalitu ovzduší.

2

u údajů z měření a aktuálních pětiletých průměrů je uvedena 36. nejvyšší koncentrace

3

měřící stanice mimo uváděnou representativnost
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4.2. imisní příspěvek etapy 1 a etapy 2
4.2.1. Příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 2 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici
Okružní v blízkosti objektu A. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 5 %
-3
limitu (40 µg.m ). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem,
budou hodnoty příspěvku významně nižší.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,4 µg.m , tedy méně než 1% limitu (40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu
-3
-3
vycházejí ve výši do 11 µg.m , tedy do 5,5 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 6 µg.m , tedy méně než 3% limitu (200 µg.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2.2. Příspěvek ke stávající imisní zátěži PM10 a PM2,5
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 1,7 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 4,3%
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní
v blízkosti objektu A. V ostatních částech území bude imisní příspěvek dosahovat hodnot nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,4 µg.m , tedy méně než 1% limitu (40 µg.m ).
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 2,8 µg.m , tedy 5,7 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází
do prostoru ulice Okružní v blízkosti výjezdu z areálu.. Doby trvání maximální koncentrace jsou
relativně krátké. Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy
nepředpokládáme.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 1 µg.m , tedy méně než 2% limitu (50 µg.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10
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Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 1,1 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 4% limitu
-3
-3
(25 µg.m ), respektive do 5,4% limitu platného od roku 2020 (20 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,2 µg.m , tedy méně než 1% limitu (20 µg.m ).

průměrné roční koncentrace PM2,5

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2.3. Příspěvek ke stávající imisní zátěži benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
-3
záměru, dosahuje nejvýše 0,09 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty
-3
do 1,9% limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici
Okružní v blízkosti objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,02 µg.m , tedy méně než 0,4% limitu (5 µg.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2.4. Příspěvek ke stávající imisní zátěži BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,1 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 10% limitu
-3
(1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti
objektu A. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot
ještě nižších.
Na navazujících komunikacích mimo nejbližší okolí záměru dosahují přírůstky imisní zátěže hodnot
-3
-3
nižších než 0,02 ng.m , tedy méně než 2% limitu (1 ng.m ), na většině území však koncentrace
-3
-3
nedosáhnou ani 0,01 ng.m , tedy budou pod 1% limitu (1 ng.m ).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
4.2.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných bodech
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt číslo
Světlíky 7 (č.p. 1074)
rozestavěný objekt (p. č. 584/84)
Pražská tř. 212/136
A. Trägera 360/80
Horní 477/2
Mikuláše z Husi 564/4
měření AIM 2017
pětiletí 2013-2017
limit

roční
průměr
0.220
0.270
0.144
0.208
0.163
0.127
15.400
13.800
40,000

hodinové
maximum
4.4
4.7
3.7
2.7
3.0
2.6
97.9
200,0

PM10
roční
průměr
0.132
0.169
0.080
0.141
0.088
0.087
18.500
20.100
40,000

24hodinové
maximum4
0.78
0.86
0.56
0.42
0.46
0.37
31.100
36.100
50,00

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.083
0.107
0.051
0.089
0.056
0.055
14.600
15.700
25,00

roční
průměr
0.009
0.011
0.005
0.008
0.006
0.005
0.900
1.000
5,000

roční
průměr
0.010
0.013
0.006
0.012
0.007
0.008
(1.300)5
0.900
1,000

Nejvyšší příspěvky jsou v tabulce vyznačeny tučně. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže
neočekáváme významnější vliv na kvalitu ovzduší.

4

u údajů z měření a aktuálních pětiletých průměrů je uvedena 36. nejvyšší koncentrace

5

měřící stanice mimo uváděnou representativnost
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
kód

název

vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

měřené škodliviny

CCBD

České Budějovice

3.1

okrskové

0,5 – 4 km

NO2, PM10, PM2,5 benzen

CCBA

Č.Budějovice-Antala Staška

5.9

okrskové

0,5 – 4 km

PM10, PM2,5, Bap,

S ohledem na vzdálenost a representativnost tedy využíváme údaje ze stanice České Budějovice.
Pro popis aktuální imisní zátěže BaP informativně uvádíme data ze stanice Č.Budějovice-Antala
Staška (i když je již za hranicí representativnosti).
Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální
pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici České Budějovice do 15,4 µg.m . Což
-3
činí cca 39% imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného
imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 se na této stanici dosáhla 97,9 µg.m což činí 49% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit
této škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 13,8 µg.m , tedy asi 35% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 100 µg.m (LV1h=200 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný provozem areálu v zájmovém území dosahuje
-3
-3
hodnoty do 2 µg.m . Příspěvek maximální hodinové koncentrace činí 11 µg.m , nejvyšší příspěvek
vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A. Ve větší vzdálenosti
od komunikace hodnota příspěvku klesá.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy nedojde k dosažení či překročení imisní zátěže.
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Tuhé látky - PM10

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici České Budějovice 18,5 µg.m . Což
-3
činí cca 46% imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 se na stanici České Budějovice dosáhly 153,0 µg.m-3 což je
-3
nad hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 20
případů za rok, což je více než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší
koncentrace dosáhla hodnoty 31,1 µg.m-3. U krátkodobých maxim tedy imisní limit této škodliviny
v okolí stanice je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
-3
-3
koncentrace cca 20,1 µg.m , tedy asi 51% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení
35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní
-3
-3
koncentrace cca 36,1 µg.m , tedy pod hranicí limitu (LV24h=50 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný provozem obou etap záměru v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty do 1,7 µg.m , jedná se však o maximum v areálu, mimo něj jsou
-3
dosahovány hodnoty nižší. Příspěvek maximální denní koncentrace činí 2,8 µg.m , nejvyšší
příspěvek vychází do prostoru výjezdu z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A. Ve větší
vzdálenosti od komunikace hodnota příspěvku klesá. Doby trvání maximálních příspěvků jsou
relativně krátké.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy nedojde k významnější změně stávající imisní zátěže ani
vzniku nových přeslimitních stavů.
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Tuhé látky - PM2,5

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici České Budějovice 14,6 µg.m . Což
-3
činí 58% imisního limitu (25 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
-3
limitu a nedosahuje ani hodnoty limitu platného od roku 2020 (20 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
-3
-3
koncentrace cca 15,7 µg.m , tedy 63% limitu (LVr=25 µg.m ). Hodnota je také nižší než limit, který
-3
vstoupí v platnost od roku 2020 (20 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný provozu obou etap záměru v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty cca 1,1 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru výjezdu z areálu na
ulici Okružní v blízkosti objektu a. Ve větší vzdálenosti od komunikace hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

Benzen

-

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanicích České Budějovice do 0,9 µg.m
3
-3
. Což činí 18% imisního limitu (5 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu v předmětné lokalitě dosahuje
-3
-3
do 1,0 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
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Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný provozem obou etap záměru v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty do 0,09 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru výjezdu z areálu na
ulici Okružní v blízkosti objektu A. Ve větší vzdálenosti od komunikace hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.

Benzo(a)Pyren

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace BaP na stanicích České Budějovice – Antala Staška
-3
-3
do 1,3 ng.m . Což je nad úrovní imisního limitu (1 ng.m ). Stávající hodnoty v okolí této stanice tedy
přesahují hranici platného imisního limitu (representativnost stanice však již nezahrnuje plochu
záměru).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2013 až 2017 (dle údajů ČHMÚ) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje
-3
-3
do 0,9 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy není překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný provozem obou etap záměru
-3
v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0.1 ng.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru výjezdu
z areálu na ulici Okružní v blízkosti objektu A. Ve větší vzdálenosti od komunikací hodnota příspěvku
-3
dále klesá, v prostoru nejbližší obytné zástavby činí imisní příspěvek 0,016 ng.m , tedy 1,6% limitu,
stávající imisní zátěž je v tomto prostoru podlimitní a výše uvedený příspěvek tento stav nezmění.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a mimo vlastní areál nezpůsobuje vznik nových nadlimitních
stavů.

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý (NO2),
benzen, BaP ani PM10 či PM2,5 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována.
Proto z platné legislativy neplyne nutnost uložení kompenzačních opatření. Nicméně v rámci výstavby
je navržena výsadba stromů a dřevin v areálu což lze za kompenzační opatření považovat. V rámci
výstavby i vlastního provozu budou realizována opatření vyplývající z PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ
KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA JIHOZÁPAD – CZ03. Především jde o následující opatření:
•

AB6 Odstavná parkoviště (součástí záměru je vybudování truck centra)

•

AB13 Podpora cyklistické dopravy (součástí záměru je realizace sítě cyklostezek)

•

AB14 Podpora pěší dopravy (součástí záměru je realizace chodníků a stezek pro pěší)
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•

AB16 Úklid a údržba komunikací (komunikace a zpevněné ploch v areálu budou udržovány
a čištěny, udržovány budou také plochy zeleně tak aby zde nedocházelo k erozi)

•

AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně (v rámci ozelenění areálu bude toto
opatření zohledněno)

•

BB1 Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na úroveň
znečištění ovzduší (v areálu nebudou umisťovány významné technologické zdroje emisí,
pro vytápění budou využívány tepelné zdroje se sníženou produkcí škodlivin)

•

BB2 Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení
fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se sypkými
materiály (v areálu nebudou umisťovány skládky sypkých materiálů ani zde nebudou
provozovány činnosti s rizikem fugitivních emisí TZL)

•

BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti (v rámci výstavby budou provedena příslušná
opatření)

•

CB2 Snížení emisí TZL a PM10 – omezení větrné eroze (plochy zeleně a případné
nezpevněné plochy v areálu budou udržovány tak aby zde nedocházelo k erozi)

7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace obou etap záměru přípustná neboť v případě součtu
očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže
docházíme k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivnění
stávající kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot
imisního limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
K uvedenému doplňujeme, že záměr je umístěn do Statutárním městem České Budějovice
dlouhodobě plánovaného funkčního využití předmětných ploch pro technickou a dopravní
infastrukturu, a to až na samotném okraji města v sousedství silnice I/34 a Okružní a navazuje
na průmyslový obvod Vráto a areál bývalé slévárny ŠKODA. Je tak i z těchto důvodů záměrem, který
je jeho umístěním i z pohledu ochrany ovzduší města České Budějovice zřejmě nejvhodněji navržen
v rámci celého města, přičemž tomu odpovídají i v záměru uvedené činnosti, které by měly být
v budoucnu v Technologickém parku provozované a které jsou v absolutním souladu s územním
plánem a strategií města vzhledem k podpoře investic tohoto typu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 15.11.2018

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť
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8.3. Etapa 1 - příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.4. Etapa 1 - příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. Etapa 1 - příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.6. Etapa 1 - příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. Etapa 1 - příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5
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8.8. Etapa 1 - příspěvek průměrné roční koncentrace benzen
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8.9. Etapa 1 - příspěvek průměrné roční koncentrace BaP
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8.10. Celkový příspěvek (et.1+2) průměrné roční koncentrace NO2
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8.11. Celkový příspěvek (et.1+2) maximální hodinové koncentrace NO2
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8.12. Celkový příspěvek (et.1+2) průměrné roční koncentrace PM10
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8.13. Celkový příspěvek (et.1+2) maximální denní koncentrace PM10
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8.14. Celkový příspěvek (et.1+2) průměrné roční koncentrace PM2,5
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8.15. Celkový příspěvek (et.1+2) průměrné roční koncentrace benzen
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8.16. Celkový příspěvek (et.1+2) průměrné roční koncentrace BaP
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1 Zadání a účel studie
Hluková studie výpočtovým způsobem ověřuje předpokládanou příspěvkovou hlukovou zátěž v okolním chráněném venkovním prostoru staveb při realizaci posuzovaného záměru. Hluková studie je zpracována na základě předpokládaného požadavku Krajské hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Slouží, jako příloha projektové dokumentace pro posouzení vlivu záměru
na životní prostředí (EIA).

1.2 Identifikační údaje
1.2.1 Zadavatel studie
Společnost:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E–mail:

Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 BRNO 13
70434395
CZ6404301926
+420608968368
cetl@post.cz

1.2.2 Zpracovatel
Název:
Adresa:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E–mail:
Zpracoval:
Datum zpracování:

ENVING s.r.o.
Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
C 5939 vedená u Krajského soudu v Brně
46903003
CZ46903003
+420549210356
enving@enving.cz
Pavel Sedlák
13. 6. 2018

1.3 Způsob vyhodnocení
Výpočtová akustická studie zpracovaná pro potřeby ochrany veřejného zdraví před hlukem je písemná
zpráva obsahující výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových ukazatelů (např. ekvivalentní
hladiny akustického tlaku LAeq) a dalších skutečností rozhodujících o předpokládané (očekávané) hlukové zátěži exponovaných osob v chráněném prostoru nebo na pracovišti a umožňující posoudit zdravotní rizika této expozice.
Smyslem studie je odhad důsledků realizace projektovaného záměru v území případně návrh protihlukových opatření vedoucích obecně ke zlepšení hlukové situace, přednostně s cílem, aby po realizaci
záměru nedošlo k překročení hygienického limitu.
Vzhledem k popularizaci popisu je v textu používáno slovo hluk, místo správného označení hladina
akustického tlaku. Pokud se v textu neuvádí jinak, vždy se rozumí, že hodnota hladiny akustického
tlaku je s váhovým filtrem A.
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1.4 Použité veličiny
Značka
LAeq,T
LAeq,8h
LAeq,1s
LAeq,16h
LCpeak
t
v
Rh
p
Lw
Lp
Rw
R´w
PHS

Jednotka
dB
dB
dB
dB
dB
°C
m/s
%
hPa
dB
dB
dB
dB

Veličina
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 8 hodin
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 1 sec
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 16 hodin
špičková hladina akustického tlaku C
teplota vzduchu
rychlost proudění vzduchu
relativní vlhkost vzduchu
atmosférický tlak
hladina akustického výkonu
hladina akustického tlaku
vážená vzduchová neprůzvučnost
vážená stavební vzduchová neprůzvučnost
protihluková stěna

1.5 Nejistota výpočtu
Výpočtově zjištěné výsledky hlukových ukazatelů představují hodnoty odpovídající použité metodice
i zadaným podmínkám. Použití nejistoty výpočtu při jejich hodnocení není pro tento způsob zjišťování
předpokládané hlukové zátěže venkovního prostoru relevantní. Dle metodického návodu pro měření a
hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 20. 10. 2017, dle přílohy G, odstavce 8. se nejistota výpočtu při hodnocení vypočtených hodnot neuplatňuje.

1.6 Použité předpisy, legislativa a literatura
[1] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
[2] Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
[3] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20. 10. 2017
[4]

Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0

[5] Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77, zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
[6] Obecný rámec postupu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení výpočtových akustických studií ze
dne 13. 10. 2008.
[7] Směrnice komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES
[8] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
[9] TP 225– Prognóza intenzit automobilové dopravy II. vydání schválené MD–OPK č. j. 553/2012–120–
STSP/1 ze dne 11. října 2012.
[10] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání), schválené MD–OPK čj.
279/2012–120–STSP/2 ze dne 5. června 2012 s účinností od 6. června 2012.
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2 HYGIENICKÉ LIMITY
Ochrana veřejného zdraví před hlukem vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na konkrétní ochranu proti
hluku a vibracím se vztahují § 30 až § 34 zmíněného zákona. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu
je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde v §
12 „Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru“ jsou stanoveny deskriptory pro popis hluku a základní hodnoty hluku včetně korekcí pro hluk
v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. V následující kapitole je
uveden výtah § 12 a příloha č. 3, která se vztahuje k uvedenému paragrafu.

2.1 Nařízení vlády 272/2011 Sb.
§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce –5 dB.
(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením nebo výpočtem z údajů o roční
průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem, popřípadě vlastníkem pozemní komunikace
nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo
dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou
na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v
tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T stanoveným podle odstavce 3. přičte další korekce +5 dB.
(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte
způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den
a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s, se stanoví tak, že se k
hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle
části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
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Příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. část A
Korekce pro stanovení limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Tabulka č. 1
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce –5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích
ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

2.2 Stanovení hygienického limitu pro sledovanou lokalitu
2.2.1 Stacionární zdroje
Hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní a noční době
Ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq, 8h (den)
LAeq, 1h (noc)

Limit v [dB]
50
40

2.2.2 Pozemní komunikace
Hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní a noční době s přiznáním korekce pro bod č. 3)
+10dB – dálnice a komunikace I. a II. třídy
Ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq,16h (den)
LAeq,8h (noc)
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3 VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1 Obecné údaje
3.1.1 Důvod zadání
Účelem hlukové studie je vyhodnocení předpokládaných provozních hlukových vlivů projektem navržené stavby „VGP park České Budějovice“ (dále jen záměr) na nejbližší lokalitu, kde podle platného
územního plánu mohou vzniknout budoucí chráněné venkovní prostory staveb a jejich vyhodnocení
ve vztahu k platným předpisům v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku.

3.1.2 Popis záměru
Záměrem je výstavba osmi halových objektů. V části objektů bude umístěna lehká strojní výroba. V
části objektů budou sklady. Součástí objektů budou administrativní vestavby. Výška objektů je cca 15
m. Nosné konstrukce hal budou tvořeny montovaným prefabrikovaným železobetonovým systémem.
Objekty budou opláštěny systémovými panely s izolací (např. s IPN). Zastřešení je sedlovými vazníky,
krytými trapézovými plechy s přidanou tepelnou izolací a střešní fólií.
Obrázek č.: 1 – Umístnění objektů

3.1.3 Podklady
1)

Základní projektová dokumentace

2)

Průvodní a technická zpráva

3)

Podklady o zdrojích hluku dodané investorem stavby

4)

Podkladové mapy ČUZK

5)

Další dostupné informace o sledovaném území např. internet apod.

Hluková studie č: H2018/037

Stránka 8 z 30

3.1.4 Schéma umístění záměru v dotčeném území
Obrázek č.: 2 – Situace širších vztahů

Obrázek č.: 3 – Detailní situace
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3.2 Stávající hluková zátěž
3.2.1 Stacionární zdroje hluku
Při místním šetření bylo zjištěno, že se v okolí nacházejí průmyslové areály, které by ovlivňovali sledovanou lokalitu. Vzhledem ke vzdálenosti k nejbližšímu cca 200 metrů, kdy v místě předpokládaného
nejbližšího budoucího chráněného prostoru, není subjektivně patrný žádný stacionární zdroj hluku,
bylo provedeno orientační měření v denní a noční době při minimální dopravě na okolních komunikacích.
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Místo měření: WGS 49°0'6.566"N, 14°29'39.129"E

Měření č.: 1

Předmět měření: Hranice výstavby pro bydlení
Fotodokumentace:

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku
[m]:
Charakter hluku:
Tónová složka [Hz]:
Orientace mikrofonu:

Hodnocená doba: Denní

Hodnocená činnost:
Měření hluku stacionárních zdrojů. Z měření byly vyloučeny
nesouvisející hlukové události (průjezd vozidel po okolních komunikací).

-5
199
Ustálený
Ne
Svisle

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,1s:

Třetinooktávová pásmová analýza:

Začátek
měření
[h]
11:35:00

Doba měření
[h:m:s]
00:30:00

LAeq,T
[dB]
43,5

LCpeak
[dB]
68,4

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

45,0

44,7

42,5

38,9

37,5

Nejistota měření při měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku je stanovena dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20. 10. 2017 (u = 1,8 dB).
Hodnoty jsou naměřeny zvukoměrem XL2 2270 v. č. A2A-08128-E0 třídy přesnosti 1, ověření č.: 6035-OL –
Z0022–18 platné do 9. 3. 2020.

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina [dB]:
38,9
Vzhledem k vysokému pozadí z dopravy, byla hladina zbytkového hluku stanovena pomocí distribuční hladiny
LA90.
Výsledná hladina po korekci na hluk z pozadí: LAeq,8hod. = 41,7 dB.
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Měření č.:

Místo měření: WGS 49°0'6.566"N, 14°29'39.129"E

2

Předmět měření:
Fotodokumentace:

Hodnocená doba: Noční

Hranice výstavby pro bydlení

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku
[m]:
Charakter hluku:
Tónová složka [Hz]:
Orientace mikrofonu:

Hodnocená činnost:
Měření hluku stacionárních zdrojů. Z měření byly vyloučeny nesouvisející hlukové události (průjezd vozidel po
okolních komunikací).

-5
199
Ustálený
Ne
Svisle

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,1s:

Třetinooktávová pásmová analýza:

Začátek měření
[h]
00:45:00

Doba měření
[h:m:s]
00:40:00

LAeq,T
[dB]
32,1

LCpeak
[dB]
72,0

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

41,3

34,5

31,9

28,0

26,1

Nejistota měření při měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku je stanovena dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20. 10. 2017 (u = 1,8 dB).
Hodnoty jsou naměřeny zvukoměrem XL2 2270 v. č. A2A-08128-E0 třídy přesnosti 1, ověření č.: 6035-OL –
Z0022–18 platné do 9. 3. 2020.

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina [dB]:
28,0
Vzhledem k vysokému pozadí z dopravy, byla hladina zbytkového hluku stanovena pomocí distribuční hladiny
LA90.
Výsledná hladina po korekci na hluk z pozadí: LAeq,8hod. = 30,0 dB.
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3.2.2 Pozemní komunikace
Pro účely validace výpočtu bylo provedeno akreditované měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ve dvou referenčních bodech na základě kterého byl celý výpočetní model validován (viz Protokol o měření hluku 2018/046
fy ENVING s.r.o. ze dne 12. 6. 2018). Protokol o měření je přílohou této hlukové studie.
Podkladem pro výpočet stávající a výhledové akustické situace byly údaje poskytnuté ŘSD. Tyto údaje
jsou platné pro rok 2016 a na následné roky jsou přepočítány pomocí koeficientů vydaných v publikaci
Prognóza intenzit automobilové dopravy II. vydání schválené MD–OPK č. j. 553/2012–120–STSP/1
ze dne 11. října 2012.
Platnost dat je dána výsledky celostátního sčítání dopravy 2016 (CSD 2016) poskytují informace o
intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a navazují na výsledky z
předchozích CSD (2010 a starší).
Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů podle termínů CSD
2016.
Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 2016
pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Oproti předchozím CSD (2010 a starším)
byly koeficienty zpřesněny a více diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci.
3.2.2.1

Sčítání dopravy v roce 2016 ve sledovaném úseku ŘSD
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3.2.2.2

Sčítání dopravy v roce 2016 ve sledovaném úseku ŘSD

3.2.2.3

Sčítání dopravy v roce 2016 ve sledovaném úseku ŘSD

3.2.2.4

Sčítání dopravy v roce 2016 ve sledovaném úseku ŘSD
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Význam použitých zkratek ŘSD:
LN
Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) bez přívěsů i s přívěsy
SN
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
SNP
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
TN
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
TNP
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
NSN
Návěsové soupravy nákladních vozidel
A
Autobusy
AK
Autobusy kloubové
TR
Traktory bez přívěsů
TRP
Traktory s přívěsy
TV
Těžká motorová vozidla celkem
O
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M
Jednostopá motorová vozidla
SV
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
TNV
Těžká nákladní vozidla: TNV = 0,1*LN+0,9*SN+1,9*SNP+TN+2*TNP+2,3*NSN+A+AK
PS
Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy + lehká nákladní vozidla do 3,5 tun bez přívěsů i s přívěsy +
OA
jednostopá vozidla.
NA
Střední nákladní vozidla 3,5–10 tun, těžká nákladní vozidla nad 10 tun bez přívěsů i s přívěsy + autobusy.
kOA
Přepočtový koeficient pro osobní automobily a lehké nákladní vozy
KNA
Přepočtový koeficient pro středně a těžké nákladní vozy

3.2.2.1

Intenzita dopravy ve sledovaném úseku ŘSD (sčítací úsek 2-4960)
CNOSSOS – EU

Rok sčítání

Název

Kate
gorie

Lehká motor. vozidla
Středně těžká vozidla
Těžká vozidla
Mopedy
Motocykly

1
2
3
4a
4b

3.2.2.1

Noční
doba
[voz/noc]
2016
801
52
129
0
4

Současný stav
Přepočtový
koeficient

2018
1,06
1,01
1,01
1,06
1,06

Denní
doba
[voz/den]
2018
10057
406
562
5
48

Výhledový stav
Noční
doba
[voz/noc]
2018
849
52
131
0
4

Přepočtový
koeficient

2021
1,17
1,03
1,03
1,17
1,17

Denní
doba
[voz/den]
2021
11101
414
573
6
53

Noční
doba
[voz/noc]
2021
937
53
133
0
4

Intenzita dopravy ve sledovaném úseku ŘSD (sčítací úsek 2-1965)
CNOSSOS – EU

Rok sčítání

Název

Kate
gorie

Lehká motor. vozidla
Středně těžká vozidla
Těžká vozidla
Mopedy
Motocykly

1
2
3
4a
4b

3.2.2.1

Denní
doba
[voz/den]
2016
9488
402
557
5
45

Denní
doba
[voz/den]
2016
8361
468
585
3
25

Noční
doba
[voz/noc]
2016
761
53
79
0
2

Současný stav
Přepočtový
koeficient

2018
1,06
1
1
1,06
1,06

Denní
doba
[voz/den]
2018
8862
468
585
3
26

Výhledový stav
Noční
doba
[voz/noc]
2018
807
53
79
0
2

Přepočtový
koeficient

2021
1,16
1,01
1,01
1,16
1,16

Denní
doba
[voz/den]
2021
9698
473
591
3
29

Noční
doba
[voz/noc]
2021
883
54
80
0
3

Intenzita dopravy ve sledovaném úseku ŘSD (sčítací úsek 2-4961)
CNOSSOS – EU

Rok sčítání

Název

Kate
gorie

Lehká motor. vozidla
Středně těžká vozidla
Těžká vozidla
Mopedy
Motocykly

1
2
3
4a
4b

Hluková studie č: H2018/037

Denní
doba
[voz/den]
2016
15231
520
764
9
85

Noční
doba
[voz/noc]
2016
1106
57
129
1
6

Současný stav
Přepočtový
koeficient

2018
1,06
1,01
1,01
1,06
1,06

Denní
doba
[voz/den]
2018
16145
526
772
10
90

Výhledový stav
Noční
doba
[voz/noc]
2018
1172
57
130
1
6

Přepočtový
koeficient

2021
1,17
1,03
1,03
1,17
1,17

Denní
doba
[voz/den]
2021
17821
536
787
11
99

Noční
doba
[voz/noc]
2021
1294
58
133
1
7
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Intenzita dopravy ve sledovaném úseku ŘSD (sčítací úsek 2-1966)

