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Zadání:
Zpracování Oznámení záměru „OC Blansko, ul. Poříčí“ z hlediska vlivů záměru na životní
prostředí dle §6 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3.
Obr. č. 1 Lokalizace záměru

Obr. č. 2 Pohled na lokalitu z protilehlého břehu Svitavy
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ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.

Obchodní firma: M.S. Blanenská, s.r.o.

2.

IČO:

3.

Sídlo: Koliště 1912/13, 602 00 Brno

4.

Oprávněný zástupce oznamovatele: Pavel Kučera, Palackého tř. 158, 612 00 Brno,
telefon: +420 733 600 269

27719120

ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Předmětem oznámení je „OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ“.
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je záměr řazen do kategorie II, bod
10.6 „Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha.
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou
nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek
s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad
500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Předkládaným záměrem je stavba „OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ“. Záměr představuje realizaci
nové trvalé stavby. Stavba bude využívána pro maloobchodní prodej potravinářského a ve
větším případě nepotravinářského zboží.
Dotčené území pro realizaci záměru je vymezeno plochou areálu stávajícího zahradnictví.
Lokalita je z jižní a západní strany vymezena břehem řeky Svitavy. Jižní a východní strana je
vymezena bezpečnostní strouhou pro zpětný přeliv. Ze severní strany je lokalita vymezena
stávajícím objektem bytového domu a břehem potoka Sloupečník.
Celková plocha pozemků stavby představuje rozlohu 37.165m2.
Zastavěná plocha činí 8.339m2 (SO 01 - 1.565m2, SO 02 - 4.741m2, SO 03 - 2.033m2 ).
Obestavěný prostor představuje objem 56.130m3.
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Tab. č. 1 : Zpevněné plochy

ETAPA I

OKRUH

CELKEM

Chodníky (zámk.
dlažba)

1.889 m2

290 m2

2.1792

Parkovací stání (zámk.
dlažba)

2.961 m2

Komunikace na
parkovišti (asfalt)

3.556 m2

Zásobovací komunikace
(asfalt)

3.548 m2

Pojezdná dlažba

11,5 m2

Odstavná plocha
(ostrůvky)

2.961 m2
1.959 m2

5.515 m2
3.548 m2

163 m2

174,5 m2

218 m2

218 m2

Okapový chodník

94 m2

94 m2

Plochy obrubníků

321 m2

88 m2

409 m2

Zeleň

16.277 m2

3.422 m2

19.699 m2

Stávající asfaltová
plocha u BD

48 m2

Rampa o chodník lávky
na pravém břehu

111 m2

Upravovaná zeleň na
pravém břehu

180 m2

Objekt obchodního centra je rozdělen na 17 samostatných nájemních jednotek. Plochy
nájemních jednotek a předpokládané počty pracovníků jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 2 : Členění do nájemních jednotek