3.2.2.1

CNOSSOS – EU

Rok sčítání

Název

Kate
gorie

Lehká motor. vozidla
Středně těžká vozidla
Těžká vozidla
Mopedy
Motocykly

1
2
3
4a
4b

Denní
doba
[voz/den]
2016
10255
503
628
9
78

Noční
doba
[voz/noc]
2016
937
70
154
1
7

Současný stav
Přepočtový
koeficient

2018
1,06
1,01
1,01
1,06
1,06

Denní
doba
[voz/den]
2018
10871
508
634
9
83

Výhledový stav
Noční
doba
[voz/noc]
2018
993
70
155
1
7

Přepočtový
koeficient

2021
1,17
1,03
1,03
1,17
1,17

Denní
doba
[voz/den]
2021
11999
518
647
10
91

Noční
doba
[voz/noc]
2021
1096
72
159
1
8

Třídy vozidel

3.2.2.2

Název

Kategorie

Lehká motor. vozidla

1

Středně těžká vozidla

2

Těžká vozidla

3

Mopedy

4a

Motocykly

4b

Hluková studie č: H2018/037

Popis
Osobní vozidla, dodávková vozidla < 3,5 t, sportovní
užitková vozidla (SUV), víceúčelová vozidla (MPV)
včetně přívěsu a karavanů
Středně těžká vozidla, dodávková vozidla > 3,5 tuny,
autobusy, obytné vozy atd. se dvěma nápravami a dvojicí pneumatik, které se nasazují na zadní nápravu.
Těžká nákladní vozidla, vozidla typu touring, autobusy, jež mají tři a více náprav
Dvou, tří a čtyřkolové mopedy
Motocykly s postranním vozíkem i bez něho, tříkolky
a čtyřkolky

Značení ŘSD
O+LN

SN+A+ SNP
TN+TNP+NSN+AK+TR+TRP
0,1*M
0,9*M
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3.3 Příspěvek hluku ze záměru (Hluk po realizaci záměru)
3.3.1 Stacionární zdroje hluku
Vzduchotechnické a klimatizační zařízení řeší větrání nových hal s administrativní částí, hygienickým zázemím a technickými prostory. Vzduchotechnické zařízení (VZT) bude navržené podle stavební dispozice, předpokládaného využití prostorů, požadavků investora a na základě konzultací s
ostatními profesemi a v souladu s hygienickými předpisy a platnými normami. Popis technického řešení a návrhu vzduchotechniky je proveden na základě podkladů stupně dokumentace oznámení EIA,
v dalším stupni projektu je nutné řešení přizpůsobit a upřesnit dle podrobnějších a zpřesněných podkladů odpovídající vyššímu stupni PD. Rozmístění jednotlivých komponentů a jejich akustické údaje
vycházejí z podkladů dodané investorem.
Vzhledem ke způsobu využití vnitřních prostor v řešené části komplexu záměru, kde nebudou instalována ani provozována žádná hlučná technická zařízení a ke stavebnímu provedení obvodového pláště,
není v případě stavby uvažováno s působením plošných stacionárních zdrojů hluku na okolní venkovní prostor.
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev vody (VZT a TUV) budou vlastní kondenzační kotle, které budou
umístěné v technických místnostech v rámci jednotlivých hal. Výroba tepla pro potřeby stavby nebude
tvořit žádný bodový stacionární zdroj hluku pro okolní venkovní prostor.
Bodové stacionární zdroje hluku stavby ve vztahu k okolnímu chráněnému venkovnímu prostoru
staveb budou tvořit především koncové elementy instalovaných technických zařízení, které budou
ukončeny ve venkovním prostoru, buď na fasádách (např. žaluzie, otvory apod.) nebo nad střechou
stavby (např. koncové hlavice, kondenzační jednotky apod.).
Rozmístění a hladiny akustického výkonu jsou přehledně zakreslené v dokumentu „CB-SITUACE
zdroje hluku_17.04-2018.pdf“ jenž je přílohou této hlukové studie.
Intenzity dopravy z jednotlivých úseků za 24 hodin byly převzaty z dokumentu Dopravně-inženýrské
posouzení - Rozložení generované dopravy na síť stávajících komunikací zpracovaného Zenkl CB,
spol. s.r.o v květnu 2018 (tento dokument je přílohou oznámení záměru příloha č. 4). Počty vozidel
byly přepočítány pro potřeby emisních výpočtů hluku dle jednotlivých kategorií. Pro denní dobu je
uvažováno 45 % vozidel pro hodnocených nejhlučnějších osm hodin v jednotlivých úsecích a pro noční
dobu je uvažováno 1,25 % z celkové intenzity vozidel pro vyhodnocení jedné sledované hodiny.
3.3.1.1

Uvažovaná vnitroareálová doprava po uzavřených parkovištích

Osobní vozidla
Hala
A
B
C
D
E
F
G
H

Vozidla za 24 hod.

Denní doba 8 hod.

Noční doba 1 hod.

62
94
98
144
534
245
245
42

28
42
44
65
240
110
110
19

0,8
1,2
1,2
1,8
6,7
3,1
3,1
0,5

Denní doba 8 hod.

Noční doba 1 hod.

20
30
32
46
168
66
66
24

9
14
14
21
76
30
30
11

Lehká nákladní
Hala
Vozidla za 24 hod.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
Hluková studie č: H2018/037
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Těžká nákladní
Hala
Vozidla za 24 hod.
A
12
B
16
C
18
D
26
E
94
F
48
G
48
H
2

Denní doba 8 hod.

Noční doba 1 hod.

5
7
8
12
42
22
22
1

0,2
0,2
0,2
0,3
1,2
0,6
0,6
0,0

Na základě obdobných areálů se uvažuje, že veškerý průjezd vozidel mezi halami (označeno jako tlustá
modrá čára) spadá do hluku z dopravy, tj. komunikace není součástí uzavřeného areálu. Naopak veškerá parkoviště jsou ve výpočtu z hluku ze stacionárních zdrojů zahrnuty ve výpočtovém modelu.
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Obrázek č. 4: - Osobní vozidla

Obrázek č. 5: - Lehká nákladní vozidla
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Obrázek č. 6: - Těžká nákladní vozidla

Použitá technika – Hladiny akustických výkonů byly převzaty z databáze výpočetního programu, údajů výrobců a z rozsáhlého archivu měření.
Osobní vozidla
Frekvence [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Celkem

Lw [dB]

44,2

56,8

62,9

69,00

74,4

77,10

76,60

67,6

81,5

44,2

56,8

62,9

69,00

74,4

77,10

76,60

67,6

81,5

Frekvence [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Celkem

Lw [dB]

69,0

76,00

78,00

81,0

84,0

84,00

78,0

71,0

89,1,7

Lw celkem [dB]

69,0

76,00

78,00

81,0

84,0

84,00

78,0

71,0

89,1,7

Frekvence [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Celkem

Lw [dB]

52,9

71,7

83,3

93,3

100,2

98,7

91,5

82,50

103,39

Korekce [dB]

––

––

––

––

––

––

––

––

––

Lw celkem [dB]

52,9

71,7

83,3

93,3

100,2

98,7

91,5

82,50

103,39

Korekce [dB]
Lw celkem [dB]

Lehká nákladní vozidla

Korekce [dB]

Nákladní vozidla
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3.3.2 Pozemní komunikace
Intenzity dopravy z jednotlivých úseků za 24 hodin byly převzaty z dokumentu Dopravně-inženýrské
posouzení - Rozložení generované dopravy na síť stávajících komunikací zpracovaného Zenkl CB,
spol. s.r.o v květnu 2018 (tento dokument je přílohou oznámení záměru příloha č. 4). Počty vozidel
byly přepočítány pro potřeby emisních výpočtů hluku. Pro denní dobu je uvažováno 90 % vozidel
v jednotlivých úsecích a pro noční dobu je uvažováno 10 % z celkové intenzity vozidel.
Generovaná doprava ústící do napojovacích bodů z nich směřuje dále po veřejných komunikacích.
Vozidla směřující z/do směrů SV, JZ, SZ vyjíždí z areálu severním napojovacím bodem a jedou na
okružní křižovatku ulic Okružní x Gen. Píky. Z této křižovatky dále jedním z ramen dle preferovaného
směru. Vozidla směřující z/do JV směru vyjíždí z areálu jižním napojovacím bodem a jedou po Okružní ulici dále na východ. V následujícím obrázku je vyjádřena stávající intenzita na veřejných komunikacích (černá barva (pro výpočty v hlukovém modelu byly použity počty vozidel dle RŠD)) a nová
intenzita generovaná navrženým areálem.
Obrázek č. 7: - Generovaná doprava a její rozpad
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4 ZADÁNÍ VÝPOČTU
4.1 Použitý software
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučení
Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, který doporučuje
přednostně použít metodiku CNOSSOS–EU, resp. metodiky s ní kompatibilní. Na této metodice pracuje použitý výpočtový program Predictor LimA type 7810, verze 12.01 firmy Brüel & Kjaer, jehož
výpočtové algoritmy korespondují s doporučenou metodikou. Software zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.

4.2 Parametry výpočtu
4.2.1 Hluk ze stacionárních zdrojů CNOSSOS–EU – ČSN ISO 9613–1 a ČSN ISO 9613–2
Výpočtový model:
Vstupní provozní údaje:

LimA CNOSSOS
Bodové zdroje, liniové zdroje, pohyblivé zdroje

Index povrchu země G na komunikaci:
Index povrchu země G mimo komunikace:
Odraz od hodnocené fasády:
Meteorologická korekce:

0,0
0,3
Vypnut
CO 2.0 konstantní (všesměrové šíření)

4.2.2 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Výpočtový model:
Povrch zpevněných ploch:
Sklon:

LimA CNOSSOS
NL04 - Kamenný asfalt zrnitost 5 mm
Dle výškopisu

Index povrchu země G na komunikaci:
Index povrchu země G mimo komunikace:
Odraz od hodnocené fasády:
Meteorologická korekce:

H - Velmi tvrdé a husté povrchy (asfalt, beton, voda)
C - Nezhutněná, nezastavěná půda (trávník, tráva, orná půda)
Vypnut
Standard CNOSSOS–EU

4.2.3 Meteorologické korekce
Absorpce vzdušné vlhkosti
Teplota:
Atmosférický tlak:
Vlhkost vzduchu:
Frekvence:
Absorpce:

Standart CNOSSOS–EU
288,15 K
101,3 kPa
70 %
[Hz]
[dB/Km]

125
0,38

250
1,13

500
2,36

1000
4,08

2000
8,75

4000
26,39

4.3 Postup výpočtu
Výpočtový model byl vytvořen v trojrozměrném prostředí a sestává z objektů se známými geometrickými údaji (vrstevnice, budovy, komunikace atd.). Model tedy například zohledňuje podélné profily
hodnocených komunikací včetně zářezů, násypů, estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. Takto
vytvořený digitální model je použit pro simulaci šíření a útlumu zvuku při jeho šíření směrem od zdroje
do místa výpočtu. Výpočet respektuje sférickou divergenci, pohlcování zvuku při šíření nad poltivým
povrchem, odrazy zvuku do zvoleného řádu, pohlcování zvuku při šíření ve vzduchu a všesměrové
šíření hluku přes překážky. Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková
zátěž ze všech zdrojů v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území, a
to pro varianty:
Varianta A – Stacionární zdroje – Realizace záměru
Varianta B – Doprava – stávající stav
Varianta C – Doprava – rok dostavby bez realizace záměru
Varianta D – Doprava – rok dostavby + realizace záměru
Hluková studie č: H2018/037
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Výpočetní program dosazuje zadané parametry (terén, vzdálenosti atd.) do algoritmu výpočtu a na
základě těchto hodnot spočítá konkrétní hodnoty pro výpočtové body (uvedeno v tabulkách v kapitole
5). Výpočtové body se přednostně umisťují k nejbližším chráněným prostorům nebo nejbližším chráněným prostorům staveb. Tak jak vyplývá z metodiky měření hluku (Metodický návod). Body se umísťují přednostně 2 metry před obvodový plášť budovy (např. před okno obytné místnosti). Výška bodu
před obvodovým pláštěm budovy byla zvolena 5 metrů nad terénem na základě výšky obytných budov
a prostoru významného pro pronikání hluku zvenčí.
Pro přehlednost celkové hlukové situace program vypočítá i body v rámci zadané oblasti (území záměrem zasažené) a na základě těchto hodnot vykreslí hlukovou mapu s pásmy ekvivalentních hladin
akustického tlaku po 5 dB. Tato mapa slouží pro celkové zhodnocení sledované lokality a je zpracována pro výšku 5 metrů nad terénem.

4.4 Stanovení výpočtových bodů
Pro ověření způsobu využívání a funkčního charakteru staveb rozmístěných v okolí záměru byly využity údaje z katastru nemovitostí, přístupné na internetových stránkách www.cuzk.cz a údaje z dokumentu „územní plán města České Budějovice“. Na základě těchto údajů byly stanoveny nejbližší chráněné prostory.
Obrázek č. 8 – Výřez z mapy územního plánu

Podle místního stavebního úřadu se nejbližší, místo které je určeno pro zahradní bydlení nachází severně od kruhové objezdu. Pro plochy, které jsou vedeny v okolí záměru jako smíšené území se nepředpokládá stavba žádných bytových jednotek z důvodu rozšiřování komunikace na ulici Okružní.
Nyní se na těchto plochách nacházení pouze komerční areály.
K těmto předpokládaným, budoucím a stávajícím nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb
jsou v následujících částech hlukové studie výpočtově ověřeny předpokládané příspěvkové hlukové
vlivy z provozu sledovaných zdrojů.
Zkratka

V1
V2
V3

Umístění

Společný bod parcel
584/61, 1155/8 a
1154/6
Rozestavený RD na
pozemku 584/84
Světlíky 1074/7
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Výška
bodu nad
terénem
[m]
5

Vzdálenost od zdroje hluku
[m]
Stacionární zdroje
Pozemní komunikace

199

Typ chráněného prostoru

Chráněný venkovní prostor staveb

5

Chráněný venkovní prostor staveb

5

Chráněný venkovní prostor staveb
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Obrázek č.: 9 – Situace výpočtových bodů
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5 VÝSLEDKY VÝPOČTŮ
Modelové výpočty vycházejí z poskytnutých dostupných datových podkladů o jednotlivých zdrojích
hluku v době zpracování akustického posouzení dne 13. 6. 2018.

5.1 Hluk z provozu záměru
Souhrnným hodnocením hluku vznikajícího provozem záměru se rozumí výpočet výsledné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku. V prvním kroku výpočtu se vychází ze známých skutečností,
tj. stávající hlukové zatížení lokality a v druhém kroku se připočítává předpokládaný příspěvek sledovaného záměru, tj. jaký bude hluk při navýšení zdrojů hluku v dané lokalitě.
Do výpočtového modelu hluku byly zadány a všechny hodnoty hladin akustických výkonů a ekvivalentních hladin akustického tlaku (popsané v kapitolách Stávající hluková zátěž a v kapitole Příspěvek
hluku ze záměru).
Výsledky jsou logaritmický součet (kumulace) v rámci použitého výpočtového modelu hluku stávajícího stavu a nově navrženého zdroje (dále jen „realizace záměru“).

5.1.1 Stacionární zdroje
5.1.1.1
Hodnoty výpočtu, měření a srovnání stavu po realizaci a nynějšího stavu
Pro srovnání hodnot naměřených a hodnot vypočítaných byly použita výsledná hladina.
V. bod

Výška
[m]

Limit
[dB]

Limit
[dB]

V1
V2
V3

5
5
5

Den
50
50
50

Noc
40
40
40

Hluková studie č: H2018/037

LAeq,8h
[dB]
Měření
stávající
stav
Den
41,7
---

LAeq,1h
[dB]¨
Měření
stávající
stav
Noc
30,0
---

LAeq,8h
[dB]
Výpočet
realizace
záměru
Den
32,9
32,1
26,9

LAeq,1h
[dB]
Výpočet
realizace
záměru
Noc
28,3
27,4
22,0

Součet
[dB]

Součet
[dB]

Den
42,2
---

Noc
32,2
---
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5.1.1.2 Hodnoty izofonických linií 5 metrů nad terénem
Izofonické linie slouží k orientační představě o šíření hluku v určité výšce na povrchem terénu. Vzhledem k rozsáhlosti území
jsou jednotlivé výpočtové body v síti po 10 metrech vypočítány. Zbytek hodnot mezi těmito vypočítanými body je interpolováno. Tudíž odečet hodnot z izofonických linií je irelevantní. Přesné hodnoty se nacházejí v tabulce výsledků!
Obrázek č.: 10 – Varianta A – realizace záměru – Den

Obrázek č.: 11 – Varianta A – realizace záměru – Noc
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5.1.2 Pozemní komunikace
5.1.2.1

Hodnoty výpočtu

V.
bod

Výška
[m]

Limit
[dB]

Limit
[dB]

LAeq,16h
[dB]
Stávající
stav

LAeq,8h
[dB]¨
Stávající
stav

V1
V2
V3

5
5
5

Den
60
60
60

Noc
50
50
50

Den
47,9
47,6
47,9

LAeq,16h
[dB]
Rok
dostavby
bez
realizace
záměru
Den
48,2
47,9
48,3

5.1.2.2

LAeq,8h
[dB]
Rok
dostavby
+
Realizace
záměru
Noc
40,5
40,7
42,1

Rozdíl
[dB]

Rozdíl
[dB]

Noc
41,6
41,3
41,9

LAeq,16h
[dB]
Rok
dostavby
+
Realizace
záměru
Den
46,5
46,7
48,0

Den
-1,4
-0,9
0,1

Noc
-1,1
-0,6
0,2

LAeq,8h
[dB]¨
Rok
dostavby
bez
realizace
záměru
Noc
41,9
41,6
42,2

LAeq,16h
[dB]
Rok
dostavby
+
Realizace
záměru
Den
46,5
46,7
48,0

LAeq,8h
[dB]
Rok
dostavby
+
Realizace
záměru
Noc
40,5
40,7
42,1

Rozdíl
[dB]

Rozdíl
[dB]

Den
-1,7
-1,2
-0,3

Noc
-1,4
-0,9
-0,1

Hodnoty výpočtu

V.
bod

Výška
[m]

Limit
[dB]

Limit
[dB]

V1
V2
V3

5
5
5

Den
60
60
60

Noc
50
50
50
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5.1.2.3 Hodnoty izofonických linií 5 metrů nad terénem
Izofonické linie slouží k orientační představě o šíření hluku v určité výšce na povrchem terénu. Vzhledem k rozsáhlosti území
jsou jednotlivé výpočtové body v síti po 10 metrech vypočítány. Zbytek hodnot mezi těmito vypočítanými body je interpolováno. Tudíž odečet hodnot z izofonických linií je irelevantní. Přesné hodnoty se nacházejí v tabulce výsledků!
Obrázek č.: 12 – Varianta B – Stávající stav 2018 – Den

Obrázek č.: 13 – Varianta B – Stávající stav 2018 – Noc
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Obrázek č.: 14 – Varianta D – rok 2021 + záměr – Den

Obrázek č.: 15 – Varianta D – rok 2021 + záměr – Noc
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6 ZÁVĚR
6.1 Náležitosti výpočtu
a.

Identifikace akustické studie/výpočtu (zpracovatel, č. technické zprávy, rok zpracování apod.) – kapitola 1.2

b.

Výpočtový software – název, verze, zhotovitel. – kapitola 4.1

c.

Výpočtová metoda – označení a název normy– kapitola 4.2

d.

Identifikace pozemní komunikace nebo železniční dráhy – kapitola 3.2.2

e.

Intenzita a skladba dopravy vztažená k roční průměrné dopravní intenzitě v denní a noční době – kapitola 3.2.2.1

f.

Zdroj vstupních údajů a datum, do kdy jsou platné – kapitola 3.2.2

g. Identifikace a popis výpočtového bodu – adresa, vzdálenost od zdroje, výška nad úrovní terénu + grafické zobrazení
(výkres situace, ortofoto mapa apod.) – kapitola 4.4
h.

Vypočtená hodnota LAeq,T [dB] pro denní a noční dobu – kapitola 5.1

i.

Hygienický limit hluku – kapitola 2.2.

j.

Deklarace, že vypočtená hodnota je o více než 3,0 dB nižší, než hodnota relevantního hyg. limitu – kapitola 6.2

6.2 Odborná interpretace
Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem z provozu na pozemních komunikacích.
Z výsledků je patrné, že provoz záměru nebude mít po realizaci významný akustický vliv na hlukovou
situaci v dotčeném území a nebude zdrojem nadlimitních stavů
V rámci posuzování stacionárních zdrojů hluku ze záměru, bylo výpočtově ověřeno, že příspěvek
zdrojů hluku bude takřka zanedbatelný a rozhodně nebude zdrojem nadlimitních vztahů.
Z dopravního hlediska se realizací komplexu komerčních hal situace v okolí významně nezmění,
spíše výstavbou hal dojde o ke snížení hluku ve sledovaných bodech, tj. haly budou tvořit přirozenou
hlukovou bariéru od komunikace I/34.
Dle dodatku č. 1 k Postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze důvodně předpokládat, že vypočtená hodnota je o více než
3,0 dB nižší než hodnota relevantního hygienického limitu.
Výsledky výpočtů jsou platné v den hlukového posouzení 13. 6. 2018. Studie vychází z hodnot, které
byly dodány zadavatelem (případně z hodnot z měření hluku v konkrétní den s konkrétním provozem).
Hodnocení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru staveb postavených v zájmovém území je
v hlukové studii řešeno pouze výpočtovým způsobem, tedy za shodu výsledků z výpočtů a následného
reálného provozu nemůže plně zodpovídat zpracovatel. Hodnocení výsledků nenahrazuje vyjádření
orgánu ochrany veřejného zdraví. Bez souhlasu fy ENVING s.r.o. nesmí být studie reprodukována
jinak, než celá. Dále je nutné zdůraznit fakt, že při jakékoli změně modelovém výpočtu, tj. změnou
jakéhokoli parametru např. výšky nebo tloušťky materiálu, změně dispozice atd., je tento výpočet neplatný.

6.3 Přílohy
Protokol o měření hluku 2018/046 fy ENVING s.r.o. ze dne 12. 6. 2018
CB-SITUACE zdroje hluku_17.04-2018.pdf
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1 Cíl měření
Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenční a v nejbližších budoucích chráněných
venkovních protorech staveb od předmětného zdroje hluku. Měření bylo provedeno na základě předpokládaného požadavku Krajské hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Slouží, jako příloha projektové dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí
(EIA).

1.2 Datum a čas měření
Datum měření

Doba měření [hod]

5. a 6. 6. 2018

22:00 – 06:00

6. 6. 2018

8:00 – 16:00

1.3 Postup zkoušky č. 2 dle OA
1.3.1 Technické normy
ČSN ISO 1996-1 Akustika. Popis, měření a hodnocení hluku prostředí Část 1: Základní veličiny a
postupy pro hodnocení.
ČSN ISO1996-2 Akustika. Popis, měření a posuzování hluku prostředí. Část 2: Určování hladin hluku
prostředí.

1.3.2 Použitá legislativa
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů.
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20.10.2017

1.4 Použité veličiny
Značka
LAeq,T
LAeq,8h
LAeq,1s
LCpeak
LAN,T
LA1,T
LA10,T
LA50,T
LA90,T
LA99,T
UAB
t
v
Rh
p

Jednotka
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
°C
m/s
%
hPa

Protokol o měření č: A2018/046

Veličina
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 8 hodin
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 1 sec
špičková hladina akustického tlaku C
distribuční (procentní) hladina – hladina akustického tlaku překročená v N % doby T
hladina akustického tlaku A překročená v 1 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 10 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 50 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 90 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 99 % doby t
rozšířená nejistota měření
teplota vzduchu
rychlost proudění vzduchu
relativní vlhkost vzduchu
atmosférický tlak

Stránka 3 z 12

2 MĚŘENÍ
2.1 Metodika měření
2.1.1 Strategie a způsob měření
Cílem měření bylo zjistit, zda nedochází k překračování hygienických limitů hluku, stanovených v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. Z toho důvodu byla zaznamenána typická hluková situace při provozu
sledovaného zdroje. Součástí měření je stanovení ekvivalentních hladin akustického tlaku A, který
proniká do chráněného venkovního prostoru dotčených staveb. Měření zdroje hluku bylo provedeno
formou kontinuálního záznamu s frekvencí jedné sekundy. Rušivé události nesouvisející se sledovaným zdrojem hluku byly při měření označeny a následně vyloučeny při zpracování dat v laboratoři
softwarovým produktem fy NTi Audio AG.
Všechny výsledky měření byly vyhodnoceny dle související platné legislativy a následně zpracovány
v akreditované laboratoři.
Současně s měřením hluku bylo provedeno sčítání dopravy včetně rozdělení do druhů dopravních prostředků.

2.1.2 Hodnotící veličiny v místech měření
Denní doba – ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,16h
Noční doba – ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,8h
Přístrojová technika a příslušenství

2.1.2.1

2.1.1

Třída
přes.

Typ/model

Výrobní číslo

Zvukoměr XL2
Mikrofon MC230
Kryt proti větru
Kalibrátor 4231
Aneroid MTG
Tepl.-vlh. C3120
AnenometrAirflow
Velocity Speed Gun

A2A-08128-E0
7757
1807444
05 001
03900080
071668
101911

1
-

Ověření/kalibrace
6035-OL –Z0022–18 (9. 3. 2020)
6035-OL –M0019–18 (7. 3. 2020)
6035-KL-K0042-16 (10. 10. 2018)
6013-KL-D012-14 (20. 1. 2019)
ENG/TH/04/14 (15. 6. 2019)
6015-KL-P0455-17 (9. 7. 2022)
8012-KL-70171-18 (13. 4. 2023)

Justace
před měřením
[dB]

Justace
po měření
[dB]

0,1

0,2

-

-

Mikroklimatické podmínky
Měření

Datum

Čas

Teplota
[°C]

1
2
3
4
5
5
5

6. 6.
6. 6.
6. 6.
6. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.

8:00
10:00
14:00
15:00
22:00
02:00
05:00

17,2
23,2
27,2
28,2
19,1
15,6
16,6

Rel.
vlhkost
[%]
56
69
56
69
53
68
64

At. tlak
[hPa]

Vítr
[m/s]

Směr
větru

Oblač
nost

Výskyt
srážek

Stav
terénu

981,0
974,0
981,0
974,0
986,0
978,0
979,0

2,1
3,1
2,1
3,1
3.1
2,8
1,8

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

jasno
jasno
jasno
jasno
jasno
jasno
jasno

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

suchý
suchý
suchý
suchý
suchý
suchý
suchý

2.1.2 Stanovení korekce na odraz od fasády
Korekce nebyla použita, protože měření neprobíhalo před fasádou žádného domu.

2.2 Hodnocený zdroj hluku
2.2.1 Popis zdroje hluku
Zdrojem hluku jsou převážně komunikace I/34 a I/20.
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2.2.2 Situační schéma lokality
2.2.2.1

Celkový náhled

2.2.2.2

Detailní schéma
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2.2.3 Intenzita dopravy ve sledovaném úseku
2.2.3.1

I/34
Doba sčítání [h:m]

2.2.3.2

2.2.3.3

M
[ks]
0
0
0
0
0
0
1
2

N
[ks]
11
9
5
6
9
14
28
59

A
[ks]
5
4
2
2
4
6
12
24

K
[ks]
2
2
1
1
1
2
5
10

08:10 - 08:21
08:21 - 08:36
08:36 - 08:51
08:51 - 09:06
09:06 - 09:10

275
377
327
278
54

1
3
2
3
0

18
34
39
28
8

2
7
3
3
0

34
36
44
48
5

12:43 - 12:53
12:53 - 13:08
13:08 - 13:23
13:23 - 13:38
13:38 - 13:43

217
273
293
309
116

2
2
1
3
1

25
42
26
28
12

2
3
2
2
0

32
39
51
41
11

Doba sčítání [h:m]
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00

O
[ks]
148
94
38
24
23
38
143
470

M
[ks]
0
0
0
0
1
1
0
2

N
[ks]
9
7
4
5
7
11
22
47

A
[ks]
0
0
0
0
0
0
0
0

K
[ks]
2
2
1
1
1
2
5
10

09:52 - 10:07
10:07 - 10:22
10:22 - 10:37
10:37 - 10:52

168
197
192
198

0
2
4
1

35
22
15
23

1
0
0
0

2
4
8
6

13:56 - 14:09
14:09 - 14:24
14:24 - 14:39
14:39 - 14:54
14:54 - 14:56

203
239
270
272
52

2
7
3
3
3

21
10
17
14
1

0
2
1
1
0

8
1
7
3
2

I/20

Vysvětlivky

Značka
O
M
N
A
K

22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00

O
[ks]
236
150
60
38
36
60
228
752

Jednotka
ks
ks
ks
ks
ks

Popis
Osobní automobily bez přívěsů i s přívěsy, dodávkové automobily
Jednostopá motorová vozidla bez postranního vozíku i s postranním vozíkem
Lehké, střední a těžké nákladní automobily, traktory, speciální nákladní automobily
Vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, která mají více než 9 míst
Přívěsové a návěsové soupravy nákladních vozidel

2.2.4 Průměrná rychlost dopravního proudu I/34
Byla stanovena pomocí rychloměrem Velocity Speed Gun v referenčních hodinách a následně byla zprůměrována na hodnotu
67 km/h pro lehká vozidla (O, M) a na hodnotu 65 km/h pro těžká vozidla (N, A, K).

2.2.5 Průměrná rychlost dopravního proudu I/20
Byla stanovena pomocí rychloměrem Velocity Speed Gun v referenčních hodinách a následně byla zprůměrována na hodnotu
54 km/h pro lehká vozidla (O, M) a na hodnotu 52 km/h pro těžká vozidla (N, A, K).
Protokol o měření č: A2018/046
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2.2.6 Typ povrchu vozovky I/34
Povrch: Beton porézní

2.2.7 Typ povrchu vozovky I/20
Povrch: Beton porézní
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Stránka 7 z 12

2.3 Výsledky měření
Místo měření:

Měření č.: 1 a 3

WGS 49°0'3.025"N, 14°29'57.321"E

Předmět měření: Validace
Fotodokumentace:

Hodnocená doba: Denní

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku [m]:
Kryt proti větru
Charakter hluku:
Orientace mikrofonu:

-5
12
Ano
Proměnný
Svisle

Hodnocená činnost:
Měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí.

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,1s:

Začátek
měření
[h]
08:10:00
12:43:00
Průměr

Doba měření

LAeq,T

LCpeak

[h:m:s]
01:00:00
01:00:00

[dB]
69,0
68,5
68,8

[dB]
95,5
102,6

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

75,7
73,2

72,6
72,0

67,6
66,7

60,4
61,4
60,9

56,4
58,2

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina LA90 [dB]: 60,9
Popis:
Proměnný hluk neovlivňuje měřený hluk, je pouze součástí zbytkového hluku, ekvivalentní hladina ustálené složky
zbytkového hluku byla tedy stanovena procentní hladinou L A90.
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Místo měření:

Měření č.: 3 a 4

WGS 49°0'5.261"N, 14°29'20.305"E

Předmět měření: Validace
Fotodokumentace:

Hodnocená doba: Denní

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku [m]:
Kryt proti větru
Charakter hluku:
Orientace mikrofonu:

-5
7,5
Ano
Proměnný
Svisle

Hodnocená činnost:
Měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí.

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,1s:

Začátek
měření
[h]
09:52:00
13:56:00
Průměr

Doba měření

LAeq,T

LCpeak

[h:m:s]
01:00:00
01:00:00

[dB]
68,6
68,7
68,7

[dB]
103,9
100,3

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

74,4
75,5

71,9
71,8

67,2
67,8

58,1
59,1
58,6

51,7
53,0

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina LA90 [dB]: 58,6
Popis:
Proměnný hluk neovlivňuje měřený hluk, je pouze součástí zbytkového hluku, ekvivalentní hladina ustálené složky
zbytkového hluku byla tedy stanovena procentní hladinou L A90.
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Místo měření:

Měření č.: 5

WGS 49°0'6.566"N, 14°29'39.129"E

Předmět měření: Validace
Fotodokumentace:

Hodnocená doba: Noční

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku [m]:
Kryt proti větru
Charakter hluku:
Orientace mikrofonu:

-5
?
Ano
Proměnný
Svisle

Hodnocená činnost:
Měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí.

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,1s:

Začátek
měření
[h]
22:00:00

Doba měření
[h:m:s]
08:00:00

LAeq,T
[dB]
44,8

LCpeak
[dB]
82,7

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

51,6

49,7

42,5

36,6

35,1

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina LA90 [dB]: 36,6
Popis:
Proměnný hluk neovlivňuje měřený hluk, je pouze součástí zbytkového hluku, ekvivalentní hladina ustálené složky
zbytkového hluku byla tedy stanovena procentní hladinou L A90.
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3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ
3.1 Nejistota měření
Nejistota měření při měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku je stanovena dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20. 10. 2017 (netýká se impulsního hluku)
u [dB]
Interiér
Exteriér
Hluk s odstupem více než 10 dB od zbytkového hluku
1,7*)
1,7
Hluk s odstupem 3-10 dB od zbytkového hluku
2,0
1,8
*) jestliže naměřený rozdíl mezi hladinami v interiéru je větší nebo roven 5 dB, se konvenční nejistota zvyšuje o 0,5 dB

u = 1,8 dB – denní doba
u = 1,8 dB – noční doba
Je to parametr, který rozšiřuje naměřenou hodnotu na oblast, v níž se nachází s 95 % pravděpodobností
správná hodnota.

3.2 Výsledné hladiny chráněný venkovní prostor stavby
3.2.1 Denní doba
Měření
číslo

1a3
2a4

Chráněný venkovní
prostor staveb

49°0'3.025"N,
14°29'57.321"E
49°0'5.261"N,
14°29'20.305"E

Naměřená LAeq,T [dB]
Doprava Zbytkový
hluk

Korekce pro
získání
dopadajícího
zvuku na fasádu
[dB]

Výsledná hodnota hluku
v místě měření
LAeq,16h

[dB]

[dB]

Korekce
na
zbytkový
hluk
[dB]

68,8

60,9

0,8

0

68,0 ± 1,8

68,7

58,6

0

0

68,7 ± 1,8

Korekce pro
získání
dopadajícího
zvuku na fasádu
[dB]

Výsledná hodnota hluku
v místě měření
LAeq,8h

0

44,1 ± 1,8

[dB]

3.2.2 Noční doba
Měření
číslo

5

Chráněný venkovní
prostor staveb

49°0'6.566"N,
14°29'39.129"E
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Naměřená LAeq,T [dB]
Doprava
Zbytkový
hluk
[dB]

[dB]

Korekce
na
zbytkový
hluk
[dB]

44,8

36,6

0,7

[dB]
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4 ZÁVĚR
Podmínky pro průkaz tónové složky pro vypočtené výsledné dopadající hladiny v místě měření se pro
hluk z dopravy nezjišťují.
Výsledky měření jsou platné pro zdroje hluku, jejich technický stav a jejich provozní nastavení, které
byly na místech měření dne 5. - 6. 2018. Měření a vyhodnocení bylo provedeno dle platných norem,
metod a předpisů. Hodnocení výsledků nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví. Bez
souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.
Rozdělovník:
3x Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 BRNO 13
1x ENVING s.r.o.

V Brně dne:12. 6. 2018
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1 Zadání a účel studie
Hluková studie je zpracována jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. o EIA
(v aktuálním znění). Výpočtovým způsobem ověřuje předpokládanou příspěvkovou hlukovou zátěž v
okolních chráněných venkovních prostorech staveb vyvolanou provozem „Technologického parku,
České Budějovice, Na Světlících“ a mj. rovněž vyhodnocuje vliv dopravy vyvolané řešeným záměrem
na stávající městské komunikace v jejich plošném rozsahu dle závěrů z jednání s Odborem životního
prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA KÚJK, ze dne 22.08.018 a dále i požadavku
KHS JK pobočky České Budějovice - oddělení hygieny obecné a komunální CB – CK ze dne
27.9.2018.
Technické řešení a rozsah záměru je podrobně popsán v textu oznámení, kde jsou uvedeny a komentovány zdrojová data použitá pro výpočty. Údaje o intenzitách dopravy použité ve výpočtu byly převzaty z dokumentu „VGP Park České Budějovice – Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy – Aktualizace posouzení pro výhledový stav k roku 2030“ z října 2018 vypracovanou firmou
Zenkl CB s.r.o. (plný text studie viz příloha č. 4 k Oznámení) a z dokumentu „Doplnění posouzení pro
roky 2000 a 2018 z prosince 2018“ taktéž od firmy Zenkl CB s.r.o. (plný text studie viz příloha č. 4 k
Oznámení). Hlukově není vyhodnocena Severní tangenta ani dálnice D3 v úseku Úsilné-Hodějovice
(stavba 0310/1), neboť se na ní nepředpokládá změna intenzit dopravy vyvolaná hodnoceným záměrem.
Hluková studie doplňuje hlukovou studii (ENVING s.r.o., H2018/037) VGP park České Budějovice
vydanou dne 13. 6. 2018.

1.2 Identifikační údaje
1.2.1 Zadavatel studie
Společnost:
Adresa:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E–mail:

Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 BRNO 13
70434395
CZ6404301926
+420608968368
cetl@post.cz

1.2.2 Zpracovatel
Název:
Adresa:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E–mail:
Zpracoval:
Datum zpracování:

ENVING s.r.o.
Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
C 5939 vedená u Krajského soudu v Brně
46903003
CZ46903003
+420549210356
enving@enving.cz
Pavel Sedlák
14. 12. 2018

1.3 Způsob vyhodnocení
Výpočtová akustická studie zpracovaná pro potřeby ochrany veřejného zdraví před hlukem je písemná
zpráva obsahující výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových ukazatelů (např. ekvivalentní
hladiny akustického tlaku LAeq) a dalších skutečností rozhodujících o předpokládané (očekávané) hlukové zátěži exponovaných osob v chráněném prostoru nebo na pracovišti a umožňující posoudit zdravotní rizika této expozice.
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Smyslem studie je odhad důsledků realizace projektovaného záměru v území případně návrh protihlukových opatření vedoucích obecně ke zlepšení hlukové situace, přednostně s cílem, aby po realizaci
záměru nedošlo k překročení hygienického limitu.
Vzhledem k popularizaci popisu je v textu používáno slovo hluk, místo správného označení hladina
akustického tlaku. Pokud se v textu neuvádí jinak, vždy se rozumí, že hodnota hladiny akustického
tlaku je s váhovým filtrem A.

1.4 Použité veličiny
Značka
LAeq,T
LAeq,8h
LAeq,1s
LAeq,16h
LAmax
LCpeak
t
v
Rh
p
Lw
Lp
Rw
R´w
PHS

Jednotka
dB
dB
dB
dB
dB
dB
°C
m/s
%
hPa
dB
dB
dB
dB

Veličina
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 8 hodin
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 1 sec
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 16 hodin
maximální hladina akustického tlaku s váhovým filtrem A
špičková hladina akustického tlaku C
teplota vzduchu
rychlost proudění vzduchu
relativní vlhkost vzduchu
atmosférický tlak
hladina akustického výkonu
hladina akustického tlaku
vážená vzduchová neprůzvučnost
vážená stavební vzduchová neprůzvučnost
protihluková stěna

1.5 Nejistota výpočtu
Výpočtově zjištěné výsledky hlukových ukazatelů představují hodnoty odpovídající použité metodice
i zadaným podmínkám. Použití nejistoty výpočtu při jejich hodnocení není pro tento způsob zjišťování
předpokládané hlukové zátěže venkovního prostoru relevantní. Dle metodického návodu pro měření a
hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 20. 10. 2017, dle přílohy G, odstavce 8. se nejistota výpočtu při hodnocení vypočtených hodnot neuplatňuje.

1.6 Použité předpisy, legislativa a literatura
[1] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
[2] Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
[3] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20. 10. 2017
[4]

Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0

[5] Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77, zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
[6] Obecný rámec postupu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení výpočtových akustických studií ze
dne 13. 10. 2008.
[7] Směrnice komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES
[8] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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2 HYGIENICKÉ LIMITY
Ochrana veřejného zdraví před hlukem vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na konkrétní ochranu proti
hluku a vibracím se vztahují § 30 až § 34 zmíněného zákona. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu
je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde v §
12 „Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru“ jsou stanoveny deskriptory pro popis hluku a základní hodnoty hluku včetně korekcí pro hluk
v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. V následující kapitole je
uveden výtah § 12 a příloha č. 3, která se vztahuje k uvedenému paragrafu.

2.1 Nařízení vlády 272/2011 Sb.
§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq, T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8 h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1 h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, T stanoví pro celou
denní (LAeq,16 h) a celou noční dobu (LAeq,8 h).
(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8 h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1 h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce –5 dB.
(4) Stará hluková zátěž LAeq,16 h pro denní dobu a LAeq,8 h pro noční dobu se zjišťuje měřením nebo výpočtem z údajů o roční
průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem, popřípadě vlastníkem pozemní komunikace
nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo
dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq, T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq, T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq, T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou
na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v
tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
LAeq, T stanoveným podle odstavce 3. přičte další korekce +5 dB.
(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8 h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1 h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq, T se vypočte
způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den
a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16 h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8 h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, s, se stanoví tak, že se k
hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce
podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Hluková studie č: H2018/077
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Příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. část A
Korekce pro stanovení limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Tabulka č. 1
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce –5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích
ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Tabulka č. 2
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další korekce + 5 dB podle § 12
odst. 6 věty třetí.
Pozemní komunikace a železniční dráhy
Dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I a II. tř.
Silnice III. třídy, komunikace III. třídy a účelové komunikace
Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy
Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy

Doba dne
Denní
Noční
Denní
Noční
Denní
Noční
Denní
Noční

LAeq,T [dB]
65
55
60
50
65
60
65
55

2.2 Stanovení hygienického limitu pro sledovanou lokalitu
2.2.1 Pozemní komunikace
Hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní a noční době s přiznáním korekce pro bod
č. 3) +10 dB – dálnice a komunikace I. a II. třídy
Ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq,16 h (den)
LAeq,8 h (noc)

Limit v [dB]
60
50

V rámci vyhodnocení není uplatňována korekce pro starou hlukovou zátěž, proto v rámci této studie
není prokazování staré hlukové zátěže provedeno.
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3 VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1 Obecné údaje
3.1.1 Důvod zadání
Účelem hlukové studie je vyhodnocení předpokládaných provozních hlukových vlivů projektem navržené stavby TECHNOLOGICKÝ PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE „NA SVĚTLÍCÍCH“ (dále jen záměr) na určené chráněné venkovní prostory staveb a jejich vyhodnocení ve vztahu k platným předpisům v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku.

3.1.2 Popis záměru
Záměrem je výstavba osmi halových objektů. V části objektů bude umístěna lehká strojní výroba. V
části objektů budou sklady. Součástí objektů budou administrativní vestavby. Výška objektů je cca 15
m. Nosné konstrukce hal budou tvořeny montovaným prefabrikovaným železobetonovým systémem.
Objekty budou opláštěny systémovými panely s izolací (např. s IPN). Zastřešení je sedlovými vazníky,
krytými trapézovými plechy s přidanou tepelnou izolací a střešní fólií.
Obrázek č.: 1 – Rozmístění objektů
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3.1.3 Podklady
1)

Základní projektová dokumentace

2)

Průvodní a technická zpráva

3)

Podklady o zdrojích hluku dodané investorem stavby

4)

Podkladové mapy ČUZK

5)

Další dostupné informace o sledovaném území např. internet apod.
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3.1.4 Schéma umístění záměru v dotčeném území
Obrázek č.: 2 – Situace širších vztahů

Obrázek č.: 3 – Detailní situace
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3.2 Stav v roce 2000 a stávající hluková zátěž
3.2.1 Pozemní komunikace
Pro účely validace výpočtu bylo provedeno akreditované měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ve dvou referenčních bodech na základě kterého byl celý výpočetní model validován (viz Protokol o měření hluku 2018/046
fy ENVING s.r.o. ze dne 12. 6. 2018). Celkové řešení stávající dopravy v okolí záměru je podrobně
popsáno v hlukové studii H2018/037 ze dne 13. 6. 2018.
Pro širší okolí (tj. tuto hlukovou studii) je model řešen pouze výpočtovým způsobem bez validačního
měření ve výpočtových či referenčních bodech.
Údaje o intenzitách dopravy použité ve výpočtu byly převzaty z dokumentu „VGP Park České Budějovice – Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy – Aktualizace posouzení pro výhledový
stav k roku 2030“ z října 2018 a z dokumentu „Doplnění posouzení pro roky 2000 a 2018 z prosince
2018“ od firmy Zenkl CB s.r.o., bylo hlukově bylo posouzeno širší okolí předmětného záměru. Rozsah
řešeného území je podrobněji komentován v textu oznámení.
Obrázek č.: 4 – Označení jednotlivých úseků

3.2.1.1

Intenzity jednotlivých úseků v roce 2000 a v roce 2018

Úsek

Rok 2000
LN

OA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5028
7097
7097
12189
8733
500
16530
13254
12028
7216
-

875
1084
1084
1367
1975
50
2060
482
1097
805
-

TN

OA
1044
2119
2119
1947
1673
5
3534
1507
1408
690
-

12100
7742
7742
15192
11120
12191
600
17584
8277
13104
14681
10423
10131
7800
-

Rok 2018
LN
2500
1410
1410
1246
759
1594
60
1386
814
1185
530
985
1108
1600
-

TN
1300
1185
1185
1470
152
308
6
2074
822
1558
957
1071
827
600
-

Legenda: OA – vozidla osobní, LN - nákladní (bez souprav), TN - jízdní soupravy
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Pro účely emisních výpočtů hluku bylo do výpočtového modelu zadáno 90% vozidel v denní době a
10% v době noční.
Třídy vozidel CNOSSOS a zařazení do kategorií

3.2.1.2

Název

Kategorie

Lehká motor. vozidla

1

Středně těžká vozidla

2

Těžká vozidla

3

Mopedy

4a

Motocykly

4b

Hluková studie č: H2018/077

Popis
Osobní vozidla, dodávková vozidla < 3,5 t, sportovní
užitková vozidla (SUV), víceúčelová vozidla (MPV)
včetně přívěsu a karavanů
Středně těžká vozidla, dodávková vozidla > 3,5 tuny,
autobusy, obytné vozy atd. se dvěma nápravami a dvojicí pneumatik, které se nasazují na zadní nápravu.
Těžká nákladní vozidla, vozidla typu touring, autobusy, jež mají tři a více náprav
Dvou, tří a čtyřkolové mopedy
Motocykly s postranním vozíkem i bez něho, tříkolky
a čtyřkolky

Značení Zenkl CB
OA

LN
TN
---
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3.3 Výhledová situace pro rok 2024 a 2030
3.3.1 Pozemní komunikace
Z hlediska širších dopravních vazeb se předpokládá, že v době provozu areálu již bude dokončena
výstavba Severní spojky (dle aktuálních údajů ŘSD se předpokládá uvedení do provozu v roce 2022).
Ve stejném termínu se předpokládá i dokončení obchvatu Českých Budějovic, úseku dálnic D3 Úsilné
- Hodějovice (stavba má vydané stavební povolení a probíhá výběr dodavatele). Tyto dopravní stavby
jsou tedy v rámci vyhodnocení uvažovány.
Navržená trasa Severní tangenty není dosud stavebně ani organizačně připravena, mimo to její realizace je vázána na výstavbu VLC Nemanice, a tudíž nejistá a také její trasa začíná a vede dle dostupných
materiálů KÚJK zejména studie z r. 2012 zcela mimo plochy záměru a koncepčně právě v maximální
míře mimo obytná i průmyslová území. Z tohoto důvodu s její existencí není v rámci hodnocení Technologického parku uvažováno a veškerý podíl dopravy, který by tuto komunikaci mohl potenciálně
využívat je tedy uvažován na Severní spojce.
Údaje o intenzitách dopravy použité ve výpočtu byly převzaty z dokumentu „VGP Park České Budějovice – Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy – Aktualizace posouzení pro výhledový
stav k roku 2030“ z října 2018 a z dokumentu „Doplnění posouzení pro roky 2000 a 2018 z prosince
2018“ taktéž od firmy Zenkl CB s.r.o., bylo hlukově bylo posouzeno širší okolí předmětného záměru.
Rozsah řešeného území je podrobněji komentován v textu oznámení.
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Obrázek č.: 5 – Označení jednotlivých úseků

Intenzity dopravy + vyvolaná doprava záměrem v roce 2024 a 2030

3.3.1.1
Úsek

OA
19140
8050
8050
14000
12000
17700
15630
18600
8300
13500
15000
11000
10000
15000
14000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rok 2024
LN
1760
1600
1300
1900
1000
1850
1640
1400
850
1200
600
1000
1000
3000
3000

TN
1970
1300
1100
1400
125
2560
2090
2100
850
1600
1000
1200
750
1000
1000

Záměr I. etapa
OA
LN
TN
93
74
258
833
222
348
93
74
18
648
74
18
9
9
0
93
74
73
74
56
73
9
9
0
324
44
10
324
30
8
185
39
0
47
36
8
46
38
10
28
26
110
37
24
73

OA
31300
8300
8300
19600
12800
15600
12700
12800
8100
11500
9500
11700
11700
15700
18000

Rok 2030
LN
5300
4300
4300
3300
2400
5100
2300
2400
3400
3400
2500
3200
3200
3200
3300

TN
1900
500
500
300
100
1300
1200
100
400
400
50
200
200
1100
1000

Záměr (I+II. etapa)
OA
LN
TN
143
160
391
1332
348
458
134
106
6
740
49
29
27
7
9
449
139
38
409
129
25
13
3
4
370
25
15
370
24
14
13
3
4
67
53
3
67
53
3
43
57
167
57
52
111

Legenda: OA – vozidla osobní, LN - nákladní (bez souprav), TN - jízdní soupravy

Pro účely emisních výpočtů hluku bylo do výpočtového modelu zadáno 90% vozidel v denní době a
10% v době noční.
Třídy vozidel CNOSSOS a zařazení do kategorií

3.3.1.2

Název

Kategorie

Lehká motor. vozidla

1

Středně těžká vozidla

2

Těžká vozidla

3

Mopedy

4a

Motocykly

4b

Hluková studie č: H2018/077

Popis
Osobní vozidla, dodávková vozidla < 3,5 t, sportovní
užitková vozidla (SUV), víceúčelová vozidla (MPV)
včetně přívěsu a karavanů
Středně těžká vozidla, dodávková vozidla > 3,5 tuny,
autobusy, obytné vozy atd. se dvěma nápravami a dvojicí pneumatik, které se nasazují na zadní nápravu.
Těžká nákladní vozidla, vozidla typu touring, autobusy, jež mají tři a více náprav
Dvou, tří a čtyřkolové mopedy
Motocykly s postranním vozíkem i bez něho, tříkolky
a čtyřkolky

Značení Zenkl CB
OA

LN
TN
---
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4 ZADÁNÍ VÝPOČTU
4.1 Použitý software
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučení
Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, který doporučuje
přednostně použít metodiku CNOSSOS–EU, resp. metodiky s ní kompatibilní. Na této metodice pracuje použitý výpočtový program Predictor LimA type 7810, verze 2019 firmy Softnoise GmbH (spolupráce firem DGMR Software BV a Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH), jehož výpočtové algoritmy korespondují s doporučenou metodikou. Software zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci
i vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.

4.2 Parametry výpočtu
4.2.1 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Výpočtový model:
Povrch zpevněných ploch:
Sklon:

LimA CNOSSOS
NL04 - Kamenný asfalt zrnitost 5 mm
Dle výškopisu

Index povrchu země G na komunikaci:
Index povrchu země G mimo komunikace:
Odraz od hodnocené fasády:
Meteorologická korekce:

H - Velmi tvrdé a husté povrchy (asfalt, beton, voda)
E - Kompaktní pole, štěrk (trávníky, stěrkové parkoviště)
Vypnut
Standard CNOSSOS–EU

4.2.2 Meteorologické korekce
Absorpce vzdušné vlhkosti
Teplota:
Atmosférický tlak:
Vlhkost vzduchu:
Frekvence:
Absorpce:

Standart CNOSSOS–EU
288,15 K
101,3 kPa
70 %
[Hz]
[dB/Km]

125
0,38

250
1,13

500
2,36

1000
4,08

2000
8,75

4000
26,39

4.3 Postup výpočtu
Výpočtový model byl vytvořen v trojrozměrném prostředí a sestává z objektů se známými geometrickými údaji (vrstevnice, budovy, komunikace atd.). Model tedy například zohledňuje podélné profily
hodnocených komunikací včetně zářezů, násypů, estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. Takto
vytvořený digitální model je použit pro simulaci šíření a útlumu zvuku při jeho šíření směrem od zdroje
do místa výpočtu. Výpočet respektuje sférickou divergenci, pohlcování zvuku při šíření nad poltivým
povrchem, odrazy zvuku do zvoleného řádu, pohlcování zvuku při šíření ve vzduchu a všesměrové
šíření hluku přes překážky. Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková
zátěž ze všech zdrojů v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území, a
to pro varianty:
Varianta A – doprava v roce 2000
Varianta B – doprava v roce 2018
Varianta C – doprava v roce 2024
Varianta D – doprava v roce 2024 + záměr I. etapa (kumulace)
Varianta E – doprava v roce 2030
Varianta F – doprava v roce 2030 + záměr I. a II. etapa (kumulace)
Výpočetní program dosazuje zadané parametry (terén, vzdálenosti atd.) do algoritmu výpočtu a na
základě těchto hodnot spočítá konkrétní hodnoty pro výpočtové body (uvedeno v tabulkách v kapitole
5). Výpočtové body se přednostně umisťují k nejbližším chráněným prostorům nebo nejbližším
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chráněným prostorům staveb. Tak jak vyplývá z metodiky měření hluku (Metodický návod). Body se
umísťují přednostně 2 metry před obvodový plášť budovy (např. před okno obytné místnosti). Výška
bodu před obvodovým pláštěm budovy byla zvolena 3 metry nad terénem na základě výšky obytných
budov a prostoru významného pro pronikání hluku zvenčí.
Pro přehlednost celkové hlukové situace program vypočítá i body v rámci zadané oblasti (území záměrem zasažené) a na základě těchto hodnot vykreslí hlukovou mapu s pásmy ekvivalentních hladin
akustického tlaku po 5 dB. Tato mapa slouží pro celkové zhodnocení sledované lokality a je zpracována pro výšku 3 metry nad terénem.