OZNAČENÍ
NÁJEMNÍ
JEDNOTKY

NÁJEMCE

PŮDORYSNÁ
PLOCHA M2

ODHADOVANÝ
POČET OSOB

OJ1

Jysk

1.078

8

OJ2

Werco

768

9

OJ3

Zahradnictví

259

6

OJ4

Cukrárna, prodej
bot, kadeřnictví

168

4

OJ5

Super ZOO

261

4
8

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

OJ6

Orion

261

3

OJ7

Wiky

313

3

OJ8

Teta

416

4

OJ9

PEPCO

416

6

OJ10

Sportisimo

515

6

OJ11

Gate

515

6

OJ12

Takko

567

6

OJ13

CCC Boty

567

4

OJ14

Okay

710

10

OJ15

Prodejna
potravin

1.355

12/směna

OJ16

Tabák

40

1

OJ17

Lékárna

250

4

celkem

8.459

Jako prodejna potravin a omezeného sortimentu smíšeného zboží je navržen stavební objekt
SO01. Stavba obsahuje celkovou prodejní ploch prodejny potravin 914 m2 a prodejní plochu
lékárny 73 m2.
Otevírací doba objektu SO01: pondělí až neděle, 8 – 22 hod
Jako nájemní jednotky pro obchod a služby budou užívány stavební objekty SO02 a SO03
Stavba obsahuje patnáct samostatných nájemních jednotek s celkovou plochou 6.854 m2.
Otevírací doba objektů SO02 a SO03: pondělí až neděle, 8 – 20 hod (zásobování bude probíhat
již od 6.00 hod) Areál nebude provozován v noční dobu (22.00 – 6.00 hod)
Součástí areálu bude parkoviště pro osobní automobily. Kapacita parkoviště: celkem
parkovacích stání 223 (z toho 8 pro ZTP a 3 pro parkování vozidel osob doprovázejících dítě
v kočárku).
Odhadované investiční náklady bez strojní technologie činí 225 mil. Kč.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Jihomoravský
Obec: Blansko
Katastrální území: Blansko (605018)
Parcely č.: 1018/2, 1018/3, 1018/6, 1019/3, 1019/13, 1019/16, 1019/17, 1019/18, 1019/19,
1019/35, 1019/37, 1019/38, 1019/39, 1019/40, 1019/41, 1019/42, 1019/43, 1019/44, 1019/45,
1019/46, 1019/58, 1019/59, 1019/60, 1019/61, 1019/62, 1019/63, 1019/64, 1019/68, 1019/69,
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1019/70, 1542, 1543, 1544, 4580, 4583, 1395/1
Dočasné pozemky staveniště jsou navrženy na parcelách č. 1017/2 1019/32, 1019/50, 1046/2,
1060/1, 1060/39, 1060/40, 1363/3, 1363/4, 1363/7, 1363/25, 1395/1, 1359/4, 1429/1, 1429/2,
1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/30, 1429/31, 1429/32.
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba centra obchodu a služeb, určeného pro maloobchodní
prodej potravinářského a ve větším případě nepotravinářského zboží. Celková plocha pozemků
stavby činí 37.165 m2, celková zastavěná plocha činí 8.339 m2.
Stavba je situována na severozápadním okraji města Blanska mezi řekou Svitavou a ulicí
Poříčí, na místě stávajících zahradních skleníků. Pozemek pro stavbu klesá od severu k jihu
s převýšením cca 2,5m. Z východní strany je pozemek zahradnictví ohraničen bezpečnostní
strouhou pro zpětný přeliv, která bude zachována a bude obnovena její funkčnost. Ze západní
strany je pozemek ohraničen svahy říčního břehu řeky Svitavy.
V řešeném území je navržen násyp výšky 0 až 3,0m nad stávající úrovní terénu, a to v ploše
navrhovaných zpevněných a zastavěných ploch. Rozdíl výšek mezi navrhovanou výškovou
úrovní a stávajícími přilehlými plochami se zachovanou výškou terénu, bude vyrovnán
svahováním a v místech s velkým převýšením budou provedeny opěrné zdi.
Součástí projektu je objekt SO 26 - úpravy břehu řeky, který řeší kompenzační opatření
vytvořením bermy na levém břehu řeky Svitavy.
Stavba bude provedena v jedné etapě.
Související investicí je stavba okružní křižovatky s přeložkami a stavba lávky pro pěší přes
řeku Svitavu.
Hlavními stavebními objekty jsou objekt SO01, který je navržen jako prodejna potravin
a omezeného sortimentu smíšeného zboží. Stavba obsahuje celkovou prodejní ploch prodejny
potravin 914 m2 a prodejní plochu lékárny 73 m2.
Jako nájemní jednotky pro obchod a služby jsou navrženy objekty SO02 a SO03, které budou
sloužit pro maloobchodní prodej zboží nepotravinářského sortimentu, provoz cukrárny
a provoz kadeřnictví. Tyto objekty zahrnují 17 samostatných nájemních jednotek s celkovou
plochou 6.854m2.
V rámci areálu jsou navrženy další stavební objekty – obj.č. 7 Vlajkové stožáry a obj.č. 8
Reklamní pylon.
Související investicí je stavba okružní křižovatky s přeložkami (obj.č. 6) a stavba lávky pro
pěší přes řeku Svitavu (obj.č. 9).
Součástí záměru jsou také plánované inženýrské objekty – obj.č.4 HTU a opěrné zdi, obj.č. 5 –
Zpevněné plochy areálové, obj. č. 6 – okružní křižovatka, obj. č. 9 – lávka pro pěší, obj. č. 10.1
– Přeložka a prodloužení vodovodu, obj. č. 10.2 – Vodovodní přípojka a venkovní část
vnitřního vodovodu, obj. č. 11 – Přípojka splaškové kanalizace, venkovní část vnitřní splaškové
kanalizace, obj. č. 12 – dešťová kanalizace, retenční nádrž, průlehy, obj. č. 13 – Přípojka STL
plynu a venkovní část areálového plynovodu, obj. č. 14 – Přípojka VN, trafostanice, obj. č. 15 –
Přípojka NN, obj. č. 16 – osvětlení areálu, rozvody NN, obj. č. 17 – telekomunikační přípojka,
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obj. č. 18 – přeložka NN (neobsazeno), obj. č. 19 – Přeložka – ochrana kabelů O2, obj. č. 20 –
Přeložka STL plynovodu, obj. č. 21.1 – Přeložka – veřejné osvětlení, obj. č. 21.2 – Nasvětlení
kruhové křižovatky, obj. č. 22 – zeleň a sadové úpravy, obj. č. 23 – Osazení a napojení
dešťových uličních vpustí, obj. č. 24 – Bezpečnostní strouha pro zpětný přeliv, obj.č. 25 –
neobsazeno, obj.č. 26 – úpravy břehů řeky, úprava ukončení lávky a prodloužení ochrany
kabelů, obj. č. 27 – úpravy signalizačních semaforů.
Pro zákazníky je navrženo celkem 223 parkovacích stání (z toho 8 pro ZTP a 3 parkovací místa
pro osoby doprovázející dítě v kočárku).
Stavba bude dopravně napojena na silnici II/374 (ulice Poříčí). Stávající styková křižovatka je
nahrazena okružní křižovatkou se čtyřmi rameny. 4. rameno připojuje areál OC. OK je
jednopruhová s průměrem 32m. Zajišťuje průjezd všem kategoriím vozidel. Ramena OK
silnice II/374 jsou doplněna o ochranné ostrůvky přechodů pro chodce.
V rámci výstavby objektu budou provedeny terénní a sadové úpravy.
Navržené objekty jsou staticky nezávislé a jejich konstrukční řešení nebude mít vliv na okolí.
Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemků.
Vzhledem k charakteru záměru lze očekávat mírné navýšení související dopravy. Avšak
vzhledem k tomu, že po příjezdových komunikacích přijíždí osobní automobily již dnes do
stávajících sousedních obchodních areálů, či projíždí dále do centra Blanska, bude část
související dopravy představovat dopravu sdílenou se stávajícím stavem (min. 30%).
Výjezd od OC na přilehlé komunikace bude řešen okružní křižovatkou.
Přes řeku Svitavu je navržena lávka pro pěší a cyklisty propojující pěší trasy se stezkou pro
chodce a cyklisty na pravém břehu řeky.
Záměr OC bude navazovat na připravované úpravy zasíťování území, které na ulici Na Řadech
připravuje správce elektrických sítí firma E.ON. s r.o.. Úpravy budou zahrnovat výstavbu nové
distribuční trafostanice a nové sítě VN a NN. Dále je navrženo zrušení vzdušného vedení NN
a VN s trafostanicí v jižní části pozemku. Je uvažováno s odstraněním stávajícího podzemního
vedení NN podél areálu. S realizací záměru souvisí přeložka STL plynovodu, přeložka
podzemního vedení NN a trafostanice, přeložka – ochrana podzemních vedení komunikačních
kabelů O2.
Významná kumulace vlivů se vzhledem k lokalizaci záměru, současnému využití území
a územnímu plánování neočekává. Umístění záměru je v souladu s platným Územním plánem
města Blansko, za předpokladu, že nebude ovlivněn průtok vody v řece Svitavě a nedojde ke