4.4 Stanovení výpočtových bodů
Pro ověření způsobu využívání a funkčního charakteru staveb rozmístěných v okolí záměru byly využity údaje z katastru nemovitostí, přístupné na internetových stránkách www.cuzk.cz. Na základě
těchto údajů byly stanoveny nejbližší chráněné prostory staveb.
K těmto nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb jsou v následujících částech hlukové studie výpočtově ověřeny předpokládané příspěvkové hlukové vlivy z provozu sledovaných zdrojů.
Umístění

Zkratka
V101_A
V102_A
V103_A
V104_A
V105_A
V106_A
V107_A

Pražská tř, 253/159
Pražská tř, 214/132
Pražská tř, 158/199
Pražská tř, 201/158
Pražská tř, 2664/145
Horní 477/2
Mikuláše z Husi 564/4

Výška bodu nad terénem
[m]
3
3
3
3
3
3
3

Typ chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb

Obrázek č.: 6 – Situace výpočtových bodů ulice Pražská a Horní
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Obrázek č.: 7 – Situace výpočtových bodů ulice Mikuláše z Husy
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5 VÝSLEDKY VÝPOČTŮ
Modelové výpočty vycházejí z poskytnutých dostupných datových podkladů o jednotlivých zdrojích
hluku v době zpracování akustického posouzení dne 14. 12. 2018.

5.1 Hluk z provozu záměru a hluk výhledového stavu
Souhrnným hodnocením hluku vznikajícího provozem záměru se rozumí výpočet výsledné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku. V prvním kroku výpočtu se vychází ze známých skutečností,
tj. stávající hlukové zatížení lokality a v druhém kroku se připočítává předpokládaný příspěvek sledovaného záměru, tj. jaký bude hluk při navýšení zdrojů hluku v dané lokalitě.

5.1.1 Pozemní komunikace
V rámci vyhodnocení není uplatňována korekce pro starou hlukovou zátěž, proto v rámci této studie
není prokazování staré hlukové zátěže provedeno.
5.1.1.1

Hodnoty výpočtu – srovnání stavu 2000 versus 2018

V. bod

Výška
[m]

Limit
[dB]

Limit
[dB]

V101
V102
V103
V104
V105
V106
V107

3
3
3
3
3
3
3

Den
60
60
60
60
60
60
60

Noc
50
50
50
50
50
50
50

5.1.1.2

LAeq,16h
[dB]
Stav
v roce
2000
Den
68,5
68,4
69,6
70,4
57,7
70,1
--

LAeq,8h
[dB]¨
Stav
v roce
2000
Noc
62,0
61,8
63,0
63,8
50,9
63,4
--

LAeq,16h
[dB]
Rok
dostavby
2018
Den
66,3
66,2
67,4
68,2
56,8
69,3
52,1

LAeq,8h
[dB]
Rok
Dostavby
2018
Noc
59,7
59,5
60,7
61,5
50,0
62,6
45,7

Rozdíl
[dB]

Rozdíl
[dB]

Den
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
-0,9
-0,8
--

Noc
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-0,9
-0,8
--

LAeq,16h
[dB]
Rok
dostavby
2024
+
Realizace
záměru
Den
66,7
66,6
67,8
68,6
57,0
69,4
52,3

LAeq,8h
[dB]
Rok
Dostavby
2024
+
Realizace
záměru
Noc
60,1
59,9
61,1
61,9
50,3
62,8
45,9

Rozdíl
[dB]

Rozdíl
[dB]

Den
-1,8
-1,8
-1,8
-1,8
-0,7
-0,7
--

Noc
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-0,6
-0,6
--

Hodnoty výpočtu – srovnání stavu 2000 versus 2024 + I. etapa

V. bod

Výška
[m]

Limit
[dB]

Limit
[dB]

LAeq,16h
[dB]
Stav
v roce
2000

LAeq,8h
[dB]¨
Stav
v roce
2000

V101
V102
V103
V104
V105
V106
V107

3
3
3
3
3
3
3

Den
60
60
60
60
60
60
60

Noc
50
50
50
50
50
50
50

Den
68,5
68,4
69,6
70,4
57,7
70,1
--

Noc
62,0
61,8
63,0
63,8
50,9
63,4
--
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5.1.1.3

Hodnoty výpočtu – srovnání stavu 2000 versus 2030 + záměr

V. bod

Výška
[m]

Limit
[dB]

Limit
[dB]

LAeq,16h
[dB]
Stav
v roce
2000

LAeq,8h
[dB]¨
Stav
v roce
2000

V101
V102
V103
V104
V105
V106
V107

3
3
3
3
3
3
3

Den
60
60
60
60
60
60
60

Noc
50
50
50
50
50
50
50

Den
68,5
68,4
69,6
70,4
57,7
70,1
--

Noc
62,0
61,8
63,0
63,8
50,9
63,4
--

5.1.1.4

LAeq,8h
[dB]
Rok
Dostavby
2030
+
Realizace
záměru
Noc
61,1
60,9
62,1
62,9
48,2
60,7
46,9

Rozdíl
[dB]

Rozdíl
[dB]

Den
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-2,8
-2,8
--

Noc
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-2,7
-2,7
--

Příspěvek záměru k budoucí situaci 2024 + I. etapa

V. bod

Výška
[m]

V101_A
V102_A
V103_A
V104_A
V105_A
V106_A
V107_A

3
3
3
3
3
3
3

5.1.1.5

LAeq,16h
[dB]
Rok
dostavby
2030
+
Realizace
záměru
Den
67,6
67,5
68,7
69,5
54,9
67,3
53,3

LAeq,16h
[dB]
Stav v roce
2024

LAeq,8h
[dB]¨
Stav v roce
2024

Den
66,7
66,6
67,8
68,6
57,0
69,4
52,2

Noc
60,1
59,9
61,1
61,9
50,3
62,8
45,7

LAeq,16h
[dB]
Stav v roce
2024
+
I. etapa
Den
66,7
66,6
67,8
68,6
57,0
69,4
52,3

LAeq,8h
[dB]
Stav v roce
2024
+
I. etapa
Noc
60,1
59,9
61,1
61,9
50,3
62,8
45,9

Rozdíl
[dB]

Rozdíl
[dB]

Den
0
0
0
0
0
0
0,1

Noc
0
0
0
0
0
0
0,2

LAeq,16h
[dB]
Stav v roce
2030
+
Realizace
záměru
Den
67,6
67,5
68,7
69,5
54,9
67,3
53,3

LAeq,8h
[dB]
Stav v roce
2030
+
Realizace
záměru
Noc
61,1
60,9
62,1
62,9
48,2
60,7
46,9

Rozdíl
[dB]

Rozdíl
[dB]

Den
0
0
0
0
0
0
0,1

Noc
0
0
0
0
0
0
0,1

Příspěvek záměru k budoucí situaci 2030 + záměr

V. bod

Výška
[m]

V101_A
V102_A
V103_A
V104_A
V105_A
V106_A
V107_A

3
3
3
3
3
3
3
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LAeq,16h
[dB]
Stav v roce
2030

LAeq,8h
[dB]¨
Stav v roce
2030

Den
67,6
67,5
68,7
69,5
54,9
67,3
53,2

Noc
61,1
60,9
62,1
62,9
48,2
60,7
46,8
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5.1.1.6 Hodnoty izofonických linií 3 metry nad terénem
Izofonické linie slouží k orientační představě o šíření hluku v určité výšce na povrchem terénu. Vzhledem k rozsáhlosti území
jsou jednotlivé výpočtové body v síti po 20 metrech vypočítány. Zbytek hodnot mezi těmito vypočítanými body je interpolováno. Tudíž odečet hodnot z izofonických linií je irelevantní. Přesné hodnoty se nacházejí v tabulce výsledků!
Obrázek č.: 8 – Varianta A – stav v roce 2000 – Den

Obrázek č.: 9 – Varianta A – stav v roce 2000 – Noc
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Obrázek č.: 10 – Varianta B – stávající stav – Den

Obrázek č.: 11 – Varianta B – stávající stav – Noc
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Obrázek č.: 12 – Varianta D – 2024 + realizace záměru I. etapa – Den

Obrázek č.: 13 – Varianta D – 2024 + realizace záměru I. etapa – Noc

Hluková studie č: H2018/077

Stránka 22 z 24

Obrázek č.: 14 – Varianta F – 2030 + realizace záměru I a II. etapa – Den

Obrázek č.: 15 – Varianta F – 2030 + realizace záměru I a II. etapa – Noc
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6 ZÁVĚR
6.1 Odborná interpretace
Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem z provozu na pozemních komunikacích.
V rámci posuzování hluku z dopravy, bylo výpočtově ověřeno, že i kdyby byl v místě venkovních
chráněných prostorů staveb v bodech V101 – V106 (viz kapitola 4.4) naplněn limit hluku pro denní
nebo noční dobu, případně byl limit překročen, samotný příspěvek by tyto hodnoty nezvedl ani o 0,1
dB. V případě výpočtového bodu V107 (viz kapitola 4.4) je výpočtem prokázáno, že nárůst z dopravy
záměru bude maximálně o 0,2 dB, nicméně výsledky výpočtů prokazují splnění limitu v denní i noční
době, a to jak po dostavbě I. etapy, tak i po dostavbě celého záměru.
Z výsledků je patrné, že provoz záměru nebude mít po realizaci významný akustický vliv na
hlukovou situaci v dotčeném území a nebude zdrojem nadlimitních stavů.
Výsledky výpočtů jsou platné v den hlukového posouzení 14. 12. 2018. Studie vychází z hodnot, které
byly dodány zadavatelem. Hodnocení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru staveb postavených v zájmovém území je v hlukové studii řešeno pouze výpočtovým způsobem, tedy za shodu
výsledků z výpočtů a následného reálného provozu nemůže plně zodpovídat zpracovatel. Hodnocení
výsledků nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví. Bez souhlasu fy ENVING s.r.o. nesmí být studie reprodukována jinak než celá. Dále je nutné zdůraznit fakt, že při jakékoli změně modelovém výpočtu, tj. změnou jakéhokoli parametru např. změny rozložení dopravy, změně dispozice
atd., je tento výpočet neplatný.
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VGP PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy
Aktualizace posouzení pro výhledový stav k roku 2030

A. Identifikační údaje
A.1. Identifikační údaje akce
Název akce:

VGP PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy
Aktualizace posouzení pro výhledový stav k roku 2030

Místo stavby:

České Budějovice

Okres, kraj:

České Budějovice, Jihočeský

Charakter akce:

dopravně-inženýrské posouzení

Stupeň projekt.dok.: Studie
Datum zpracování:

říjen 2018

A.2. Identifikační údaje objednatele
Jméno/název:

Atelier 24 spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 1098, 391 01

A.3. Identifikační údaje zpracovatele
Jméno/název:

Zenkl CB, spol. s r.o.

Sídlo:

Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice

IČ:

28131339

DIČ:

CZ28131339

Kontakt:

zenkl@zenklcb.cz, +420 386 360 807

Zpracoval:

Ing. Pavel Dvořák

Zodp. projektant:

Ing. Ondřej Zenkl, č.autorizace ČKAIT 0102255

Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice
zenkl@zenklcb.cz, +420 386 360 807
www.zenklcb.cz
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B. Účel a cíle posouzení
V lokalitě Světlík v Českých Budějovicích je navržena výstavba logisticko-průmyslového
areálu. Cílem tohoto posouzení je určit rozdělení dopravní zátěže z tohoto areálu.
Generovaná doprava z areálu je přidělena na síť komunikací a na všech okolních
komunikacích je vyčíslen nárůst intenzit dopravy. Posouzení je provedeno pro kategorie
vozidel: osobní vozidla, lehká nákladní vozidla, těžká nákladní vozidla. Posouzení je
provedeno variantně pro stávající síť komunikací v roce 2018 a pro výhledový stav dopravní
sítě v roce 2030.

C. Popis záměru
Podkladem pro zpracování tohoto posouzení je hlavní výkres územní studie „Na Světlících“
zpracované v květnu 2018 zpracovatelem společností Brůha a Krampera architekti, s.r.o.
dodaný objednatelem.

Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice
zenkl@zenklcb.cz, +420 386 360 807
www.zenklcb.cz
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VGP PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy
Aktualizace posouzení pro výhledový stav k roku 2030

D. Výpočet generované dopravy
Objednatelem byly dodány hodnoty generované dopravy jednotlivých objektů s členěním na
osobní vozidla, lehká nákladní vozidla a těžká nákladní vozidla.

příjezd

odjezd

celkem

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

objekt A

31

10

6

31

10

6

62

20

12

objekt B

45

15

8

45

15

8

90

30

16

objekt C

49

16

9

49

16

9

98

32

18

objekt D

73

23

13

73

23

13

146

46

26

objekt E

265

84

47

265

84

47

530

168

94

objekt F

153

49

27

153

49

27

306

98

54

objekt G

120

38

22

120

38

22

240

76

44

objekt H

7

2

2

7

2

2

14

4

4

0

0

100

0

0

100

0

0

200

743

237

234

743

237

234

1486

474

468

objekt NA
celkem

V řádce NA jsou uvedená NÁKLADNÍ AUTA v rámci plánovaného odstavné plochy pro
dálnici „D3“.
Hodnoty uvedené v tabulce uvádí počet vozidel, které denně vjedou k objektům. Každé
vozidlo vygeneruje 2 cesty – příjezd a odjezd. V dále uvedených grafech jsou uvedeny
intenzity vozidel v součtu za oba směry.

Zenkl CB, spol. s r.o.
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E. Rozpad generované dopravy
E.1. Zatížení vnitroareálových komunikací
Rozdělení intenzit vozidel přijíždějících a odjíždějících do areálu na jednotlivé směry bylo
stanoveno odborným odhadem dle následující tabulky.
Směr
(světová strana)
SV
JZ
SZ
JV

OA
10%
70%
10%
10%

Lehká
Těžká a
nákladní
soupravy
25%
70%
25%
20%
25%
5%
25%
5%

Přičemž vozidla přijíždějící ze směrů SV, JZ, SZ využijí severní napojovací bod a vozidla
přijíždějící z JV směru využijí jižní napojovací bod.
Z napojovacího budu projíždí vozidla areálem po vnitroareálových komunikacích a jedou po
nejkratší cestě k cílovému objektu. Pro každý objekt byla stanovena nejkratší cesta a počet
vozidel k němu jedoucí. Zatížení vnitroareálových komunikací se pak rovná součtu vozidel
využívající daný úsek pro příjezd k objektům.
Všechna vozidla z řádky NA jedou nejkratší cestou na dálnici, tj. na SV směr.
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E.2. Zvýšení dopravní zátěže na stávajících komunikacích (rok 2018)
Doprava generovaná areálem zatíží síť stávajících komunikací v okolí. Stávající zátěž byla
zjištěna z modelu intenzit, který zpracovateli poskytl magistrát města České Budějovice.

Kontrolním podkladem byl dopravní průzkum okružní křižovatky provedený zpracovatelem.

[ Osobní vozidla / lehká nákladní bez souprav / těžká nákladní a jízdní soupravy ]
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K těmto zátěžím se připočte doprava generovaná z areálu. Generovaná doprava ústící do
napojovacích bodů z nich směřuje dále po veřejných komunikacích. Vozidla směřující z/do
směrů SV, JZ, SZ vyjíždí z areálu severním napojovacím bodem a jedou na okružní
křižovatku ulic Okružní x Gen.Píky. Z této křižovatky dále jedním z ramen dle preferovaného
směru.
Vozidla směřující z/do JV směru vyjíždí z areálu jižním napojovacím bodem a jedou po
Okružní ulici dále na jih.
V následujícím obrázku je vyjádřena stávající intenzita na veřejných komunikacích (černá
barva) a nová intenzita generovaná navrženým areálem. Obojí představuje součet vozidel
v obou směrech za 24 hodin.
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V následujícím obrázku je černými čísly vyjádřena stávající intenzita na širší dopravní síti.
Červená čísla vyjadřují intenzitu generované dopravy. Obojí představuje součet vozidel
v obou směrech za 24 hodin. Procentuální rozpad do jednotlivých směrů (červené šipky) je
v součtu za všechna vozidla. Rozpad jednotlivých druhů vozidel se ale liší a odpovídá
tabulce na str.6.
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E.3. Generovaná dopravní zátěž na komunikační síti ve výhledu (rok 2030)
Doprava generovaná areálem bude zatěžovat síť okolních komunikací i ve výhledu.
Výhledová zátěž byla zjištěna z modelu intenzit, který zpracovateli poskytl magistrát města
České Budějovice.

Zatížení v roce 2030. Model města České Budějovice.
Kontrolním podkladem byly hodnoty z dopravní studie zpracované pro Jihočeský kraj firmou
AF Cityplan s.r.o. v roce 2016. Hodnoty se mírně liší od hodnot predikovaných v modelu
města ČB. To je dáno dvěma faktory. Model města je vytvořen pro rok 2030, kdežto model
pro Jihočeský kraj je pro rok 2022. Druhým faktorem je jiná metodika číselného vyjádření.
V modelu města 3 číslice oddělené lomítky vyjadřují počet osobních vozidel / počet
nákladních bez souprav / počet jízdních souprav. Kdežto v modelu města 3 číslice nad
sebou vyjadřují celkový počet vozidel / počet nákladních do 3,5t / počet nákladních nad 3,5t.
Když zohledníme tyto faktory a modely přepočteme tak, aby hodnoty v nich byly
porovnatelné, zjistíme, že predikce se vesměs shodují. Odchylka hodnot je do 10%, což
v dlouhodobém výhledu je akceptovatelná rozdílnost.
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Zatížení komunikační sítě v roce 2022. Studie pro Jihočeský kraj.
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Generovaná doprava ústící do napojovacích bodů z nich bude směřovat dále po veřejných
komunikacích. Vozidla směřující z/do směrů SV, JZ, SZ budou vyjíždět z areálu severním
napojovacím bodem a pojedou na okružní křižovatku ulic Okružní x Gen.Píky. Z této
křižovatky dále jedním z ramen dle preferovaného směru.
Vozidla směřující z/do JV směru budou vyjíždět z areálu jižním napojovacím bodem a
pojedou po Okružní ulici dále na jih.
V následujícím obrázku je vyjádřena výhledová intenzita na veřejných komunikacích (černá
barva) a nová intenzita generovaná navrženým areálem. Obojí představuje součet vozidel
v obou směrech za 24 hodin.
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V následujícím obrázku je černými čísly vyjádřena výhledová intenzita na širší dopravní síti.
Červená čísla vyjadřují část této výhledové intenzity, která je způsobená generovanou
dopravou z areálu. Obojí představuje součet vozidel v obou směrech za 24 hodin.
Procentuální rozpad do jednotlivých směrů (červené šipky) je v součtu za všechna vozidla.
Rozpad jednotlivých druhů vozidel se ale liší a odpovídá tabulce na str.6.
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F. Závěr
Objednatelem bylo zadáno množství generované dopravy ze záměru VGP Parku v Českých
Budějovicích.
Zpracovatelem byl určen rozpad této generované dopravy do jednotlivých směrů a přiřazení
na síť stávajících veřejných a navržených vnitroareálových komunikací.
Byl posouzen vliv na okolní síť veřejných komunikací pro stávající stav (rok 2018) a
výhledový stav (rok 2030).
Hodnoty intenzit dopravy v jednotlivých úsecích byly vyjádřeny graficky i tabulkově.

V Č.Budějovicích, 2.11.2018

Ing. Pavel Dvořák
dvorak@zenklcb.cz
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A. Identifikační údaje
A.1. Identifikační údaje akce
Název akce:

VGP PARK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dopravně-inženýrské posouzení generované dopravy
Doplnění posouzení pro roky 2000, 2018 a I.etapu

Místo stavby:

České Budějovice

Okres, kraj:

České Budějovice, Jihočeský

Charakter akce:

dopravně-inženýrské posouzení

Stupeň projekt.dok.: Studie
Datum zpracování:

Prosinec 2018

A.2. Identifikační údaje objednatele
Jméno/název:

COVERDIO s.r.o.

Sídlo společnosti:

Husova 1847/5, 370 01 České Budějovice

A.3. Identifikační údaje zpracovatele
Jméno/název:

Zenkl CB, spol. s r.o.

Sídlo:

Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice

IČ:

28131339

DIČ:

CZ28131339

Kontakt:

zenkl@zenklcb.cz, +420 386 360 807

Zpracoval:

Ing. Pavel Dvořák

Zodp. projektant:

Ing. Ondřej Zenkl, č.autorizace ČKAIT 0102255
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B. Požadované intenzity:

Intenzity:
(bez záměru)
profil

(bez záměru)

rok 2000

(bez záměru)

rok 2018

(bez pozaďové dopravy)
záměr 1 etapa

rok 2024

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

1

5028

875

1044

12100

2500

1300

19140

1760

1970

93

74

258

2

7097

1084

2119

7742

1410

1185

8050

1600

1300

833

222

348

3

7097

1084

2119

7742

1410

1185

8050

1300

1100

93

74

18

4

-

-

-

15192

1246

1470

14000

1900

1400

648

74

18

5

12189

1367

1947

11120

759

152

12000

1000

125

9

9

0

6

8733

1975

1673

12191

1594

308

17700

1850

2560

93

74

73

7

500

50

5

600

60

6

15630

1640

2090

74

56

73

8

16530

2060

3534

17584

1386

2074

18600

1400

2100

9

9

0

9

-

-

-

8277

814

822

8300

850

850

324

44

10

10

-

-

-

13104

1185

1558

13500

1200

1600

324

30

8

11

13254

482

1507

14681

530

957

15000

600

1000

185

39

0

12

12028

1097

1408

10423

985

1071

11000

1000

1200

47

36

8

13

7216

805

690

10131

1108

827

10000

1000

750

46

38

10

14

-

-

-

7800

1600

600

15000

3000

1000

28

26

110

15

-

-

-

-

-

-

14000

3000

1000

37

24

73
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C. Postup výpočtů
C.1. Celostátní sčítání dopravy 2000:

ÚSEK

Lehká
nákladní
vozidla
(užitečná
hmotnost
do 3,5 t)
bez
přívěsů i
s přívěsy

Střední
nákladní
vozidla
(užitečná
hmotnost
3,5 –
10t) bez
přívěsů

Střední
nákladní
vozidla
(užitečná
hmotnost
3,5 –
10t) s
přívěsy

Těžká
nákladní
vozidla
(užitečná
hmotnost
nad 10t)
bez
přívěsů

Těžká
nákladní
vozidla
(užitečná
hmotnost
nad 10t)
s přívěsy

Osobní a
Všechna
dodávková
motorová
Návěsové
Těžká
vozidla
vozidla
soupravy
Traktory Traktory motorová bez
Jednostopá celkem
nákladních
vozidla
s
Autobusy bez
přívěsů i s motorová (součet
vozidel
vozidla
vozidel)
přívěsy
Autobusy kloubové přívěsů přívěsy celkem

N1

N2

PN2

N3

PN3

NS

A

PA

TR

PTR

T

O

M

S

2-1965

1084

338

61

865

112

410

173

141

15

4

3203

7015

82

10300

2-1966

1975

443

134

1137

100

645

124

67

17

6

4648

8626

107

13381

2-4960

875

162

41

452

108

223

56

1

1

0

1919

4982

46

6947

2-0131

1367

407

45

625

88

313

318

148

3

0

3314

12039

150

15503

2-0132

2060

513

140

1229

137

722

492

269

23

9

5594

16409

121

22124

2-0121

482

194

7

60

3

10

846

379

6

2

1989

13130

124

15243

2-0403

1097

246

43

376

30

163

324

208

13

5

2505

11890

138

14533

2-0404

805

118

11

171

18

46

202

110

9

5

1495

7096

120

8711
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C.2. Rok 2018
Zdroje:
· výřez z modelu dopravy poskytnutý magistrátem
· Celostátní sčítání ŘSD z roku 2016
· dopravní průzkum okružní křižovatky Okružní-Gen.Píky provedený zpracovatelem
Podle TP225 je nárůst intenzity mezi roky 2016 a 2018 2%. Tento nárůst je menší než chyba
měření v celostátním sčítání. V úsecích neovlivněných dálnicí zprovozněnou v roce 2017
nebyly proto hodnoty přepočítávány a jsou zadány přímo.
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Hodnoty z celostátního sčítání dopravy v roce 2016

¨
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C.3. I.etapa

V Č.Budějovicích, 10.12.2018

Ing. Pavel Dvořák
dvorak@zenklcb.cz
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VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE, "NA SVĚTLÍCÍCH"
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

1.

Úvod

Předkládaný biologický průzkum byl zpracován v pozdně letním a podzimním aspektu roku 2018 pro účely EIA záměru "Výstavba
Technologického parku České Budějovice, „Na Světlících“ ". Biologický průzkum byl zpracován v území dotčeném záměrem s
mírným přesahem vně, a byl zaměřen na popis a zhodnocení kvality biotopů dotčených v území záměru, vytipování možných
střetů se zájmy ochrany přírody a na zjištění možného, či předpokládaného, výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
dle zákona č. 114/1992 Sb a vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platných zněních. U identifikovaných možných střetů se zájmy ochrany
přírody jsou navržena rozsahem přiměřená, technicky proveditelná a ekonomicky adekvátní řešení v kontextu rozsahu a míry
dopadu záměru na přírodní prostředí řešeného území.
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2.