zhoršení odtokových poměrů, za současné realizace kompenzačních protipovodňových opatření
(viz příloha č. 1 – Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územního plánování). Dle platného
územního plánu je záměr situován do území, které je určeno pro stavby zařízení předmětného
typu (plochy funkčního typu OK: občanské vybavení komerčního typu), s podmínkou využití
pouze v případě, že bude vyloučeno negativní ovlivnění průtoku toku a nedojde ke zhoršení
odtokových poměrů.
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by očekávané negativní vlivy
přesahovaly významně hranice pozemků určených pro jeho umístění.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Staveniště se nachází v intravilánu obce, v místě stávajících zahradních skleníků. Plocha je
v současné době zastavěna skleníky a dalšími objekty zahradnictví a částečně zpevněnými
plochami a komunikacemi. Území má rovinatý charakter. Dle platného územního plánu jsou
dotčené pozemky vymezeny pro občanské vybavení komerčního typu.
Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území a dále s ohledem na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu.
Umístění předkládaného souboru staveb je dáno podnikatelským záměrem investora, který má
zájem postavit centrum obchodu a služeb. Realizací záměru dojde k revitalizaci předmětného
území a chátrajícího areálu. Půdní prostředí je vzhledem k dosavadnímu využívání silně
antropogenně pozměněno, na základě hodnocení úrovně kontaminace v rámci provedeného
Pedologického průzkumu a zákonných ustanovení nelze humusový horizont zájmových
pozemků doporučit ke zúrodnění zemědělských pozemků, ani k aplikaci na povrch terénu. Dále
byly zjištěny antropogenní zásahy ve smyslu navážky nových materiálů, převrstvení půdních
horizontů, vybudování stavebních prvků – základů pro skleníky a ostatní stavby. Uvnitř
skleníků byly navíc dlouhodobě měněny půdní podmínky dodáváním organických i
minerálních hnojiv a substrátů. Na základě provedeného Pedologického průzkumu bylo
konstatováno, že povrchová vrstva půdy ve sklenících není původní povrchovou vrstvou
fluvizemí. Na základě těchto zjištění je možno konstatovat, že realizací záměru nebude
znemožněno efektivnější zemědělské využití předmětné plochy, neboť tyto pozemky již nejsou
pro zúrodnění vhodné. Zároveň je však třeba řešit současný nevyhovující stav území a
stávajících chátrajících a ne zcela využívaných objektů a ploch.
Charakter lokality vyhovuje umístění předmětného záměru vzhledem ke stávajícímu
obdobnému využití okolních ploch i vzhledem k vazbám na stávající dopravní infrastrukturu.
Celkové prostorové řešení stavby vychází z územních vztahů, vazeb na okolní zástavbu
a definovaných územních limitů.
Předmětným záměrem je do města doplňován prodejní sortiment, za kterým v tuto chvíli jezdí
obyvatelé do cca 17km vzdáleného Brna. Sousední pozemky na pravém břehu Svitavy jsou
součástí Sportovního ostrova, který zahrnuje sportovní areály a hřiště pro sportovní,
volnočasové a rekreační aktivity. Lze konstatovat, že vybudováním OC dojde k částečnému
odclonění Sportovního ostrova od ruchu komunikace II/374. Současně bude řekou odříznutá
část Sportovního ostrova napojena lávkou na centrum, což může zlepšit i sociální pohodu
obyvatel využívající dotčené sportovní areály a volnočasové prvky.
Konceptem řešení navrhovaného záměru je doplnit jednotlivé služby tak, aby mohl být
zákazník na optimální ploše maximálně uspokojen.
Záměr je předkládán v jednom variantním řešení.
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Předkládaným záměrem je stavba „Obchodní centrum Blansko, ul. Poříčí“. Navržený areál
centra obchodu a služeb je situován v intravilánu obce Blansko.
12