Popis záměru

Umístění a předmět záměru
Předmětem záměru je výrobní a skladová zóna v lokalitě Na Světlících - "Technologický park České Budějovice, Na Světlících"
Předmětné území záměru řešila Územní studie "Na Světlících" (dále jen ÚS) jako plochu specifickou určenou pro areály
nadměstského významu. Řešené území ÚS leží v Jihočeském kraji při severním okraji Českobudějovické sídelní aglomerace a
zahrnuje část nivy odvodňované potokem Čertík a dalšími drobnými bezejmennými vodotečemi. Území leží v nadmořské výšce
cca 398-407 m n. m, přičemž je mírně svažité západním až jihozápadním směrem. Územím napříč prochází silnice I/34 napojená
při jeho západním okraji na křižovatku (kruhový objezd). Součástí území je areál bývalé usedlosti Světlík (v současnosti již ruina).
Od jihu k hodnocenému území již přiléhá rozvolněná zástavba průmyslových areálů, provozoven aj.
V rámci vlastního řešení území ÚS jsou vymezeny jednotlivé pozemky, je stanoveno jejich využití, určena regulace výstavby a
řešeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Celková výměra řešeného území je 58,53 ha.
Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj
Jihočeský

Okres
České Budějovice

ORP
České Budějovice

Obec
České Budějovice

Katastrální území
České Budějovice 3
České Budějovice 4

Obr.: Schéma umístění záměru
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Stručná charakteristika záměru
Výrobní a skladová zóna Na Světlících jako plocha specifická určená pro areály nadměstského významu je největším rozvojovým
územím tohoto druhu v administrativním území města České Budějovice. Velikost a význam odpovídá jeho poloze na
severovýchodním okraji města v blízkosti dopravních koridorů dálnice D3, silnice I/34 a důležitých dopravních tahů, tedy ulic
Okružní a generála Heliodora Píky. Lokalita Na Světlících přímo navazuje na průmyslový obvod Nové Vráto s těžištěm v prostoru
bývalé slévárny Škoda.
Urbanistická koncepce je podřízena tomu, aby se v prostoru řešeného území naplnily záměry investora, které budou co do
funkčního využití tak co do rozvoje technické a dopravní infrastruktury v souladu s dlouhodobými záměry města, které jsou
přeneseny do územního plánu a dalších územně plánovacích dokumentů a podkladů. Mimo zastavitelných ploch hraje v řešeném
území zřetelnou roli územní systém ekologické stability, tedy lokální biokoridor LBK 0020, s korytem vedlejšího ramene
Rudolfovského potoka, a na něj navazující interakční prvky, který příčně protíná, přibližně ve směru východ - západ, jižní část
řešeného území.
Celkové řešení reaguje na skutečnost, že řešené území je mimo výše popsaného biokoridoru rozděleno náspem silnice I/34 na
dvě rozdílně velké části, menší severozápadní a větší jihovýchodní, které dnes dopravně propojuje pouze místní účelová
komunikace.
V souladu s ÚP České Budějovice je návrh výrobní a skladové zóny Na Světlících dopravně napojen ve formě dvou průsečných
křižovatek na Okružní ulici s tím, že páteřní komunikace pokračuje dále severním směrem, poblíž hranice katastrů České
Budějovice a Úsilné se stáčí na severozápad a míří pod stávající most na trase silnice I/34, kudy protéká hlavní rameno
Rudolfovského potoka. Jeho parametry dovolí po mírné úpravě spodní nivelety běžný provoz nákladních vozidel. Hlavní obslužná
trasa dále pokračuje v rozšířené stopě původní komunikace směrem jihozápadním. Ve směru od Třeboně je výrobní a skladová
zóna zpřístupněna novou komunikací ve formě jednosměrného jednopruhového bypasu, který se z I/34 odděluje těsně před
stávající okružní křižovatkou, zvratně vně ohraničuje zónu a propojí se z výše popsanou komunikací v opačném směru.
Z hlediska širších územně dopravních vztahů, které zohledňují budoucí Severní spojku jako hlavní spojnici silnice I/20 a D3, je
součástí územní studie návrh jednosměrné rampy vycházející z Okružní ulice ve směru od Pražské třídy, jež mimoúrovňově
překonává okružní křižovatku, za kterou se napojuje do stávajícího koridoru silnice I/34. Návrh této jednoduché dopravní úpravy
mimo jiné znamená, že šířku koridoru silnice I/34, který je součástí návrhu 1. změny ZÚR Jihočeského kraje, lze korigovat.
Dopravní návrh zahrnuje i odstavné parkoviště kamionů a nákladních vozů s nezbytným zázemím. Jde o reakci na předpokládaný
nedostatek těchto zařízení kolem budoucí D3. Návrh umožňuje zavedení MHD a cyklistické a pěší dopravy do řešeného území.
Mimo dopravní a technické infrastruktury je součástí návrh umístění vlastních skladových a výrobních objektů - 8 hal různé
velikosti (hala A - 23 353 m2, hala B - 29 725 m2, hala C - 51 793 m2, hala D - 14 065 m2, hala E - 9 409 m2, hala F - 5 917 m2,
hala G - 8 749 m2, hala H - 1 225 m2). Jedná se o jednoduché typizované halové stavby v modulovém rastru 12 x 24 metrů o
maximální konstrukční výšce 18 metrů. Stavby jsou navrženy tak, aby vznikly uliční koridory lemované zelení s pěšími a
cyklistickými stezkami, které naváží na strukturu těchto tras v okolí. Hlavní cyklotrasa povede i historickým stromořadím, které je
součástí lokálního biokoridoru LBK0020.
Směrem do Okružní ulice jsou navrženy dva samostatné menší areály, které - například částečnou obchodní funkcí - mohou
podpořit a zvýraznit městotvorný charakter této komunikace.
Dle ÚS se stanovuje pro pozemky tyto způsoby využití:
•

veřejná dopravní infrastruktura nadmístního významu

•

silnice I. třídy (dle ÚPnM místní komunikace II. třídy)

•

silnice III. třídy (dle ÚPnM vybrané hlavní obslužné místní komunikace III.třídy)

•

místní obslužná komunikace

•

chodníky, nepojížděné zpevněné plochy

•

výroba a skladování – budovy

•

výroba a skladování – zásobovací dvory

•

smíšené využití

•

záchytné parkoviště pro kamiony

•

parkovací a odstavná stání

•

zeleň veřejná

•

zeleň areálová

•

zeleň krajinná
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•

vodní plochy a toky

•

zemědělský půdní fond

Obr.: výřez z hlavního výkresu územní studie "Na Světlících" s uspořádáním hal.

3.

Biologický průzkum

2.1. Přírodní poměry a charakteristika dotčeného území
Hodnocené území se nachází v Jihočeském kraji, a tvoří jej území východně od křižovatky silnic I/34 a II/634, po obou stranách
komunikace I/34, v úseku mezi křižovatkou a Rudolfovským potokem (Čertíkem). Dotčené území tedy zahrnuje pozemky
katastrované jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha (komunikace, manipulační plocha, jiná plocha), vodní plocha
(rybník, zamokřená plocha), vodní tok a zastavěná plocha a nádvoří.
2.1.1. Geomorfologické, geologické a pedologické poměry
Hodnocené území leží v jižní části České vysočiny při rozhraní mezi Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Zařazení na nižší
úrovni je následující:

FileName:
SaveDate:

ČBudějovice_Tech-Park_Na-Světlících.doc
17.12.2018 16:35:00

Strana: 6 z 6

VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE, "NA SVĚTLÍCÍCH"
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

soustava: Česko-moravská soustava
podsoustava: Jihočeské pánve
celek: Českobudějovická pánev
podcelek: Blatská pánev
okrsek: Zlivská pánev
celek: Třeboňská pánev
podcelek: Lišovský práh
okrsek: Hlubocká pahorkatina
Hodnocené území leží v severním okraji Českobudějovické sídelní aglomerace a zahrnuje okraj pánevní nivy odvodňované
potokem Čertík a dalšími drobnými bezejmennými vodotečemi. Tvoří jej zcela plochá niva, resp. její okraj, severovýchodně se
terén zvedá a přechází do Lišovského prahu.
Geologický podklad v nivě tvoří kvarterní uloženiny nezpevněných sedimentů (hlíny, písky a štěrky, písčito hlinité až hlinito-písčité
sedimenty, nivní uloženiny, místy i spraše a sprašové hlíny) a křídové zpevněné sedimenty (pískovce, slepence, jílovce a
prachovce).
Z půd zcela dominují pseudogleje pelické, od severozápadu okrajově zasahuje enkláva svahovin.
2.1.2. Klimatické poměry
Tab.: Základní klimatické charakteristiky pro oblast MT7 a MT11
Základní klimatické charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v říjnu
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT11
40-50
140-160
100-130
30-40
-2 až -3
7-8
17-18
7-8
90-100
350-400
200-250
50-60
120-150
40-50

Dle Quitta území leží v mírně teplé oblasti MT11. Oblast je ovlivněna mikroklimatem Českobudějovické sídelní aglomerace. V
rámci Českobudějovické pánve se projevují četné inverze a celkově vlhčí klima.
2.1.3. Hydrologické poměry
Hodnocené území leží v povodí Labe, v dílčím povodí (3. řádu) 1-06-03 - Labe, severovýchodní část v povodí 4. řádu: 1-16-030560 - Čertík, část jihozápadní pak zasahuje do povodí 4. řádu: 1-16-03-0051 - Dobrovodská stoka.
2.1.4. Biogeografická charakteristika území
Zájmové území leží v jihovýchodním okraji Českobudějovického bioregionu (1.30). Bioregion se nachází ve střední části jižních
Čech a zabírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev. Bioregion má protáhlý tvar od severozápadu k jihovýchodu a
celkovou plochu 703 km2. Je tvořen pánví vyplněnou sedimenty kyselého charakteru s rozsáhlými podmáčenými sníženinami.
Převažuje biota dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně.
Z geologického hlediska tvoří výplň sladkovodní pánve nezpevněné sedimenty svrchní křídy a terciéru, tj. nevápnitými jíly, písky a
štěrky, lokálně zpevněné na pískovce či slepence. Okrajově či ostrůvkovitě do bioregionu zasahují podloží krystalinika (migmatity,
méně často ortoruly). Z pokryvů převažují fluviální sedimenty v nivách a místy i sedimenty charakteru sprašových hlín.
Z pedologického hlediska v plochých úsecích s těžším podkladem převládají primární pseudogleje, místy i organozemní. Ve
sníženinách s převahou jílu dominují gleje, u Českých Budějovic také organozemní (slatě). Na sušších vyvýšeninách na
krystaliniku vystupují převážně nasycené pseudoglejové kambizemě a typické kambizemě. Místy, zejména severně od Vodňan, se
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objevují i hnědozemě na sprašových hlínách. V nivách velkých toků dominují glejové fluvizemě. Ostrůvkovitě se na větších
plochách štěrkopísků vyskytují nenasycené (oligobazické) arenické kambizemě, převážně chudé na vápník.
V biotě převažují hecrynské prvky, zvláštností jsou zde lesy hájového charakteru s absencí habru a podmáčené lesy se
zastoupením dubu, jedle a smrku. Netypickou část bioregionu tvoří podmáčené plošiny a kopce na krystaliniku a sprašových
hlínách s acidofilními doubravami. Na podmáčených místech byly dominantní bažinné olšiny, vrbové křoviny a podél vodních toků
luhyV potenciální přirozené vegetaci jsou zde zastoupeny zejména acidofilní doubravy i lipové doubravy. Velmi vzácně se
vyskytují i fragmenty teplomilných doubrav. Charakteristické je pak hojné zastoupení mokřadních a vodních stanovišť. V nivě
převažovaly luhy, na podmáčených stanovištích byly zastoupeny bažinné olšiny a vrbové křoviny. V náhradní přirozené vegetaci
jsou zastoupeny louky a společenstva rákosin a vysokých ostřic. V rámci náhradních porostů jsou u luční vegetace typické vlhké
až rašelinné louky a v rámci mezofytních stanovišť ovsíkové louky a poháňkové pastviny. Vzácná jsou naopak společenstva
acidofilních smilkových luk. V okolí rybníků jsou hojná společenstva vysokých ostřic a rákosin v rámci nich pak jsou hojná vodní
společenstva a společenstva obnažených den.
Bioregion leží v českomoravském mezofytiku a z větší části se překrývá s fytogeografickým okresem 38. Budějovická pánev,
mimo jeho západní okraj. Okrajově do něj zasahuje severní část fytogeografického podokresu 37e. Volyňské Předšumaví.
Flóra je převážně mokřadního charakteru s výskytem exklávních prvků. Význačný je pak výskyt boreálních a boreokontinentálních
typů olšin a mokřadů.
Fauna bioregionu je hercynská se západními vlivy a je silně ovlivněna lidskou činností. Přírodě blízká stanoviště a jejich faunu
představují zejména mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy kolem četných rybníků. Řeky mají charakter
podhorských toků, a náleží do parmového pásma.
Z hlediska současného stavu krajiny je zdejší krajina převážně odlesněná s hojným zastoupením rybníků a hustou říční sítí. ve
středověku, zejména v 15. a 16. století zde byly vbudovány složité rybničné soustavy, které vytvořily harmonickou a hospodářsky
využitelnou krajinu. V minulosti typické a hojně zastoupené vlhké louky byly z velké části, zejména v průběhu. 20. století,
převedeny na ornou půdu nebo zmeliorovány. Je zde vyrovnané zastoupení rybníků, vlhkých luk, kulturních borů a orné půdy.
Jihovýchodní část bioregionu je zčásti ovlivněna Českobudějovickou sídelní aglomerací.
(převzato z CULEK, M. a kol. 2013: Biogeografické regiony České republiky. Masarykova univerzita Brno. 448 s., volně upraveno)

2.1.5. Rekonstrukce potenciálních přírodních ekosystémů
Z hlediska fytogeografického leží hodnocené území v termofytiku, ve východní části fytogeograﬁckého okresu 16. Znojemskobměnská pahorkatina.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) jsou v hodnoceném území zastoupeny
následující určující vegetační jednotky:
Bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, abieti-Quercetum)- výkyt v celém širším území.
Dle geobotanické mapy (Mikyška et al. 1968) jsou v hodnoceném území zastoupeny následující vegetační jednotky:
Luhy a olšiny (Alno padion, Alnetea glutinosae, saliceta purpureae) - výkyt je vázán na rovinný terén nivy (drtivá většina
zájmového území).
Acidofilní doubravy (Quercion robori petraeae) - výskyt je vázán na mírně vyvýšené polohy okraje nivy a plošiny či
zvlněný terén (částečně zasahuje od jihu do zájmového území).
2.1.6. Biotopy v dotčeném území
Dle programu mapování biotopů zpracovaného pro účely mapování území soustavy NATURA 2000 (Chytrý et al. 2001), v
zájmovém území nejsou zastoupeny přírodně blízké biotopy, zcela dominují antropogenně ovlivněné plochy mapované jako
biotopy typu X:
X1 - Urbanizovaná území
X5 - Intenzivně obhospodařované louky
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
X11 - Paseky s nitrofilní vegetací
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla
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V rámci průzkumu byly identifikovány některé segmenty inklinující k některým z přírodně blízkých biotopů. Jedná se především o
biotopy mokřadní:
K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, bez vodních makrofyt, ale s přirozeným
nebo přírodně blízkým charakterem dna a břehu
2.1.7. Chráněná území, území soustavy Natura 2000
Zvláště chráněná území
V dotčeném území a přilehlém okolí není vymezeno žádné z kategorie zvláště chráněných území. Nejbližší je přírodní památka
Orty vzdálená ve velkém odstupu cca 2,9 km severně.
Území soustavy Natura 2000
V dotčeném území a přilehlém okolí není vymezena evropsky významná lokalita či ptačí oblast. Nejbližšími z území soustavy
Natura 2000 je ptačí oblast (CZ0311037) Českobudějovické rybníky, vzdálená ve velkém odstupu, cca 3,5 km západně a
evropsky významná lokalita (CZ0313138) Vrbenské rybníky vzdálená ve velkém odstupu, cca 3,5 km západně.
2.1.8. Územní systém ekologické stability
V rámci řešeného území jsou dle platné ÚPD vymezeny prvky lokálního ÚSES - od severu zasahuje lokální biocentrum LBC 005
na nějž je napojen lokální biokoridor LBK 0020, procházející dál na jihovýchod až jih. Rybník s lužním lesíkem u statku Světlík je
vymezen jako interakční prvek. Podél potoka Čertík (Rudolfovský potok), který od severovýchodu až jihovýchodu zájmové území
vymezuje, je veden lokální biokoridor LBK 0021. Při jihovýchodní hranici zájmového území se na něj napojuje výše uvedený LBK
0020. Prvky ÚSES jsou vymezeny jako víceméně funkční skladebné části ÚSES.
2.2. Botanický průzkum
Ing. Pavel Koláček, Ph.D.
2.2.1. Úvod, použitá metodika
V rámci vlastního botanického průzkumu území byl zpracován tzv. "vegetační screening", který představuje souvisle mapované
území v rámci dotčeného území stavby vč. pásu území s přesahem vně. V rámci průzkumu tak byly do hodnoceného území
zahrnuty i prostory mimo dotčené území.
Průzkum byl proveden v měsících dubnu - květnu. Výstupem botanicky zaměřeného biologického posouzení je:
•
•
•
•

popis flóry vztažený k území dotčenému záměrem;
lokalizace případně nalezených zvláště chráněných druhů rostlin;
jednotlivé segmenty jsou označeny čísly (1 - 81);
rámcové vyhodnocení vlivů záměru na biotopy a druhy.

Z hlediska metodologie zpracování vegetační screening vychází z klasifikace biotopů v intencích vymezení dle Katalogu biotopů
České republiky (Chytrý a kol., 2001).
Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002).
Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., či druhy z Červeného seznamu, pokud zde byly zjištěny, jsou ve
floristickém seznamu zvýrazněny tučně a je uveden jejich ochranný statut.
Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.:
(§1) - druh kriticky ohrožený
(§2) - druh silně ohrožený
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(§3) - druh ohrožený
Druhy uvedené v Červeném seznamu květeny ČR (aktuální verze z roku 2012):
(A1) - druh vyhynulý
(A2) - druh nezvěstný
(A3) - neajasné případy vyhynutí
(C1) - druh kriticky ohrožený, podkategorie (C1b), (C1r), (C1t)
(C2) - druh silně ohrožený, podkategorie (C2b), (C2r), (C2t)
(C3) - druh ohrožený
(C4a) - druh vzácnější vyžadující pozornost - méně ohrožený
(C4b) - druh vzácnější vyžadující pozornost - dosud nedostatečně prostudovaný
2.2.2. Současný stav vegetace a flóry v dotčeném území
Hodnocené území tvoří rozsáhlá enkláva, kterou dělí silnice I/34, a to na severozápadní menší a jihovýchodní větší část. Od
východu území vymezuje potok Čertík, od jihovýchodu částečně drobná vodoteč a areál železáren a dalších provozoven, od
jihozápadu pak silnice II/634 s kruhovým objezdem (ulice Okružní). Území zahrnuje v jihovýchodní části ruiny bývalé usedlosti
Světlík.
Větší část hodnoceného území tvoří orná půda převážně 3. třídy ochrany ZPF. Podél vodotečí a odvodňovacích stružek jsou
vyvinuty místy rozsáhlejší a vzrůstné linie dřevinných doprovodných porostů (částečně náletového původu často tvořené jádrem
výsadeb z minulosti, převážně z 50. a 60. let 20. století), kde se místy uplatňují i kvalitnější listnáče (vedle topolu kanadského
druhy jako vrba bílá, v. křehká, v. jíva, trojmužná, v. košíkářská, javor mléč, pomístně i dub letní, lípa malolistá, jasan ztepilý, olše
lepkavá či střemcha obecná, v rámci výslunných a suších okrajů také porosty trnky obecné). Některé břehové doprovodné porosty
mají poměrně přirozený charakter, místy inklinují k vrbovým křovinám - K2.1 (segment č. 3 přirozený s vrbou ušatou, ostatní
segmenty jsou již silněji ovlivněné lidskými zásahy, některé s významnějším zastoupením dalších listnáčů - segmenty č. 63, 67,
69).
K areálu bývalé usedlosti Světlík od jihu přiléhá rybník (biotop V1 - makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
stojatých vod, bez vodních makrofyt, v současnosti výrazně zarůstající porosty rákosu a orobince (M1.1 rákosiny eutrofních
stojatých vod). Od východu na rybník navazuje lužní lesík s poměrně přirozenou druhovou skladbou (vrby, olše lepkavá, dub letní,
javor mléč, střemcha obecná), který představuje mozaiku porostů inklinující k jasanovoolšovému luhu, avšak zčásti
degradovanému (L2.2B) s ohledem na průchod vedení VN, kde převažují přehuštěné porosty vrb (vrba trojmužná, v. ušatá, v.
košíkářská, v. jíva). V porostěch jsou přítomny i četné liány s chmelem otáčivým. V rámci bylinného podrostu je přítomen výrazný
jarní aspekt v podobě plošných formací orseje hlíznatého a sasnky hajní a s. pryskyřníkovité). Vstupní cesta do areálu od jihu je
lemována zejména podél hráze rybníka vzrůstnějšími jedinci (dub letní, jasan ztepilý, jírovec maďal, lípa malolistá, dále pak četná
torza starých jedinců), coby zbytek původních výsadeb (X13) dnes zpřírodněné vnosem dalších dřevin (střemcha obecná, brslen
evropský, lípa malolistá, třešeň ptačí, javor mléč aj.).
Samotný areál usedlosti v současnosti tvoří ruiny, a má charakter brownfieldu. Mnohé objekty či plochy mezi nimi intenzivněji
zarůstají nálety dřevin (X12 - vrba jíva, v. křehká, v. bílá, jasan ztepilý, bříza bělokorá, javor mléč, slivoň obecná, střemcha
obecná, bez černý aj.). Volné plochy v současnosti tvoří mozaika převážně silně ruderalizovaných lad, kde se střídají více či méně
zapojené plochy (X6, X7B), často s nálety dřevin. Na část plochy severně od statku se v minulosti rozkládal rybník, který je však
již dlouhodobě zazemněn (katastrován jako ostatní plocha) a tvoří jej travnatá, výrazně ruderalizovaná lada (X7B), od severu
lemovaná liniemi a rozsáhlejšími skupinami dřevin, a také torzem výsadeb (X13) ovocných (jabloně, hrušně) a okrasných dřevin
(smrk ztepilý, vrba Matsudova aj.). Ve východní části areálu v prostoru krechtu mokřadní vegetace rákosin (M1.1), jinak dominují
ruderalizovaná lada (X7).
Trvalé travní porosty v hodnoceném území (segmenty č. 36, 37) tvoří povětšinou polokulturní až kulturní louky (X5) s dominancí
travin, místy zamokřené (indikují je enklávy s chrasticí rákosovitou, sítinami či řeřišnicí luční). Druhově pestřejší porosty s vyšším
zastoupením širokolistých bylin reprezentuje louka v severozápadním okraji zájmového území (segmenty č. 2, 4), místy
zamokřená. Násep silnice I/34 a pásy podél komunikací (vč. kruhového objezdu) pak tvoří převážně vyseté, druhově chudé
trávníky (segmenty č. 15, 18, 19, 21, 23, 26, 38, 73 - 81).
Podél silnice I/34 na náspu výsadby borovice lesní a lípy malolisté, při vnějším okraji pak keřové výsadby svídy výběžkaté.
Nesouvislé výsadby dřevin jsou také podél ulice Okružní - bříza bělokorá, lípa malolistá, jasan ztepilý, dub letní.
Stav biotopů odpovídá dlouhodobému antropickému ovlivnění území. Přírodní biotopy zde až na některé segmenty prakticky
nejsou zastoupeny (jen některé k nim inklinují, nejsou však vyvinuty či zachovány v reprezentativní kvalitě - lužní porosty u
rybníka, rybník samotný a některé úseky břehových doprovodných porostů s náznaky mokřadní vegetace). Luční biotopy v
současnosti představují silně zkulturněné louky, v minulosti snad charakteru aluviálních psárkových či vlhkých pcháčových luk.
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Níže je podrobněji popsáno několik relativně kvalitnějších či vegetačně zajímavějších segmentů.
Vrbiny podél stružky
(segment č. 3)
biotopy: K2.1, X7
Kompaktní porost vrbových křovin tvořených vrbou ušatou (Salix aurita), místy nálety javoru mléče (Acer platanoides), jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior), udržovaná řada vrb košíkářských (Salix viminalis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), po obvodu
zápoj chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), kopřiva dvojdomá (Urtica dioica), v podrostu plošně orsej jarní (Ficaria verna),
místy popenec obecný (Glechoma hederacea), kostival lékařský (Symphytum officinale).
Vlhké louky
(segmenty č. 2, 4)
biotopy: X5, inklinace k T1.4 nebo T1.5
vlhčí louka s výraznějším zastoupením širokolistých bylin - z travin psárka luční (Alopecurus pratensis), bojínek luční (Phleum
pratense), srha laločnatá (Dactylis glomerata), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), kostřava luční (Festuca pratensis), lipnice obecná
(Poa trivialis), ostřice srstnatá (Carex hirta), zamokřených místech sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea), dále krvavec toten (Sanguisorba officinalis), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), řeřišnice luční
(Cardamine pratensis), šťovík kyselý (Rumex acetosa), svízel bílý (Galium album), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), kakost
luční (Geranium pratense), sedmikráska chudobka (Belis perennis), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), rožec obecný luční
(Cerastium holosteoides subsp. triviale), jetel luční (Trifolium pratense), hrachor luční (Lathyrus pratensis), jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata), smetánka lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), bolševník obecný (Heracleum sphondylium).
Lužní lesík
(segment č. 32)
biotopy: X13, inklinace k L2.2B a K2.1
V rámci ohrázení rybníka zbytek vzrůstných výsadeb - rozpadajících se mrtvých torz mohutných jedinců dubu letního (Quercus
robur) a jírovce maďalu (Juglans regia), v rámci nižích porostů často stromokeřového habitu dub letní (Quercus robur), lípa
malolistá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer platanoides), střemcha obecná (Prunus padus), hloch
obecný (Crataegus laevigata), slivoň obecná (Prunus insitia). V bylinném podrostu zápoje chrastice rákosovité (Phalaris
arundinacea), srha laločnatá (Dactylis glomerata), místy i invazní třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), ostřice srstnatá (Carex
hirta), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), kuklík městský (Geum urbanum).
V rámci lužních porostů je v jádře zastoupena olše lepkavá (Alnus glutinosa), dále jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč
(Acer platanoides), třešeň ptačí (Prunus avium), lípa malolistá (Tilia cordata), v jižní sušší části i dub letní (Quercus robur) a
jírovec maďal (Juglans regia). V keřové složce bez černý (Sambucus nigra), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), třešeň ptačí (Prunus avium), střemcha obecná (Prunus padus), slivoň obecná (Prunus insitia), ostružiník ježiník (Rubus
caesius), o. maliník (R. idaeus). Při břehu rybníčku zápoje vrb - vrba trojmužná (Salix triandra), v. křehká (S. euxina), střemcha
obecná (Prunus padus), místy souvislé zápoje lián chmelu otáčivého (Humulus lupulus). Východní část porostů pod vedením VN
tvoří udržovaný pás hustých keřových porostů vrb - vrba trojmužná (Salix triandra), v. křehká (S. euxina) a v. ušatá (Salix aurita).
V bylinném podrostu zápoje kopřivy dvojdomé (Urtica dioica), bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria) a orseje jarního (Ficaria
verna subsp. bulbifera), dále ostřice řídkoklasá (Carex remota), sasanka hajní (Anemone nemorosa), s. pryskyřníkovitá (A.
ranunculoides), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), kuklík městský (Geum urbanum), popenec obecný (Glechoma hederacea),
česnáček lékařský (Alliaria petiolata), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), svízel přítula (Galium aparine), hluchavka nachová
(Lamium maculatum), v sušších místech i lipnice hajní (Poa nemoralis). V rámci světliny v jižní části druhově chudý trávník lipnice obecná (Poa trivialis), l. hajní (P. nemoralis), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), ostřice srstnatá (Carex hirta), o.
řídkoklasá (C. remota), svízel bílý (Galium album), konopice sličná (Galeopsis speciosa), při okrajích pod vedením souvislé zápoje
třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Rybníček u statku
(segment č. 33)
biotopy: V1G, M1.1, X7
Silně zarůstající rybník porosty orobince úzkolistého (Typha angustifolia), které vytváří v rámci nádrže vegetační dominantu. Místy
při březích zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), sítiny (Juncus sp.) a porosty ostřice štíhlé (Carex acuta). V rámci kontaktu s
lužním lesíkem na březích ruderalizované bylinné zápoje - lipnice obecná (Poa trivialis), chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea), kopřiva dvojdomá (Urtica dioica), karbinec evropský (Lycopus europaeus), orsej jarní (Ficaria verna subsp.
bulbifera), svízel přítula (Galium aparine).
Pás a skupiny dřevin severně od statku
(segmenty č. 39, 41, 42)

FileName:
SaveDate:

ČBudějovice_Tech-Park_Na-Světlících.doc
17.12.2018 16:35:00

Strana: 11 z 11

VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE, "NA SVĚTLÍCÍCH"
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

biotopy: X12, inklinace k L2.2B a K2.1, místy i K3
Místy dobře zapojené a vzrůstné porosty dřevin podél severní hrany bývalého rybníčku severně od statku - javor mléč (Acer
platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix euxina), v. jíva (S. caprea), tužebník jilmový (Filipendula
ulmaria), bez černý (Sambucus nigra), ostružiník ježiník (Rubus caesius), o. maliník (R. idaeus). V podrostu ruderalizované zápoje
chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a kopřivy dvojomé (Urtica dioica), orsej jarní (Ficaria verna subsp. bulbifera),
česnáček lékařský (Alliaria petiolata).
Řada dřevin podél rýhy - topol kanadský (Populus x Canadensis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix euxina), v.
bílá (S. alba), slivoň obecná (Prunus insitia), trnka obecná (Prunus spinosa). V podrostu chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea), rákos obecný (Phragmites australis), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), na sušších okrajích zápoje ostřice
jarní (Carex caryophyllea), jetel prostřední (Trifolium medium), svízel bílý (Galium album).
Krecht
(v rámci segmentu č. 48)
biotopy: X7, M1.1
V rámci ruderalizovaných lad v části krechtu zapojené porosty orobince úzkolistého (Typha angustifolia) a lipnice obecné (Poa
trivialis), dále zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) a pryskyřník lítý (Ranunculus scleratus), krtičník hlíznatý (Scrophularia
nodosa).
Břehové doprovodné porosty
(segmenty č. 63, 67)
biotopy: X7, X12, inklinace k L2.2B a K2.1
Vzrůstné a zapojené porosty podé vodoteče - hojně vrba křehká (Salix euxina), v. bílá (S. alba), místy i olše lepkavá (Alnus
glutinosa), dále jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), střemcha obecná (Prunus padus), javor mléč (Acer platanoides), třešeň ptačí
(Prunus avium), topol osika (Populus tremula), bez černý (Sambucus nigra), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), při okraji trnka
obecná (Prunus spinosa), slivoň obecná (Prunus insitia), hloh obecný (Crataegus laevigata), chmel otáčivý (Humulus lupulus). V
bylinném podrostu chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), rákos obecný (Phragmites australis), lipnice obecná (Poa trivialis),
metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), srha říznačka (Dactylis glomerata), ostřice
srstnatá (Carex hirta), karbinec evropský (Lycopus europaeus), kopřiva dvojomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), orsej jarní (Ficaria verna subsp. bulbifera), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), p. prostřední (S.media), zběhovec
plazivý (Ajuga reptans), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), sasanka hajní (Anemone nemorosa), vrbina penízková (Lysimachia
nummularia), kuklík městský (Geum urbanum), popenec obecný (Glechoma hederacea), svízel přítula (Galium aparine),
hluchavka nachová (Lamium maculatum).
Břehové doprovodné porosty podél Čertíku
(segmenty č. 11, 14, 69)
biotopy: X7, X12, inklinace k L2.2B a K2.1
Tok Čertíku je veden betonovým korytem, dnes zčásti zazemněným. Nesourodé porosty (místy chybí), místy keře až keřostromy,
v jižní části více vzrůstné a zapojené s přítomností olše lepkavé (Alnus glutinosa), hojně vrby - vrba křehká (Salix euxina), vrba
trojmužná (Salix triandra), v. ušatá (Salix aurita), v. košíkářská (S. viminalis), v. jíva (Salix caprea), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), hrušeň obecná (Pyrus communis), střemcha obecná (Prunus padus), javor mléč (Acer
platanoides), třešeň ptačí (Prunus avium), slivoň obecná (Prunus insitia), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa
canina), bez černý (Sambucus nigra), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). V bylinném podrostu chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea), rákos obecný (Phragmites australis), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos), srha říznačka (Dactylis glomerata), ostřice srstnatá (Carex hirta), o. řídkoklasá (C. remota), lipnice obecná (Poa
trivialis), kopřiva dvojomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), orsej jarní (Ficaria verna subsp. bulbifera),
ptačinec hajní (Stellaria nemorum), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), sasanka hajní
(Anemone nemorosa), kuklík městský (Geum urbanum), popenec obecný (Glechoma hederacea), svízel přítula (Galium aparine),
hluchavka nachová (Lamium maculatum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), p. prostřední (S.media), kostival lékařský
(Symphytum officinale), při okraji pole pýr plazivý (Elytrigia repens), měrnice černá (Ballota nigra), zemědým lékařský (Fumaria
officinalis), pryšec obecný (Euphorbia esula). V korytě toku místy zápoje rozrazilu potočního (Veronica beccabunga) a zblochanu
vzplývavého (Glyceria fluitans).
2.2.3. Výčet zjištěných druhů
Níže v tabulce je prezentován soupis všech zjištěných druhů ve zkoumaném území, přičemž zkoumané území bylo vymezeno
řešeným územím územní studie. Tento soupis představuje zachycení aktuálního druhového spektra v rámci průzkumů během
měsíce duben - červen.
Tab.: seznam zjištěných druhů
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Latinský název
Acer platanoides L.
Aegopodium podagraria L.
Achillea pratensis Saukel et Länger
Ajuga reptans L.
Alchemilla vulgaris L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anemone nemorosa L.
Anemnone ranunculoides L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arctium lappa L.
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.
Ballota nigra L.
Belis perennis L.
Betula pendula Roth
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Campanula patula L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Carduus acanthoides L.
Carex acuta L.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex hirta L.
Carex remota L.
Cerastium holosteoides subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cerastium arvense L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Conium maculatum L.
Conolvulus arvensis L.
Cornus sericea L.
Crataegus laevigata (Poir. in Lam.)
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
Dipsacus fullonum L.
Echium vulgare L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium ciliatum Raf.
Epilobium hirsutum L.
Erigeron anuus (L.) Pers.
Erophila verna (L.) Bess.
Euphorbia esula L.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Ficaria verna subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria officinalis L.
Galeopsis speciosa Mill.
Galium album Mill.
Galium aparine L.
Geranium pratense L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Heracleum spondylium L.
Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Hypericum maculatum Crantz.
Hypericum perforatum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Chenopodium hybridum L.
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javor mléč
bršlice kozí noha
řebříček luční
zběhovec plazivý
kontryhel obecný
česnáček lékařský
olše lepkavá
psárka luční
sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá
děhel lesní
kerblík lesní
huseníček rolní
lopuch větší
křen selský
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
měrnice černá
sedmikráska chudobka
bříza bradavičnatá
třtina křovištní
zvonek rozkladitý
kokoška pastuší tobolka
bodlák obecný
ostřice štíhlá
ostřice jarní
ostřice srstnatá
ostřice řídkoklasá
rožec obecný luční
rožec rolní
čekanka obecná
pcháč oset
pcháč zelinný
pcháč obecný
bolehlav plamatý
svlačec rolní
svída výběžkatá
hloh obecný
škarda dvouletá
srha laločnatá
mrkev obecná
metlice trsnastá
štětka planá
hadinec obecný
pýr plazivý
vrbovka brvitá
vrbovka chlupatá
turan roční
osívka jarní
pryšec obecný
kostřava obrovská
kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní hlíznatý
tužebník jilmový
jahodník obecný
jasan ztepilý
zemědým lékařský
konopice sličná
svízel bílý
svízel přítula
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
zblochan vzplývavý
bolševník obecný
medyněk vlnatý
chmel otáčivý
třezalka skvrnitá
třezalka tečkovaná
krabilice chlupatá
vlaštovičník větší
merlík bílý
merlík zvrhlý
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Latinský název
Juglans regia L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.
Lathyrus pratensis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Lycopus europaeus L.
Lychnis flos-cuculi L.
Lysimachia nummularia L.
Malus domestica Borkh.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Mentha aquatica L.
Mentha arvensis L.
Myosotis palustris (L.) L
Pastinaca sativa L.
Phalaris arundinacea
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Picea abises (L.) Karsten
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa trivialis L.
Polygonum arenastrum Boreau
Populus tremula L.
Populus x Canadensis (Dode) Guinier
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus insitia L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.
Pyrus communis L.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus scleratus L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix alba L.
Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix euxina I. V. Belyaeva
Salix matsudana Koidz.cv. "Tortuosa"
Salix triandra L.
Salix viminalis L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba officinalis L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophularia nodosa Dumort.
Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet
Silene nutans L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum nigrum
Solidago canadensis L.
Sonchus oleraceus L.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria nemorum L.
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ořešák královský
sítina klubkatá
sítina rozkladitá
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka nachová
kapustka obecná
hrachor luční
kopretina bílá
lnice květel
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
bika ladní
karbinec evropský
kohoutek luční
vrbina obecná
jabloň domácí
tolice dětelová
tolice vojtěška
komonice žlutá
máta vodní
máta rolní
pomněnka bahenní
pastinák setý
chrastice rákosovitá
bojínek luční
rákos obecný
smrk ztepilý
borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel prostřední
lipnice roční
lipnice hajní
lipnice obecná
truskavec obecný
topol osika
topol kanadský
mochna husí
mochna nátržník
mochna plazivá
třešeň ptačí
slivoň obecná
střemcha obecná
trnka obecná
hrušeň obecná
dub letní
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
pryskyřník lítý
růže šípková
ostružiník ježiník
ostružiník maliník
šťovík tupolistý
vrba bílá
vrba ušatá
vrba jíva
vrba křehká
vrba Matsudova
vrba trojmužná
vrba košíkářská
bez černý
krvavec toten
skřípina lesní
krtičník hlíznatý
bér zelený
silenka šírolistá bílá
silenka nící
silenka nadmutá
lilek černý
celík kanadský
mléč zelinný
ptačinec mokřadní
ptačinec prostřední
ptačinec hajní
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Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Tilia cordata Mill.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium medium L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L
Tussilago farfara L
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Veronica beccabunga L
Veronica chamaedrys L
Veronica persica Poiret
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Viola arvensis Murray
Viola odorata L.

Český název
kostival lékařský
vratič obecný
smetánka lékařská
lípa srdčitá
jetel pochybný
jetel prostřední
jetel luční
jetel plazivý
podběl lékařský
kopřiva dvojdomá
divizna malokvětá
rozrazil potoční
rozrazil rezekvítek
rozrazil perský
vikev ptačí
vikev plotní
violka rolní
violka vonná

St. ochrany
-

St. ohrožení
-

2.2.4. Shrnutí a celkové zhodnocení
V rámci realizace záměru řešeného územní studií dojde k výstavbě 8 hal a související dopravní infrastruktury (napojení
obslužných komunikací z ulice Okružní, zkapacitnění a doplnění kruhového objezdu
Z pohledu zásahů do biotopů je možno konstatovat, že realizací dojde k zastavění části ploché nivy odvodňované soustavou
stružek a potokem Čertík (Rudolfovský potok). Dojde k smýcení či zásahům do některých liníí či skupin dřevinných porostů a
četné náletové vegetace v rámci demolice areálu bývalého statku Světlík a jeho okolí v souvislosti s výstavbou hal a přístupových
komunikací (segmenty č. 5, 9, 21 - 27, 29, 30, 34, 35, 39 - 53, 55, 56, 63, 64, 67). Dále dojde k částečnému záboru kulturních luk
v nivě (segmenty č. 4, 36. a 37).
Z hlediska charakteru biotopů a jejich dochovanosti lze zásahy vyhodnotit jako relativně málo významné. Přirozené typy biotopů
se zde prakticky nevyskytují, dotčeny budou v drtivé většině antropogenně podmíněné biotopy typu X a některé, jež pouze k
přírodním či přírodě blízkým biotopům inklinují, ale jsou nějakým způsobem degradované a tedy dochované v nereprezentativní
kvalitě, povětšinou silně ovlivněné ruderalizací a lidskými zásahy. Relativně kvalitnější jsou lužní lesík s rybníčkem u statku
(segmenty č. 32, 33) inklinující k lužním či mokřadním biotopům (K2.1, L2.2B, V1G, M1.1) a porost vrbin (segment č. 3) v sz. okraji
dotčeného území. Ty však nebudou záměrem prakticky vůbec dotčeny.
Z nepřímých vlivů lze předpokládat možnost určitého snížení migrační prostupnosti území. Lokální biokoridory LBK 0020 a LBK
0021 podél Čertíku nebudou významněji dotčeny (lokálně jen v rámci průchodů obslužných komunikací). Do části interakčního
prvku IP10 tvořené lužním lesíkem s rybníčkem u statku včetně zavodněnpříkopů, a BK34 coby jeho nejvýznamnější části,
zasaženo nebude (budou bezezbytku zachovány dojde pouze k jejich ozdravení, tedy k odstranění dřevin, které by mohly být
nebezpečné pro své okolí).
V rámci botanického průzkumu bylo popsáno 166 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn výskyt žádného ze
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ani z druhů Červeného seznamu. S
ohledem na stav biotopů, je jejich výskyt v hodnoceném území málo pravděpodobný.
Celkově lze konstatovat, že zásah do území z hlediska charakteru, kvality dotčených biotopů a druhového spektra, kde
výrazně převažují antropogenně podmíněné vegetační formace často s vnosem neofytů a ruderálních zástupců, je možno
hodnotit jako málo významný a záměr jako akceptovatelný.
2.2.5. Obecná doporučení
•

V intencích obecných zásad ochrany přírody je doporučeno provést vlastní kácení dřevin a odstranění dřevinného a
bylinného krytu mimo vegetační období, tedy od listopadu do začátku března.

•

V rámci terénních prací bude nutno postupovat tak, aby byl minimalizován rozsah deponií zemin v území a veškeré
výkopové práce a následné vegetační úpravy - výsadby dřevin, osetí ploch vhodným sortimentem travobylinných směsí
apod., byly prováděny ve vhodném termínu a co nejrychleji. Tím se může výrazně omezit masivní rozvoj a následné
šíření nežádoucí ruderální vegetace a synantropních druhů v území. Při termínově správně načasovaných vegetačních
úpravách a minimalizaci rizika expanze ruderálů v takto „zraněném“ území výkopovými pracemi, se výrazně zvyšuje
úspěšnost osídlení žádoucími skupinami společenstev.

•

Minimalizovat zásahy do IP 10 (segmenty č. 3, 5, 32, 33, 35, 63, 67) a ÚSES (LBK 0020, LBK 0021) na nezbytně nutné
minimum (nutné průchody obslužných komunikací). V této souvislosti doporučujeme v rámci výstavby zajistit si osobu
způsobilou k provádění biologického stavebního dozoru.
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•

Při přebytcích odtěžené zeminy, budou-li vytvořeny satelitní deponie zemin v okolí stavby, je pak důležité, aby také tyto
lokality byly zhodnoceny z biologického hlediska, s cílem předejít střetům se zájmy ochrany přírody.

•

V rámci vegetačních úprav doporučujeme, alespoň částečnou kompenzaci výsadbami skupinové zeleně, a užít domácí
autochtonní druhy vhodné pro tuto oblast. Vhodné jsou dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč
(Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix fragilis), v. učatá (S. aurita), v. trojmužná (S.
triandra), v. košíkářská (S. viminalis), v. jíva (S. caprea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), třešeň ptačí (Prunus avium),
střemcha obecná (Prunus padus), trnka obecná (Prunus spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus), aj.

2.2.6. Závěr
V rámci botanického průzkumu bylo popsáno 166 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn výskyt žádného ze
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ani z druhů Červeného seznamu.
Celkově lze konstatovat, že zásah do území z hlediska charakteru, kvality dotčených biotopů a druhového spektra, kde
výrazně převažují antropogenně podmíněné vegetační formace, pomístně silněji ovlivněné celkovou ruderalizací, je
možno hodnotit jako málo významný a při zohlednění doporučení a podmínek (viz kap. 2.2.5.) jako akceptovatelný.
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2.3. Zoologický průzkum
Ing. Václav Prášek, Ph.D.
2.3.1. Úvod
Cílem tohoto zoologického průzkumu bylo provést průzkum lokality a jejího bezprostředního okolí, se zaměřením na zjištění
zvláště chráněných druhů obratlovců podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., v
platných zněních, případně vyhodnotit dle charakteru zjištěných biotopů, v kontextu jejich biologických nároků a územního
rozšíření, jejich pravděpodobný výskyt v území. Současně byly vytipovány další možné střety se zájmy ochrany přírody. V těchto
případech bylo navržen koncept zmírňujících/kompenzačních opatření v míře rozsahem přiměřených, technicky proveditelných a
ekonomicky akceptovatelných. Zásadní byla též jejich biologická smysluplnost.

2.3.2. Vymezení území, metodika
Jádrovou část tvoří lokalita Na Světlících, bývalý hospodářský dvůr, na východním okraji Českých Budějovic. Lokalita tvoří
rozhraní intravilánu a extravilánu Českých Budějovic. Lokalitu diagonálně protíná silnice I/34. Z biologického hlediska jsou
v řešeném území interakční prvky různého charakteru, rozsahu a významu.
Vzhledem k vyšší mobilitě obratlovců bylo celé území záměru, včetně jeho blízkého okolí, řešeno jako dva segmety, vymezené
diagonální komunikací I/34 (jižní část Na Světlících - lokalita 1; severní část „za dálnicí“ lokalita 2), která je nejvýznamnější dělící
strukturou v řešeném území. Charakter výskytu a z něj vyplývající doporučená opatření, jsou specifikována v kap. 2.3.5, případně
v závěru.
Při průzkumu lokality byli obratlovci sledováni především metodou liniového transektu, procházejícího zájmovou plochou, tzv.
„zigzagging“. Ptáci byli pozorováni vizuálně a akusticky a byli determinováni bez odchytu. Savci byli sledováni jednak
prostřednictvím pobytových značek a jednak vizuálně přímým pozorováním v terénu. Plazi byli pozorováni vizuálně i akusticky na
transektech vedených zájmovým územím. Obojživelníci byli zjišťováni přímým pozorováním v terénu. Cílený odchyt drobných
zemních savců nebyl prováděn, stejně jako cílené sledování letounů (Chiroptera) prostřednictvím ultrazvukového detektoru.
Nebylo prováděno kvantitativní hodnocení fauny obratlovců.
Exkurze byly realizovány za teplého slunečného počasí a bezvětří až slabého větru v dopoledních,odpoledních i časně večerních
hodinách.
Použité zkratky:
§KO - silně ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb., v platných zněních
§SO - silně ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb., v platných zněních
§O - ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb., v platných zněních
2.3.3. Výsledky průzkumů
Obojživelníci:
Nebyli zjištěni, výskyt předpokládán (viz závěr)
Plazi:
ještěrka obecná - Lacerta agilis - §SO
slepýš křehký - Anguis fragilis - §SO
Ptáci:
bažant obecný - Phasianus colchicus - 1, 2
brhlík lesní - Sitta europaea - 1, 2
budníček menší - Phylloscopus collybita - 1, 2
budníček větší - Phylloscopus trochillus - 1
cvrčilka zelená - Locustella naevia - 1
čejka chocholatá - Vanellus vanellus - 2
červenka obecná - Erithacus rubecula - 1, 2
dlask tlustozobý - Coccothraustes coccothraustes - 1, 2
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drozd kvíčala - Turdus pilaris - 1
drozd zpěvný - Turdus philomelos - 1, 2
havran polní - Corvus frugilegus - 1, 2
holub domácí - Columba livia f. domestica - 1, 2
holub hřivnáč - Columba palumbus - 1, 2
hrdlička zahradní - Streptopelia decaocto - 1, 2
jiřička obecná - Delichon urbica - 1, 2
kachna divoká - Anas platyrhynchos - 1, 2
káně lesní - Buteo buteo - 1, 2
konipas bílý - Motacilla alba - 1, 2
kos černý - Turdus merula - 1, 2
kukačka obecná - Cuculus canorus
mlynařík dlouhoocasý - Aegithalos caudatus - 1
pěnice černohlavá - Sylvia atricapilla - 1, 2
pěnice hnědokřídlá - Sylvia communis - 1
pěnice pokřovní - Sylvia curruca - 2
pěnkava obecná - Fringilla coelebs - 1, 2
poštolka obecná - Falco tinnunculus - 1, 2
rákosník zpěvný - Acrocephalus palustris - 1
rehek domácí - Phoenicurus ochruros - 1, 2
rehek zahradní - Phoenicurus phoenicurus - 1
skřivan polní - Alauda arvensis - 1, 2
sojka obecná - Garrulus glandarius - 1, 2
stehlík obecný - Carduelis carduelis - 1, 2
straka obecná - Pica pica - 2
strakapoud velký - Dendrocopos major - 1, 2
strnad obecný - Emberiza citrinella - 1, 2
střízlík obecný - Troglodytes troglodytes - 1, 2
sýkora koňadra - Parus major - 1, 2
sýkora modřinka - Parus coeruleus - 1, 2
špaček obecný - Sturnus vulgaris - 1, 2
vlaštovka obecná - Hirundo rustica - §O - 1, 2
vrabec polní - Passer montanus - 1, 2
vrána šedá - Corvus cornix - 1, 2
zvonek zelený - Carduelis chloris - 1, 2
zvonohlík zahradní - Serinus serinus - 1, 2
žluna zelená - Picus viridis - 1, 2
Savci:
hraboš polní - Microtus arvalis - 1, 2
krtek obecný - Talpa europaea - 1, 2
kuna - Martes sp. - 1, 2
liška obecná - Vulpes vulpes - 1, 2
netopýr rezavý – Nyctalus noctula- §SO
norník rudý - Clethrionomys /Myodes/ glareolus - 1
rejsek obecný - Sorex araneus - 1, 2
srnec obecný - Capreolus capreolus - 1, 2
zajíc polní - Lepus europaeus - 1, 2
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V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 56 druhů obratlovců, z toho 2 druhy plazů, 45 druhů ptáků a 9
druhů savců.
2.3.4. Zvláště chráněné druhy živočichů
Během průzkumu bylo zjištěno (minimálně) 4 druhů obratlovců, řazených dle příslušné legislativní normy, tedy vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném znění, mezi zvláště chráněné druhy. Z toho tři druhy jsou chráněny v kategorii silně ohrožených a jeden
druh v kategorii ohrožených.
Kriticky ohrožené druhy (§KO):
nebyly pozorovány.
Silně ohrožené druhy (§SO):
ještěrka obecná - Lacerta agilis
netopýr rezavý – Nyctalus noctula
slepýš křehký - Anguis fragilis
Ohrožené druhy (§O):
vlaštovka obecná - Hirundo rustica
2.3.5. Shrnutí a celkové hodnocení
Během zoologického průzkumu, který proběhl v sezoně roku 2018, byly zjištěny následující skutečnosti:
Na lokalitě a v jejím blízkém okolí, byl prokázán výskyt tří zvláště chráněných druhů obratlovců, uváděných ve vyhlášce č.
395/1992 Sb., chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., v platných zněních. Charakter jejich výskytu ve vztahu k plánovanému
záměru je diskutován níže.
V území přímo zasaženém realizací záměru se nenacházejí vhodné reprodukční biotopy obojživelníků. Vzhledem k charakteru
sledovaného území však je důvodné se domnívat, že plochou zájmového území bude v období rozmnožování probíhat
reprodukční migrace. Její síla bude odvislá od abundance a věkové struktury populací jednotlivých druhů obojživelníků. Potvrzení
reprodukční migrace obojživelníků lokalitou nemohlo být provedeno již v této fázi přípravy projektu z důvodu zahájení terénních
prací nejen po jarní migraci na reprodukční lokalitu, ale též po metamorfóze pulců. V pásu podel Čertíka budou vybudovány tři
zasakovací nádrže na dešťovou vodu, což kromě retardace odtoku vody z území a zvýšení zasakovacích schopností údolní nivy
Rudolfovského potoka, také významným způsobem zvýší reprodukční možnosti zdejších populací obojživelníků v širším území a
sníží tlak na případnou reprodukční migraci přes území dotčené plochy záměru. Zároveň by bylo vhodné osadit přechod
travnatého pásu podél Rudolfovského potoka do zpevněných ploch kolem hal cca 30 cm vysokým betonovým obrubníkem, který
by minimalizoval disperzi obojživelníků a drobných savců obecně na zpevněné plochy a tím i bránil jejich případné mortalitě.
Zároveň by tento obrubník působil jako protipovodňová ochrana (viz níže).
Tento „biopás“, který v podstatě rozšiřuje biokoridor podél Čertíka, doporučuji v rámci terénních úprav oproti okolnímu terénu
(zpevněným plochám) snížit, čímž bude podpořen spád zpevněných ploch ke svádění dešťové vody, ale zároveň dojde ke
zmenšení výškového rozdílu mezi hlainou Čertíka a úrovní terénu v levobřežním pásu. Tato opatření by mohlo fungovat ve své
podstatě jako protipovodňové opatření s významným biologickým přesahem – došlo by ke zpomalování odtoku z území při
vyšších průtocích, což by se logicky mohlo projevit následně na zvýšení jeho biodiverzity – mohly by vzniknout periodické
mokřadní biotopy, které v území při aktuálním způsobu jeho využití nemají šanci vzniknout.
Pokud by správce toku – Povodí Vltavy – akceptoval toto řešení ke zpomalování odtoku z území, mohl by tomu napomoci
systémem nízkých příčných prahů v toku, které by zvýšily hladinu potoka a opět by zmenšily výši průtoků, nutných k umožnění
rozlivu (a „zavlažování“) levobřežního pásu podél Rudolfovského potoka. Pro správce toku by toto řešení, snižující velocitu toku,
znamenalo pomístní snížení unášecí schopnosti při vyšších průtocích a tedy snížení snosu materiálu do nižších partií potoka.
Jedná se však o opatření mimo kompetence investora.
Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů obratlovců na lokalitě a v jejím blízkém okolí je možné konstatovat, že vlaštovka
obecná (Hirundo rustica) není na zájmové území vázána a lokalitu využívá pouze k potravním přeletům. Z tohoto důvodu není
nutné její výskyt řešit formou výjimky z ochranných podmínek, resp. zmírňujících opatření.
Slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis) byli ve sledovaném území zjištěni náhodně, což odpovídá jejich
nízké abundanci. Z hlediska realizace záměru je zásadní, že slepýš křehký byl zjištěnv lesíku u rybníka (interakční prvek IP10), do
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něhož nebude zasaženo a ještěrka obecná byla prokázána v biokoridoru BK34, jižně od silnice I/34. Také zde nedojde j zásahu
do biotopu předmětného ZCHD. Pro oba druhy je však z principu předběžné opatrnosti vhodná žádost o výjimku z jejich
ochranných podmínek. Z hlediska minimalizace dopadu na jejich populace (a tím zjednodušení nutných opatření pro udělení
výjimky z ochranných podmínek) je směřování terénních skrývek do období IX. - X. v místech lemových biotopů podél dřevinných
formací a trávníků (ještěrka) a dřevinných formací (slepýš). U ploch zemědělské půdy toto omezení neplatí. Pokud by zhotovitel
záměru ustavil biologický dozor stavby, prováděný odborně způsobilou osobou příslušného zaměření, je možné tento interval
podstatně rozšířit za podmínky, že biologický dozor stavby bude garantem, že nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody. K tomu
je nutná shoda zhotovitele a orgánu ochrany přírody na osobě, provádějící biologický dozor stavby.
Vzhledem k obecné ochraně ptáků bude nutné zahájení terénních prací (skrývek) a případné kácení dřevinné vegetace směřovat
do mimohnízdního období ptactva. Pro rozšíření harmonogramu prací do závěrečné fáze hnízdního období je možné využít
biologického dozoru stavby, který by měl garantovat, že nebude narušeno případné probíhající hnízdění ptáků.
Výskyt netopýra rezavého – Nyctalus noctula byl na lokalitě zaznamenán během potravních přeletů. S ohledem na obdobné
požadavky zde lze předpokládat i výskyt netopýrů Myotis sp. či Pipistrellus sp., tito však nebyli během průzkumů zaznamenáni.
Jak již bylo výše uvedeno, v případě realizace záměru je možné zhotoviteli doporučit ustavení biologického dozoru stavby,
prováděného odborně způsobilou osobou. Ten by měl identifikovat možné střety, se zájmy ochrany přírody, ke kterým by
docházelo během stavebních prací na lokalitě. V případě jejich zjištění by měl biologický dozor navrhovat a ve spolupráci se
zhotovitelem realizovat technickoorganizační opatření tak, aby k nim nedošlo. O těchto možných střetech, přijatých
technickoorganizačních opatřeních a jejich úspěšnosti, by měl být následně informován orgán ochrany přírody.
Rozsah plánovaného kácení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, bude dopracován v rámci projektové
dokumentace v dalším stupni záměru v tom smyslu, že nutným předpokladem k žádosti o kácení dřevinné zeleně rostoucí mimo
les je nutný dendrologický průzkum, který bude určující jak pro udělení povolení ke kácení, tak z něj bude orgán ochrany přírody
vycházet při řešení náhradních výsadeb. Vzhledem k situování jádrových ploch v zájmovém území (haly, zpevněné plochy v jejich
okolí a obslužné komunikace) je možné jíž nyní konstatovat, že kácení dřevinné zeleně na nich nebude z hlediska výskytu
arborikolních druhů nedojde z zásahu do hodnotných jedinců dřevin, neboť v plochách, kde je zvažováno kácení, je dominantní
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), hybridní topol (Populus x canadensis), bříza (Betula sp.),
Při kácení vzrostlých (a především doupných) dřevin bude brán zřetel na možnost výskytu stromových druhů netopýrů. Koordinaci
kácení bude zajišťovat biologický dozoru stavby. Z hlediska případného výskytu netopýrů bude případné kácení směřováno do
začátku mimovegetační sezony (IX. a XI.), kdy mláďata jsou již letuschopná, ale netopýři ještě aktivují a jsou schopni se přemístit
na náhradní stanoviště. Kácení provádět citlivě a pokácené stromy je třeba ponechat na lokalitě v klidu 1 (2) dny, aby mohli
netopýři případně dutiny opustit a přemístit se do náhradních úkrytů. Detailní průzkum fauny netopýrů nebyl v této fázi řešen z
toho důvodu, že dosud není jasný rozsah případně kácené zeleně. Vyhodnocení možných úkrytů stromových druhů netopýrů
bude skloubeno s činností biologického dozoru stavby. Chiropterologický průzkum/posouzení, zaměřený na výskyt stromových
druhů netopýrů v území před realizací záměru doloží zda a jaké druhy se případně v předmětné lokalitě vyskytují, resp. v jakém
rozsahu bude nutné požádat o výjimku z jejich ochranných podmínek. Samotný (potravní) výskyt netopýrů však nemá dopad na
vlastní záměr.
Pokud budou v rámci záměru řešeny náhradní výsadby dřevinné zeleně, bylo by více než vhodné řešit tuto skutečnost použitím
původních a stanovištně odpovídajících druhů dřevin s vyloučením zahradních kultivarů.
Při dodržení výše uvedených doporučení není proti realizaci záměru ze zoologického hlediska námitek.
2.3.6. Obecná doporučení
V případě realizace záměru je možné zhotoviteli stavby doporučit ustavení biologického dozoru stavby, prováděného odborně
způsobilou osobou příslušného zaměření. Ten by měl identifikovat možné střety se zájmy ochrany přírody. V případě jejich zjištění
by měl biologický dozor navrhovat a ve spolupráci se zhotovitelem realizovat technickoorganizační opatření tak, aby k nim
nedošlo. O těchto možných střetech, přijatých technickoorganizačních opatření a jejich úspěšnosti, by měl být následně
informován orgán ochrany přírody. Toto řešení přispěje k zajištění kontinuity stavebních prací, bez negativních dopadů na
harmonogram realizace.
Pro realizaci dřevinných výsadeb (původních a stanovištně odpovídajících druhů) je možné doporučit vzrůstnější druhy, které jsou
z biologického hlediska významně vhodnější. Zároveň však je nutné zmínit, že přestože z listnatých stromů dochází na podzim
k opadu listí, benefity z ekologických funkcí vzrostlé dřevinné vegetace při její dostatečné míře mohou tento nedostatek násobně
převyšovat – jde především o snížení prašnosti a zlepšování mikroklimatu přímo v místě. Obdobný vliv mají zasakovací nádrže na
dešťovou vodu, které při biologické úpravě podporují biodiverzitu v území. Tato opatření zároveň saturují požadavky, vyplývající
z dikce zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Je nutné dbát na dodržování technologické kázně při stavebních pracích.

FileName:
SaveDate:

ČBudějovice_Tech-Park_Na-Světlících.doc
17.12.2018 16:35:00

Strana: 20 z 20

VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE, "NA SVĚTLÍCÍCH"
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

Skrývky svrchních půdních vrstev by měly být řešeny v mimohnízdním období, nejlépe IX. - X., jejich realizace mimo tento interval
je řešitelná s využitím biologického dozoru stavby, který by měl orgánu ochrany přírody garantovat, že nedojde ke střetu se zájmy
ochrany přírody, což je jednoznačně v zájmu zhotovitele (střety se zájmy ochrany přírody jsou často velmi citelně penalizovány).
2.3.7. Závěr
Ze zoologického hlediska je možné konstatovat, že fauna zájmového území průzkumu a jeho bezprostředního okolí
odpovídá očekávané druhové struktuře.
V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 56 druhů obratlovců, 2 druhy plazů, 45 druhů ptáků a 9
druhů savců.
Zvláště chráněné druhy živočichů byly zjištěny v počtu šesti druhů, pět v kategorii silně ohrožených a jeden druh v
kategorii ohrožených. Druhy kriticky ohrožené v zájmovém území nebyly pozorovány. U žádného z těchto druhů nemá
jeho výskyt limitní charakter z hlediska realizace záměru, případně tak, že by jeho výskyt nebylo možno řešit vhodnými,
ekonomicky přiměřenými, technicky proveditelnými a biologicky smysluplnými, zmírňujícími opatřeními. Realizace
záměru nemá na jejich zdejší populace zvláště, ani obecně chráněných živočichů význaný negativní dopad. Naopak, přes
významný antropogenní zásah do krajiny není vyloučeno posílení jejich populací díky obnovení péče – návrat do stadia
blokované sukcese (kosení) - o fragmenty stepního charakteru, což je zásadní především v případě ještěrky obecné.
Dále jsou v širším území předpokládány minimálně 3 druhy obojživelníků – skokan hnědý (Rana dalmatina), skokan
zelený (Rana /Pelophylax/ esculenta) a ropucha obecná (Bufo bufo). Jejich výskyt je však v území přímo dotčeném
realizací záměru pravděpodobný především v období reprodukčních migrací, což je skutečnost, která je řešitelná
technickoorganizačními opatřeními při využití biologického dozoru stavby, vykonávaného odborně způsobilou osobou
příslušného zaměření. Zmírňující opatření v rámci záměru významným způsobem zlepšují biologické parametry území
pro tuto skupinu obratlovců, především násobí jejich vhodné reprodukční biotopy.
Zachycování dešťových vod do zasakovacích nádrží podél Čertíka a jejich biologická úprava, mohou v součinnosti
s jednoduchými technickými opatřeními cíleně odklonit možné reprodukční migrace obojživelníků v území. Konkrétní
průběh migračních tras obojživelníků, vzhledem k termínu průzkumu nemohl být zjištěn (probíhají na počátku jarního
aspektu), je však předpokládána především podél toku Čertíka (IP10), tedy v území do kterého záměr zasahuje relativně
málo. Přesto, vzhledem ke skutečnosti, že vybudování předmětných zasakovacích nádrží s reprodukční funkcí pro
obojživelníky (s absencí rybí obsádky) je natolik pozitivním řešením, že je důvodné se domnívat, že orgán ochrany
přírody tento mírný handicap v předkládaném průzkumu pomine.
Migrační trasy v území konvenují s rozložením skladebních prvků ÚSES a interakčního prvku IP10. Z tohoto pohledu
bude nutné mít na zřeteli zachování migrační prostupnosti mostního profilu pod komunikací I/34 pro malé a střední
obratlovce. Migrační prostupnost pro velké obratlovce není, vzhledem k charakteru území, nutná.
Během průzkumu byl v území zjištěn 1 druh netopýrů - netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Předpokládat zde lze i
zástupce rodů Myotis a Pipistrellus. Z hlediska aktuální fáze projektové dokumentace je toto zjištění (prezence druhů,
které z hlediska zákona požívají stejné legislativní ochrany) možno považovat za dostatečné, nicméně s ohledem na
časový odstup realizace jednotlivých etap výstavby (cca 8 let) pokládáme za vhodnější provedení podrobných průzkumů
vždy před realizací aktuální etapy výstavby. Například v souvislosti s přípravou kácení dřevinné vegetace.
Při posouzení lokality z hlediska výskytu netopýrů je možné konstatovat, že na loalitě se vyskytují netopýři, nicméně
jejich výskyt je dán především potravní nabídkou, nikoli úkrytovými možnostmi. Dřevinná vegetace, která bude kácena,
je totiž tvořena dominantně jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), ořešákem královským (Juglans regia) a náletovými
javory (Acer sp.). Pro tyto dřeviny je charakteristická minimální tvorba dutin, vhodných jako úkryty netopýrů. Z tohoto
důvodu navrhuji přítomnost netopýrů ve fázi realizace záměru řešit přítomností biologického dozoru stavby. Je vhodné,
aby byla osoba, vykonávající tuto činnost, byla nejen znalá biologie netopýrů, ale také aby měla kvalifikaci vyplývající ze
zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění (§17). Charakter jednotlivých stromů vzhledem k možné přítomnosti netopýrů
bude dán také dendrologickým posouzením (zdravotní stav), což umožní potenciální výskyt stromových druhů netopýrů
posoudit ještě lépe. V případě kácení stromů s možným výskytem netopýrů (dutiny a vhodné pukliny) je nutné krácení
provádět v místě dutin a vhodných puklin, aby bylo možné zjistit tvar a rozsah těchto útvarů a především přítomnost
netopýrů v nich. V případě přítomnosti netopýrů biologický dozor stavby provede opatření v jejich prospěch – odchyt,
převezení na náhradní lokalitu. Včetně zápisu o provedeném opatření, které bude postoupeno orgánu ochrany přírody
v rámci dokumentace jeho činnosti. Kácení dřevinné vegetace je tak nutné provést na přelomu vegetačního a
mimovegetačního období, tedy v čase, kdy jsou mláďata netopýrů již vzrostlá a letuschopná, ale ještě nedochází k zimní
hibernaci (IX. – XI.).
Toto řešení je voleno vzhledem k biologii netopýrů, kdy v období podzimních přeletů se situace výskytu netopýrů na
lokalitě může měnit den ode dne. Průzkum zaměřený na netopýry by měl být proveden v návaznosti na harmonogram
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připravované výstavby tak, aby zjištěné údaje byly aktuální (tedy ne několik let staré) V případě zjištění a následné
likvidace stromů využívaných netopýry předpokládáme vytvoření náhradních úkrytových možností pro netopýry (budek).
Přiměřený počet budek a jejich typové spektrum by měl jako zmírňující (a zlepšující) opatření určit orgán ochrany přírody
v rámci řízení o udělení výjimky dle zákona o ochraně přírody.
Při řešení náhradních výsadeb je vhodné tuto skutečnost řešit druhově původními a stanovištně odpovídajícími
dřevinami vzrůstnějšího charakteru, které kromě primární náhrady kácené dřevinné vegetace, což vyplývá ze zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění, budou plnit také další funkce krajinné zeleně, včetně zlepšení mikroklimatu na lokalitě
díky přistínění zpevněných ploch. Cyklický opad listí a jeho úklid je v kontextu s benefity, které přináší dostatečné
množství vzrostlých stromů, možné považovat za marginální záležitost. Zároveň je vhodné vyloučit z náhradních
výsadeb zahradní kultivary.
Výše zmíněná dominantní druhová skladba stromové vegetace, její věková struktura a z toho vyplývající zdravotní stav,
spolu s ruderalizací okolí ruiny usedlosti Světlík a intenzivním zemědělským obhospodařováním zbytku řešeného území,
má odraz také na fauně bezobratlých na ploše přímo dotčené realizací záměru. Náhradní výsadby autochtonních stromů
a keřů tak postupně umožní rozvoj společenstev bezobratlých, vázaných na dřevinnou vegetaci. Z tohoto pohledu je
možné doporučit konzultaci orgánu státní správy, určující rozsah a druhové spektrum náhradních výsadeb s odbornou
složkou příslušného zaměření (AOPK ČR).
Pás podél Rudolfovského potoka doporučuji neosazovat dřevinnou vegetací, případně pouze velmi střídmě a cílenou
údržbou (např. mozaikovitá seč) ji formovat jako náhradu podmáčených květnatých nivních luk. Pokud bude po
případných terénních úpravách nutné ohumusování tohoto segmentu území, je více než vhodné využít materiálu
místního, což umožní využít zbytkové semenné banky z původních nivních luk této údolní nivy. Obnova lučních
společenstev na těchto dílčích sub-segmentech tak bude mít vliv na na ni vázanou faunu bezobratlých.
Ze zoologického hlediska je tedy možné mít za to, že přes významný antropogenní zásah do území, kterým realizace
záměru nesporně bude, je možné vytvořením zmírňujících opatření, spočívající ve vybudování náhradních biotopů a
především pravidelné péči o ně, jako udržování stadia blokované sukcese, docílit významné podpory biodiverzity
v širším území. Tato skutečnost by byla umocněna metodickou podporou/spoluprací orgánů ochrany přírody.

2.4. Shrnutí a závěr
Přírodovědný (biologický) průzkum byl vypracované pro účely oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 3 zákona. Předmětem záměru je výstavba Technologického parku
České Budějovice v lokalitě "Na Světlících". Cílem biologického průzkumu a rešerše byl popis a celkové zhodnocení současného
stavu dotčeného území z hlediska potenciálně ovlivněných biotopů rostlin a živočichů, se zvláštním důrazem na možnost výskytu
zvláště chráněných druhů a návrh opatření k minimalizaci negativního vlivu záměru.
V rámci botanického průzkumu bylo popsáno 166 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn výskyt žádného ze
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ani z druhů Červeného seznamu.
V rámci zoologického průzkumu bylo v řešeném území zjištěno celkem 56 druhů obratlovců, z toho 2 druhy plazů, 45
druhů ptáků a 9 druhů savců. Zvláště chráněné druhy byly zjištěny v počtu čtyř druhů, z toho tří v kategorii silně
ohrožených a jeden druh v kategorii ohrožených.
Celkově lze záměr při zohlednění doporučení a podmínek (viz kap. 2.2.5., 2.3.5., 2.3.6. a 2.3.7.) hodnotit jako
akceptovatelný a je možné jej doporučit k realizaci.
Z legislativního hlediska je nutné upozornit, že údolní niva s tokem Čertíku jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. významnými
krajinnými prvky (VKP) a před realizací záměru musí být zásah do VKP povolen orgánem ochrany přírody. Tato formální náležitost
by neměla být opomenuta.

V Brně, 25. 9. 2018
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4.

Přílohy

Seznam příloh:
• Příloha 1 (Vegetační screening v rámci botanického průzkumu)
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Foto 1: Stará cesta ke statku Světlík, lemovaná vzrůstnějšími porosty dřevin, zejména na pravé straně, podél hrázky rybníčku
(segmenty č. 32, 33).

Foto 2: Zarůstající rybníček se souvislými zápoji orobince, při březích pak vysokých ostřic. V pozadí lem lužního lesíku s porosty
vrb a střemchy (segmenty č. 32, 33). Tyto v území relativně nejcennější segmenty, jež jsou součástí interakčního prvku IP 10 a
lokálního biokoridoru LBK 0020, nebudou záměrem přímo dotčeny.
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Foto 3: Interieér lužního lesíku - v jádru porosty olše lepkavé, hojně pak vrby a četné keře s liánami chmele otáčivého. V bylinném
podrostu vyvinut typický jarní aspekt s orsejem jarním, sasankou hajní a s. pryskyřníkovitou, později zapláštěné zápoji kopřivy
dvojdomé a bršlice (segment č.32).

Foto 4: Keřové patro je místy zcela překryto zápoji lián chmelu otáčivého (segment č. 32).
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Foto 5: Udržovaný pás keřových porostů pod vedením VVN, v němž zcela dominují vrby (v. křehká, v. trojmužná, v. ušatá)
(segment č. 32).

Foto 6: Areál bývalého statku Světlík v současnosti tvoří ruiny. V rámci bývalých nádvoří a volných prostranství rozsáhlá, silně
ruderalizovaná antropogenní lada s četnými nálety dřevin, místy již vzrůstných (segmenty č. 40, 44 - 50, 54 - 62).
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Foto 7: Nálety a místy již vzrůstné porosty dřevin v rámci dlouhodobě neudržovaných ploch areálu bývalého statku Světlík s
četnými sdivokými skládkami. Areál má v současnosti povahu brownfieldu (segmenty č. 40, 44 - 50, 54 - 62).

Foto 8: V rámci areálu bývalého statku Světlík četná antropogenní ruderalizovaná lada, a zpevněné plochy s rozvolněnou
ruderální vegetací (segmenty č. 40, 44 - 50, 54 - 62).
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Foto 9: v prostoru bývalého krechtu se částečně vyvinula mokřadní vegetace s orobincem, jinak ovšem zcela dominují rozsáhlé
zápoje ruderální vegetace (segment č. 48).

Foto 10: Území severně od usedlosti Světlík tvoří rozsáhlý celek orné půdy.
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Foto 11: Linie dřevin podél stružky západně od areálu bývalé usedlosti Světlík jsou součástí interakčního prvku IP10 a lokálního
biokoridoru LBK 0020, do kterých nebude významněji zasaženo (segment č. 35).

Foto 12: Linie a skupiny dřevin táhnoucí se od severní části areálu bývalého statku Světlík směrem na severozápad. Tyto porosty
budou smýceny v rámci výstavby halových objektů (segment č. 39).
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Foto 13: Kulturní, druhově chudší louka, je součástí záborů ploch areálu hal (segment č. 37).

Foto 14: Kulturní, druhově chudší louka, je součástí záborů plochy areálu (segment č. 37).
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Foto 15: Kulturní, druhově chudší louka, je součástí záboru plochy areálu při jeho severozápadním okraji (segment č. 4), linie
větrolamů leží již mimo (segment č. 5).

Foto 16: Kulturní, vlhčí louka, a kompaktní porosty vrbin při severozápadním okraji hodnoceného území by neměly být záměrem
dotčeny (segmenty č. 2,3).
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Foto 17: Kulturní, vlhčí louka, s mozaikovitou strukturou vlhčích až zamokřených partií, představuje v hodnoceném území relativně
kvalitnější trvalý travní porost. Louka by neměla být záměrem dotčena (segmenty č. 2).

Foto 18: Násep silnice I/43 rozdělující budoucí logistický areál na dvě části (segment č. 1, 15 - 17,19, 20).
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^ĚĢůĞŶş ǌ hlediska územního plánování k ǌĄŵĢƌƵ „Výstavba dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ ƉĂƌŬƵ ĞƐŬĠ
ƵĚĢũŽǀŝĐĞ͕EĂ^ǀĢƚůşĐşĐŚ͞ v ŬĂƚĂƐƚƌĄůŶşŵƷǌĞŵşĞƐŬĠƵĚĢũŽǀŝĐĞϯĂϰ
Lokality: 3.Ϯ͘ϯ͘EĂ^ǀĢƚůşĐşĐŚ͕ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘EŽǀĠsƌĄƚŽ– ƉƌƽŵǇƐůŽǀǉŽďǀŽĚ

KĚďŽƌ ƷǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶŽǀĄŶş DĂŐŝƐƚƌĄƚƵ ŵĢƐƚĂ ĞƐŬĠ ƵĚĢũŽǀŝĐĞ ;ĚĄůĞ ũĞŶ ͣKjW͞Ϳ ŽďĚƌǎĞů ǎĄĚost
o ǀǇũĄĚƎĞŶş z hlediska územního plánování k ǌĄŵĢƌƵ „Výstavba dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ ƉĂƌŬƵ ĞƐŬĠ
ƵĚĢũŽǀŝĐĞ͕EĂ^ǀĢƚůşĐşĐŚ͞ v Ŭ͘Ʒ͘ĞƐŬĠƵĚĢũŽǀŝĐĞϯĂϰ, který ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄǀǉƐƚĂǀďu 8 ǀşĐĞƷēĞůŽǀǉĐŚ
ŚĂů͕ ƉĂƌŬŽǀŝƓƛ Ă ŵĂŶŝƉƵůĂēŶşĐŚ ƉůŽĐŚ ǀēĞƚŶĢ ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ ŶĂƉŽũĞŶş Ă ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ ƐşƚĢ
(viz ƉƎŝůŽǎĞŶĄƐŝƚƵĂĐĞ).
Z ŚůĞĚŝƐŬĂǌĄũŵƽƷǌĞŵŶşŚŽƉůĄŶŽǀĄŶşƐĚĢůƵũĞŵĞŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗
Dle územního plánu ŵĢƐƚĂĞƐŬĠƵĚĢũŽǀŝĐĞ, ǀĞǌŶĢŶşũĞŚŽƉŽǌĚĢũƓşĐŚǌŵĢŶ (dále jen „ÚPnM“), který
je k ŶĂŚůĠĚŶƵƚş ŶĂ ǁĞďŽǀǉĐŚ ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ ŵĢƐƚĂ ĞƐŬĠ ƵĚĢũŽǀŝĐĞ͕ ŶĂ ĂĚƌĞƐĞ͗ http://www.cbudejovice.cz/uzemni-plan-mesta-ceske-budejovice, je ƉƎĞĚŵĢƚŶǉ ǌĄŵĢƌ sŽƵēĄƐƚş plochy
ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶĠƷǌĞŵşƉƌŽĂƌĞĄůǇŶĂĚŵĢƐƚƐŬĠŚŽĐŚĂƌĂŬteru a významu (A).
V souladu s ēů͘ 47 ŽďĞĐŶĢ ǌĄǀĂǌŶĠ ǀǇŚůĄƓŬǇ ē͘ 4/2000 o ǌĄǀĂǌŶǉĐŚ ēĄƐƚĞĐŚ ÚPnM, v plĂƚŶĠŵ ǌŶĢŶş
(dále jen „OZV“), je v tomto území obvyklé a ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş ĂƌĞĄůƽ ĐĞůŽŵĢƐƚƐŬĠŚŽ͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ
regionálního významu, které se svým rozsahem Ă ƷēĞůĞŵ ǀǇƵǎŝƚş ƉŽĚƐƚĂƚŶĢ ŽĚůŝƓƵũş ŽĚ ďĢǎŶĠŚŽ
standardu využití území, zejména
a) ŶĄŬƵƉŶşǌĂƎşǌĞŶşĂǀĞůŬŽƉůŽƓŶĠŽďĐŚŽĚŶşƉŽĚŶiky do 15 000 m2,
b) plochy pro veletrhy, výstavy a kongresy,
c) ƌŽǌƐĄŚůĠǀĢĚĞĐŬŽǀǉǌŬƵŵŶĠĂƌĞĄůǇ͕
d) rozsáhlé areály klinik a nemocnic,
e) zoologické zahrady,
f) rozsáhlé zábavní areály,
g) ŵŶŽŚŽƷēĞůŽǀĠƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠĂƉƌƽŵǇƐůŽǀĠŬŽmƉůĞǆǇƐŶƵƚŶŽƐƚşƎĞƓĞŶşǌĄƚĢǎĞƉƌŽǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş
a využívání okolního území,
h) parkovací stání do 1 000 stání na jeden makroblok.
Další ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ēŝŶŶŽƐƚŝƐĞƉƌŽƚĂƚŽƷǌĞŵí neuƌēƵũş͘
WŽĚŵşŶĢŶĢũĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ ǌƎŝǌŽǀĂƚĂƉƌŽǀŽǌŽǀĂƚŶĂƚĢĐŚƚŽƷǌĞŵşĐŚŬŽŵƉůĞǆǇŶĂĚϭϱ 000 m2 celkových
obchodních ploch a nad 1 ϬϬϬ ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĄŶş ŶĂ ũĞĚĞŶ ŵĂŬƌŽďůŽŬ͖ ƉŽĚŵşŶŬŽƵ ũĞ ǀǇƚǀŽƎĞŶş
ochranŶĠŚŽƉĄƐŵĂǌĞůĞŶĢǀ doteku se sousedními územími (zejména s využitím území pro bydlení,
poƉƎşƉĂĚĢ ƉƌŽ ũŝŶĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ ĚĢũĞ Ă ǌĂƎşǌĞŶş ǀǇǎĂĚƵũşĐş ǌǀǉƓĞŶŽƵ ŚǇŐienickou ochranu), a to v ƓşƎĐĞ
odpovídající minimálŶşƓşƎĐĞŽĐŚƌĂŶŶĠŚŽďŝŽŬŽƌŝĚŽƌƵĂǌĂƌƵēƵũşĐşĨƵŶŬēŶŽƐƚƚŽŚŽƚŽŽĐŚƌĂŶŶĠŚŽƉĄƐƵ͘
dĂƚŽƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŵƵƐşďǉƚŽǀĢƎĞŶĂĂƉƌŽŬĄǌĄŶĂǌĂƉŽĚŵíŶĞŬƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚƚŽƵƚŽǀǇŚůĄƓŬŽƵ;ēůĄŶĞŬϴϵ͕
ēůĄŶĞŬϵϵ͕ēůĄŶĞŬϭϳϵĂǎēůĄŶĞŬϭϴϭĂēůĄŶĞŬϭϴϮͿ͘
EĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ využití území se nestanovuje.
/͗ϬϬϮϰϰ732

/͗ϬϬϮϰϰϳϯϮ

ēşƐůŽƚĞů͘ƷƐƚƎĞĚŶǇ͗ϯϴϲϴϬϭϭϭϭ

V ƐŽƵůĂĚƵƐĞǌĄŵĢƌĞŵŶĂƉŽũĞŶşŶĂŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠƐşƚĢƵƉŽǌŽƌŸƵũĞŵĞ͕ǎĞdle ēů͘ϭϬϮŽĚƐƚ͘ (2) OZV musí
být veškerá vedení, zejména nová a ƉƎĞůŽǎŬǇ ƐƚáǀĂũşĐşĐŚ͕ ĚŽƉůŸŬǇ Ă transformace infrastruktury
ƉŽĚƎşǌĞŶǇ ǌĄƐĂĚĢ ƷƐƉŽƌŶŽƐƚŝ Ă ƷēĞůŶĠ Ă ƷēŝŶŶĠ Ăutonomie území a ƉƎŝǌƉƽƐŽďĞŶǇ ƉŽůŽǌĞ ǀĞƎĞũŶǉĐŚ
prostranství.
Dále ũƐŽƵĚůĞjWŶDǀƉƎĞĚŵĢƚŶĠŵƷǌĞŵş umístĢŶǇ následující ǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĠƐƚĂǀďǇ (dále jen
„VPS“):
- DI-44 - stavba nové komunikace v území Husova kolonie v trase Okružní – „severní tangenta“,
ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘ϭϮϱKs͕
- DH-25 - ƐƚĂǀďĂƐŵǇēŬǇd-bus a A-bus͕ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘ϭϮϳKs͕
- E-1 - stavba nové, popƎşƉĂĚĢƌŽǌƓşƎĞŶşƐƚĄǀĂũşĐşƚƌĂĨŽƐƚĂŶŝĐĞϮϮͬϬ͕ϰ kV͕ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘ϭϬϱKs͕
- E-2 - stavba kabelového rozvodu VN22 kV͕ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘ϭϬϱKs͕
- K-10 - ƐƚĂǀďĂ ;ƌŽǌƓşƎĞŶşͿ ŵĢƐƚƐŬĠ ƐƚŽŬŽǀĠ ƐşƚĢ ĚůĞ ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŚŽ ƐŬĞůĞƚƵ
a ĨƵŶŬēŶşŚŽǀǇƵǎŝƚşƷǌĞŵş, ve smysůƵēů͘ϭϭϲKs͕
- P-1 - ƐƚĂǀďĂǀǇƐŽŬŽƚůĂŬĠƌĞŐƵůĂēŶşƐƚĂŶŝĐĞsd>Z^ϭϬϬϬϬ͕ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘ϭϬϴKs͕
- P-2 - ƐƚĂǀďĂŶŽǀǉĐŚƚƌĂƐƉůǇŶŽǀŽĚƽǀĞĚĞŶǉĐŚŶaǀƌǎĞŶǉŵŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŵƐŬĞůĞƚĞŵ͕ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘
108 OZV,
- T-4 - ƐƚĂǀďĂƚĞƉůŽǀŽĚŶşƐşƚĢ͕ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘ϭϭϴKs͕
- V-9 - sƚĂǀďĂ ;ƌŽǌƓşƎĞŶşͿ ŵĢƐƚƐŬĠ ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƐşƚĢ ĚůĞ ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŚŽ ƐŬĞůĞƚƵ
a ĨƵŶŬēŶího využití území͕ǀĞƐŵǇƐůƵēů͘ϭϭϯKs͘
Územní nároky ƚĢĐŚƚŽ sW^ ďǇůǇ ƵƉƎĞƐŶĢŶǇ v ƷǌĞŵŶş ƐƚƵĚŝŝ ͣEĂ ^ǀĢƚůşĐşĐŚ͞ (dále jen „ÚS“), a jsou
vymezeny v ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶşŵ výkresu j^;ǀŝǌƉƎşůŽŚĂͿ͘
ůĞ ƚĠƚŽ j^ ũĞ ǌĄŵĢƌ ǀǉƐƚĂǀďǇ 8 hal s ŽǌŶĂēĞŶşŵ ͕ ͕ ͕ ͕ ͕ &͕ ' Ă , ƐŽƵēĄƐƚş plochy výroba
a skladování – budovy s následujícími podmínkami využití:
Hlavním využitím ũĞƵŵşƐƚĢŶşĂƌĞĄůƽĐĞůŽŵĢƐƚƐŬĠŚŽ͕ƉŽƉƎşƉĂĚĢƌĞŐŝŽŶĄůŶşŚŽǀǉǌŶĂŵƵ͕Ŭteré se svým
rozsahem a ƷēĞůĞŵǀǇƵǎŝƚşƉŽĚƐƚĂƚŶĢŽĚůŝƓƵũşŽĚďĢǎŶĠŚŽƐƚĂŶĚĂƌĚƵǀǇƵǎŝƚşƷǌĞŵş͘
WƎşƉƵƐƚŶĠ jsou:
- sklady, skladové plochy a komunální provozovny,
- ŶĄŬƵƉŶşǌĂƎşǌĞŶş a velkoplošné obchodní podniky,
- plochy pro veletrhy, výstavy a kongresy,
- ƌŽǌƐĄŚůĠǀĢĚĞĐŬŽǀǉǌŬƵŵŶĠĂƌĞĄůǇ͕
- parkovací stání,
- rozsáhlé zábavní areály,
- ŵŶŽŚŽƷēĞůŽǀĠƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠĂƉƌƽŵǇƐůŽǀĠŬŽŵƉůĞǆǇƐŶƵƚŶŽƐƚşƎĞƓĞŶşǌĄƚĢǎĞƉƌŽǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş
a využívání okolního území.
- nebytové funkce
- ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶşǌĂƎşǌĞŶş͕
- ŽďĐŚŽĚǇĂŶĄŬƵƉŶşǌĂƎşǌĞŶş͕
- ƉƌŽǀŽǌŽǀŶǇǀĞƎĞũŶĠŚŽƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕
- ƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşŽďēĂŶƐŬĠŚŽǀǇďĂǀĞŶş.
- ƉĂƌŬŽǀĂĐşƐƚĄŶş͕ŽĚƐƚĂǀŶĄƐƚĄŶşĂŐĂƌĄǎĞƉƌŽƉŽƚƎĞďǇƷǌĞŵş,
- dopravní a technická infrastruktura.
EĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ jsou:
Stavby pro bydlení s výjimkou služebního bydlení.
WŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͗ DĂǆŝŵĄůŶşǌĂƐƚĂǀĢŶŽƐƚƉůŽĐŚǇсϭϬϬй͘
WƌŽŽďũĞŬƚǇũĞƉƎşƉƵƐƚŶĠƉŽĚƐŬůĞƉĞŶşĂŶĂĚƐƚĂǀďĂƉŽĚŬƌŽǀş͘
DĂǆŝŵĄůŶşƉƎşƉƵƐƚŶĄǀǉƓŬĂŽďũĞŬƚƽǀ ploše A ,B, C, D, E, F, G se touto ÚS stanovuje takto:
- maximální výška (V) nebude vyšší než 18 m.
DĂǆŝŵĄůŶşƉƎşƉƵƐƚŶĄǀǉƓŬĂŽďũĞŬƚƽǀ ploše H se touto ÚS stanovuje takto:
- maximální výška (V) nebude vyšší než 12 m.
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ĄŵĢƌvýstavby parkoviƓƛ ĂŵĂŶŝƉƵůĂēŶşch ploch je dále dle ÚS vymezen v ploše parkovŝƓƚĢ͕odstavná
a parkovací stání a v ploše výroba a skladování – zásobovací dvory.
Pro plochu parkovŝƓƚĢ͕ odstavná a parkovací stání jsou dle ÚS stanoveny následující podmínky
využití:
Hlavním využitím je dopravní vybavenost pro dopravu v ŬůŝĚƵ͕ƉĂƌŬŽǀĂĐşƉůŽĐŚǇ͕ĂƌĞĄůŽǀĄƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ͕
hromadné garáže, odstavná stání.
WƎşƉƵƐƚŶĠjsou:
- ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ĚĢũĞĂǌĂƎşǌĞŶşƵƌēĞŶĠƉƌŽƉĂƌŬŽǀĄŶş͕
- dopravní a technická infrastruktura.
EĞƉƎşƉƵƐƚŶĠje:
- ƚĂŬŽǀĠǀǇƵǎŝƚş͕ŬƚĞƌĠũĞŶĞƐůƵēŝƚĞůŶĠƐ ǀǇƵǎŝƚşŵŚůĂǀŶşŵŶĞďŽũĞƉƎĞŬĄǎŬŽƵƉƌŽũĞŚŽƌĞĂůŝǌĂĐŝ͘
Podmínky prostoƌŽǀĠŚŽƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͗ DĂǆŝŵĄůŶşǌĂƐƚĂǀĢŶŽƐƚƉůŽĐŚǇсϭϬϬй͘
Pro plochu výroba a skladování – zásobovací dvory jsou dle ÚS stanoveny následující podmínky
využití:
Hlavním využitím ũĞ ƵŵşƐƚĢŶş ǌĄƐŽďŽǀĂĐşĐŚ ĚǀŽƌƽ ĂƌĞĄůƽ ĐĞůŽŵĢƐƚƐŬĠŚŽ͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ƌĞŐŝŽŶĄůŶşŚŽ
významu.
WƎşƉƵƐƚŶĠ͕ǌĂƉŽĚŵşŶŬǇ͕ǎĞďƵĚĞƉƎĞǀĂǎŽǀĂƚŚůĂǀŶşǀǇƵǎŝƚşĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵǌĄƐŽďŽǀĂĐşĐŚĚǀŽƌƽ͕ũƐŽƵ͗
- ŶĄŬƵƉŶşǌĂƎşǌĞŶşĂǀĞůŬŽƉůŽƓŶĠŽďĐŚŽĚŶşƉŽĚŶŝŬǇ͕
- plochy pro veletrhy, výstavy a kongresy,
- ƌŽǌƐĄŚůĠǀĢĚĞĐŬŽǀǉǌŬƵŵŶĠĂƌĞĄůǇ͕
- sklady, skladové plochy a komunální provozovny,
- parkovací stání,
- rozsáhlé zábavní areály,
- ŵŶŽŚŽƷēĞůŽǀĠƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠĂƉƌƽŵǇƐůŽǀĠŬŽŵƉůĞǆǇƐŶƵƚŶŽƐƚşƎĞƓĞŶşǌĄƚĢǎĞƉƌŽǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş
a využívání okolního území.
- nebytové funkce
- ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶşǌĂƎşǌĞŶş͕
- obchody a nákupní zĂƎşǌĞŶş͕
- ƉƌŽǀŽǌŽǀŶǇǀĞƎĞũŶĠŚŽƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕
- ƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşŽďēĂŶƐŬĠŚŽǀǇďĂǀĞŶş.
- ƉĂƌŬŽǀĂĐşƐƚĄŶş͕ŽĚƐƚĂǀŶĄƐƚĄŶşĂŐĂƌĄǎĞƉƌŽƉŽƚƎĞďǇƷǌĞŵş,
- dopravní a technická infrastruktura.
EĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ jsou:
Stavby pro bydlení s výjimkou služebního bydlení.
PodmínŬǇƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͗ DĂǆŝŵĄůŶşǌĂƐƚĂǀĢŶŽƐƚƉůŽĐŚǇсϭϬϬй͘
PŽĚŵşŶŬǇƉůŽƓŶĠĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƌĞŐƵůĂĐĞũƐŽƵŐƌĂĨŝĐŬǇǌŶĄǌŽƌŶĢŶǇǀ ŚůĂǀŶşŵĂŬŽŽƌĚŝŶĂēŶşŵ výkresu
ÚS (ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶşǀǉŬƌĞƐviz ƉƎşůŽŚĂͿ͘
ĄƌŽǀĞŸũĞĚůĞĄƐĂĚƷǌĞŵŶşŚŽƌŽǌǀŽũĞ:ŝŚŽēĞƐŬĠŚŽŬƌĂũĞ, ǀĞǌŶĢŶşϭ͕͘Ϯ͕͘ϯ͕͘ϱ͘Ăϲ͘ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐĞ, (dále
jen „ZÚR“) ēĄƐƚ ƉƎĞĚŵĢƚŶĠŚŽƷǌĞŵşĚŽƚēĞŶĂkoridorem ǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŶĂĚŵşƐƚŶşŚŽ
významu D88 - ^ĞǀĞƌŶşƐŝůŶŝēŶşƚĂŶŐĞŶƚĂŵĢƐƚĂĞƐŬĠƵĚĢũŽǀŝĐĞ– ǌĄŵĢƌƉƌŽƉŽũĞŶşƐŝůŶŝĐ/ͬϮϬĂ I/34
ƐĞǀĞƌŶĢŵŝŵŽǌĂƐƚĂǀĢŶĠƷǌĞŵş ŵĢƐƚĂĞƐŬĠƵĚĢũŽǀŝĐĞ, v úseku D88/2 - úsek ǌĂũŝƓƛƵũşĐşŶĂƉŽũĞŶş
ƐĞǀĞƌŶşƐŝůŶŝēŶşƚĂŶŐĞŶƚǇŶĂƐƚĄǀĂũşĐşƐŝůŶŝēŶşƐşƛ͕ƓşƎĞŬŽƌŝĚŽƌƵϮϱϬ m.
WƌŽ ƚƵƚŽ ēĄƐƚ ƉƎĞĚŵĢƚŶĠŚŽ ƷǌĞŵş ;ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ ēĄƐƚ ƷƐĞŬƵϴϴͬϮͿ je dále zpracována územní studie
ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ůŽŐŝƐƚŝĐŬĠŚŽ ĐĞŶƚƌĂ ͘ ƵĚĢũŽǀŝĐĞ - EĞŵĂŶŝĐĞ Ă ƐĞǀĞƌŶş ƐŝůŶŝēŶş ƚĂŶŐĞŶƚĂ ŵĢƐƚĂ
͘ ƵĚĢũŽǀŝĐĞ (dále jen „územní studie SST“Ϳ͕ũĞũşŵǎƉŽƎŝǌŽǀĂƚĞůĞŵďǇů<ƌĂũƐŬǉƷƎĂĚ:ŝŚŽēĞƐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘
ĄƐƚ ƷƐĞŬƵ ϴϴͬϮ ze ZÚR je vymezena v ÚS ǀ ƉƎĞŬƌǇǀŶĠŵ využití jako ǀĞƎĞũŶĄ ĚŽƉƌĂǀŶş
infrastruktura nadmístního významu, ƉƎŝēĞŵǎŶĂǀƌǎĞŶĠƎĞƓĞŶşv ÚS bylo projednáno a odsouhlaseno
v ƌĄŵĐŝƉƎşƉƌĂǀj^Ɛ \ĞĚŝƚĞůƐƚǀşŵƐŝůŶŝĐĂĚĄůŶŝĐZ ĂDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĞŵĚŽƉƌĂǀǇZ͘
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ƉƽƐŽďǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽǀĞƎĞũŶĄĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂŶĂĚŵşƐƚního významu a ostatního využití,
které je s tímto v ƉƎĞŬƌǇǀƵ, ũĞƉŽĚŵşŶĢŶŽŶĄƐůĞĚƵũşĐşŵƉƌĂǀŝĚůĞŵ͗
sǇƵǎŝƚş ƉŽǌĞŵŬƽ ǀ ŵşƐƚĢ ƉƎĞŬƌǇǀƵ ũĞ ŵŽǎŶĠ ƉƎŝ ǌĂũŝƓƚĢŶş ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ ŽďŽƵ ǌƉƽƐŽďƽ ǀǇƵǎŝƚş
a nezamezení realizace ani jednoho z nich. V navazující projektové dokumentaci bude prokázáno
a ǌĂũŝƓƚĢŶŽ͕ǎĞƌĞĂůŝǌĂĐĞũĞĚŶŽŚŽǀǇƵǎŝƚşŶĞǌĂŵĞǌşēŝƉŽĚƐƚĂƚŶĢŶĞǌƚşǎşƌĞĂůŝǌĂĐŝĚƌƵŚĠŚŽ͘
ĄůĞ ƵƉŽǌŽƌŸƵũĞŵĞ͕ǎĞƉŽƐŽƵǌĞŶş͕ǌĚĂũĞƉƎĞĚŵĢƚŶǉǌĄŵĢƌƉƎşƉƵƐƚŶǉǌ hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a ƷǌĞŵŶĢ ƉůĄŶŽǀĂĐş ĚŽŬƵŵentací a z ŚůĞĚŝƐŬĂƵƉůĂƚŸŽǀĄŶşĐşůƽĂƷŬŽůƽƷǌĞŵŶşŚŽ
plánování, posuzuje dle § 96b stavebního zákona orgán územního plánování v závazném stanovisku,
ĂƚŽŶĂǌĄŬůĂĚĢƉƎŝƉŽũĞŶĠƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘
S pozdravem

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru
územního plánování

WƎşůŽŚy: <ŽŽƌĚŝŶĂēŶş výkres ÚS
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REGULAČNÍ OPATŘENÍ

/12
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1160

61
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1/1

PŘELOŽKA
VENKOVNÍHO
VEDENÍ VN

584/59

0°-40°

1159/2

1159/6
589/1

1159/3

482/30

VNITŘNÍ KRESBA KATASTRÁLNÍ MAPY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

I±

= PODLAŽNOST: I NADZEMNÍ PODLAŽÍ, + MOŽNOST PODKROVÍ, - MOŽNOST PODSKLEPENÍ

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

V.

= MAX. VÝŠKA HŘEBENE NAD TERÉNEM (U ROVNÝCH STŘECH VÝŠKA ATIKY)

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY URČENÉ K PŘESTAVBĚ

280/3

ČÍSLO A NÁZEV ČTVRTI (DLE ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE)

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

584/60
1159/1

ČÍSLO A NÁZEV LOKALITY (DLE ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE)

STAV
1166/4
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7
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58

/2

11

1168/2

PŘEJEZDNÉ A ZPOMALOVACÍ PRAHY

ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ

280/1

1155/1

/5

NÁVRH

1/2
117

2
59

591/7

SILNICE I. TŘÍDY (DLE ÚP NÁVRH MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY)

/35
75
11 75/3
11

1155/13

/6

1154/12

273/12

SILNICE I. TŘÍDY (DLE ÚP NÁVRH MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY)-JÍZDNÍ PRUH
SILNICE III. TŘÍDY (DLE ÚP NÁVRH MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY)-JÍZDNÍ PRUH

1166/2

591/8

591/17

STAV

273/8
273/11

1168/8

NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘAD
NA P.Č. 599/22 V K.Ú. ČB 3
1154/11
593/8

NÁVRH
CYKLOSTEZKA

1155/12

/91154/10
1154

2
59

591/16

STAV

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

1155/11

1154/8

/4
593/6

1168/15

m2

2

1155/5

1155/10

257/1

INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI - AREÁL
ODVODNĚNÍ
273/9

58

/7
/6 1154

2
59

591/1

591/15

593/7

B 9.725

1154

591/14

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ II. KATEGORIE

280/4

1155/9

591/6

ORIENTAČNÍ KÓTY ODSTUPŮ A VZDÁLENOSTÍ

11

/1
58

591/13

ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO POUTAČE

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODU

11

591/4

1155/8

HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH (DLE ÚP Č. BUDĚJOVICE)

OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE/EL. STANICE

OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ

1168/17

591/5

253/34

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE II. TŘÍDY
280/21

OCHRANNÉ PÁSMO VTL A STL PLYNOVODU

4
/3

1165

1159/5

11

1155/6

591/12

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DLE ÚP Č. BUDĚJOVICE)

253/47

590
591/3

253/4

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I. TŘÍDY

VÝÚSTNÍ
OBJEKT
584/84

HRANICE LOKALITY (DLE ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE)

257/7

MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ
RETENCE
280/6

1158/6

1155/7

584/25

HRANICE A ČÍSLO PARCELY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

= POVOLENÝ ROZSAH SKLONŮ STŘECH

280/2

589/2

HRANICE A POPIS KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

= PROCENTO ZASTAVĚNOSTI PLOCHY

... %
285/4
251/6

3

4/5
58

= INDEX PLOCHY S REGULAČNÍM OPATŘENÍM

285/2

612

284/2

MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ RETENCE

/11

64

116

584/23
584/51

HRANICE A ZNAČENÍ

KÓTA ODSTUPU REGULAČNÍCH ČAR OD HRANIC POZEMKU

285/6

11

584/29

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

253/5

STAVEBNÍ HRANICE - HRANICE, ROZHRANÍ MEZI STAVBOU A NEZASTAVĚNOU ČÁSTÍ POZEMKU

1164/7

VÝÚSTNÍ OBJEKT

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

- UDÁVÁ POLOHU HLAVNÍHO OBJEMU OBJEKTU
- VYMEZUJE ZASTAVĚNÍ NA POZEMCÍCH VŮČI VNĚJŠÍMU OKOLÍ BLOKU

STAVEBNÍ ČÁRA

285/7

1164/8

11

269/4
273/14

MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE

591/9

2/7
59

593/9

CHODNÍKY, NEPOJÍŽDĚNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - BUDOVY

591/10
564

591/18

277/1

269/5

1168/13

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZÁSOBOVACÍ DVORY

273/15

593/12
591/19

2

A 3.353 m

H

1168/3

277/2

1155/4

1168/11

2

5 m2
1.22 591/21

2/9
59

593/11

594/11

SMÍŠENÉ VYUŽITÍ

1168/21

/5

591/20

2/8

593/10
594/15

1154

59

594/27

1168/1

ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ PRO KAMIONY

269/6

1168/12

PŘELOŽKA
KABELOVÉHO
VEDENÍ VN

PARKOVACÍ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

273/16

ZELEŇ VEŘEJNÁ
ČERVENÝ VRCH

593/13

594/16

7

269/7

594/17

591/2

59

2/1

ZELEŇ KRAJINNÁ

277/3

271/2

Na Světlických

VODNÍ PLOCHY A TOKY

0

594/24

ZELEŇ AREÁLOVÁ

271/1

1168/22

271/3

951

594/18

271/4

rtík

593/16
1153/2

593/17
594/22

269/10

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

/10
75
11 /8
75
11

594/21

1202/2

/23

Če

594/23
594/19
593/15
594/20

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

269

593/14

269/11

STAV

NÁVRH
VODOVODNÍ ŘAD

269/12

1202/8

1155/2

1210/7

C1.793

MÍSTO NAPOJENÍ
1210/8STL PLYNOVODU

VODOVODNÍ ŘAD - KE ZRUŠENÍ

m2

269/13

1171/1

KANALIZAČNÍ ŘAD - JEDNOTNÝ

269/25

5

KANALIZAČNÍ ŘAD - JEDNOTNÝ - MIMO PROVOZ

269/14

269/24

KANALIZAČNÍ ŘAD - SPLAŠKOVÝ

269/15

1210/9

1098/10

KANALIZAČNÍ ŘAD - DEŠŤOVÝ
1168/18

1156

1168/20

14.0

TEPLOVODNÍ ROZVOD (HORKOVOD, PAROVOD)
269/17

NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VVN 110 kV
269/18

/18

1210/11

1177/1

m2

75

65

11

1210/10

269/16

D

1210/1

NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN
269/19

3/4

G

1154/2

1180

7
3

269/20

3

9,5

PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN
PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN - KE ZRUŠENÍ (PŘELOŽENÍ)
269/21

49
m

1184/4

2

SLOUP VENKOVNÍHO VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

1179
1184/3

1168/19
3/7

12 1210/12
09
/2

NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN - KE ZRUŠENÍ (PŘELOŽENÍ)

3

Světlík

8.7
1168/3

3

1174

1178

264/26

1181

4/4

VTL PLYNOVOD POD 40 BARŮ
STL PLYNOVOD

1153/1
3/6

4/3

TRAFOSTANICE
1095/86

264/18

1184/2

1177/2

3/9

264/19

1095/85

STL PLYNOVOD - ODPOJENÉ (NEFUNKČNÍ) POTRUBÍ

1183

REGULAČNÍ STANICE VTL PLYNODOVU

1182
264/20

1184/1

3/1

1190

/176

5

1191

52

1185/2

1186

/6

11

03

3/10

12/24

1201

4/1

/167

1/133

8/6

8/4

8/5

10/115

10/6

10/49

10/48

8

1201/3

1188

F

5.9

1197/2 1197/1

17

1198/1

m2

1201/238
1201/231

1199/3

10/130

1201/191
1150/5

1199
/1

2

10/128

1199
/9

/8

1199
/7

10/126

1199

/6

1199/5

10/122

10/79
10/80

10/81 10/82

10/83

10/123

10/55

10/127

/11

10

10/78

2

1200/3
10/12

PŘELOŽKA
VENKOVNÍHO
VEDENÍ VN

1199/4
1200/20

1200/4

10/117

10/44

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
STAVBA NOVÉ KOMUNIKACE V ÚZEMÍ HUSOVY KOLONIE V TRASE OKRUŽNÍ – SEVERNÍ TANGENTA
STAVBA SMYČKY TROLEJBUSU A AUTOBUSU V LOKALITĚ NA SVĚTLÍCÍCH

1199/2

1200/8

1200/6

STAVBA KABELOVÉHO ROZVODU VN 22kV
1200/27

1202/5

10/105

10/129

1199/1

STAVBA NOVÉ, POPŘÍPADĚ ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE 22/0,4 kV
1200/5

1200/7

1200/18

1201/42
1201/160

1199

1200/25
10/125

1201/46

1199
/10

1200/24

9/3

10/66 10/67

1201/87

10/18

1201/246

1202/4

10/21

1200/26

1200/15
1200/16

10/124
10/19

1201/190

1200/17
10/7

10/77

1201/4

1201/239

10/68

10/56

1201/5

10/121
10/9

10/76

1201/174

1202/1
10/69

/57

6

10/70

11/5

03

1201/175

1201/138

1201/259
1201/230

1201/27

10/50

INTERAKČNÍ PRVEK (DLE ÚP ČB)
12

5

PŘELOŽKA
KABELOVÉHO
VEDENÍ VN

10/53

10/73
10/72

10/119

1201/6

10/8

1201/72
1200/13

Lůsy
1201/145

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR (DLE PLÁNU ÚSES PRO OPR ČB, 01/2011)
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR (DLE ÚP ČB)

MÍSTO NAPOJENÍ STL PLYNOVODU

1201/27

1197/3

NÁVRH
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM (DLE PLÁNU ÚSES PRO OPR ČB, 01/2011)

1201/67

1201/229

1202/3

10/52

m2

1201/210

1196/2 1196/1
1198/5
1198/6

1194

10/47

10/71

STAV

264/28

1201/202
1201/184

264/29

1201/180

10/116 10/45
10/74
11/4

1201/188

1196/3

10/46

10/51

11/2

10/10
10/13

10/111

8/9

RS
VTL

1201/179

1195/3
1195/2 1195/1
1198/3
1198/4

8/7

8/2

6/3

11/3

8/3

6/7 6/8

10/120

09

3

3/11

6/1
6/6

9.4

1192

119

6/2

E

1189

6/4
6/5

11/1

3/12

1201/17

3/5

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

1201/134
120

6/9

264/23

1201/122

3/14

5/3
3/8

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

264/21

1201

1185/1

PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU DN 250
(ETERNITOVÝ ŘAD DN 250MM)

12/3

RADIORELÉOVÁ TRASA

12

1177/5

STAVBA NOVÝCH TRAS PLYNOVODŮ VEDENÝCH NAVRŽENÝM KOMUNIKAČNÍM SKELETEM
1200/9
1201/53
1200/2

STAVBA TEPLOVODNÍ SÍTĚ

1201/254