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

Na lokalitě se nachází inženýrské sítě, které je třeba přeložit či ochránit (přeložka NN, přeložka
– ochrana kabelů O2, přeložka STL plynovodu, přeložka veřejného osvětlení). Dopravní
napojení centra obchodu a služeb je řešeno přes příjezdovou komunikaci na silnici II/374.
Stávající styková křižovatka bude přestavěna na čtyřramennou jednopruhovou okružní
křižovatku se čtvrtým ramenem napojujícím OC. Stavba bude napojena na stávající zdroje
vody a energií prostřednictvím nových přípojek.
Záměr představuje výstavbu tří samostatných trvalých staveb – obchodní centrum budova č. 1
(SO 01), obchodní centrum budova č. 2 (SO 02) a obchodní centrum budova č. 3 (SO 03).
Součástí je také související veřejné přístupové prostranství – chodník a parkoviště.
V souvislosti s realizací záměru dojde také k vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes řeku
Svitavu.
Urbanistické a architektonické řešení stavby
Plocha pro navrhovanou výstavbu obchodního centra je v současné době tvořena zemědělskou
výrobou a zastavěna objekty pro pěstování plodin (skleníky a související hospodářské budovy),
v různém stupni degradace. Využití plochy je uvažováno pro výstavbu obchodního centra
s nájemními jednotkami, dostatečně dimenzovanými parkovacími plochami a nezbytnými
plochami pro oddělené zásobování. Západní a severní část pozemku je vyčleněna pro výrazné
plochy zeleně podél řeky.
Zástavba okolí je rozvolněná areálového typu s budovami obchodního a výrobně
administrativního charakteru doplněná o plochy pro dopravu v klidu, zásobování a manipulaci.
Ze severu přiléhá k areálu bytový dům.
Navržená zástavba je koncipována do tvaru přerušeného širokého L. Tato koncepce umožňuje
dostatečně a provozně bezpečně oddělit plochy pro pěší a automobilový pohyb zákazníků od
ploch pro zásobování. Koncepcí do tvaru L je také dosaženo čitelného definování veřejného
prostoru s jasnou uliční a stavební frontou, což lze chápat ve vztahu k okolní zástavbě jako
pozitivum. Součástí koncepce je i vymezení prostorových rezerv pro možný budoucí záměr
vybudování mostu přes řeku Svitavu. Mimo jiné se předpokládá vybudování funkčních berm
a zachování a obnovu funkce bezpečnostní strouhy pro zpětný rozliv.
Navržená zástavba je výškově umístěna tak, aby úroveň podlahy byla nad úrovní Q100. Rovněž
celková koncepce areálu je navržena s ohledem na hydrotechnické požadavky vyplývající z
odborné studie posouzení odtokových poměrů, zpracované Povodím Moravy. Mimo jiné se
předpokládá vybudování funkčních berm a zachování a obnovu funkce bezpečnostní strouhy
pro zpětný rozliv.
Stavba obchodního centra je půdorysně tvarována do tvaru širokého L, které pomáhá
prostorově definovat veřejný prostor. Fasáda objektu orientovaná do tohoto prostoru bude
v maximální míře prosklená. Podél objektů je navržen dostatečně dimenzovaný chodník, který
bude navíc částečně kryt předsazeným zastřešením. V rohu tvaru L je vytvořen průchod, který
umožní pěší napojení do plochy zeleně s návazností na lávku pro pěší, přes řeku Svitavu a také
pohledově rozdělí hmotu budovy.
Obchodní objekty budou mít plochou střechu, směrem k parkovišti doplněnou o nadsazené
přestřešení obchodního chodníku. Směrem ke stávajícímu bytovému domu je navržen pás
izolační zeleně.
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Provoz zásobování je navržen odděleně ze zadní strany objektu tak, aby bylo vyloučeno
jakékoli zatěžování hlukem ve vztahu k obytnému objektu na severní straně pozemku. Provoz
obchodního centra se předpokládá pouze v denních hodinách. V nočních hodinách nebude
centrum v provozu s výjimkou parkoviště, které lze (po dohodě) ponechat otevřené.
Lávka pro pěší o jednom poli je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí. Mostovka celkové šířky
3,26 m je tvořena jednotrámovým průřezem s vyloženými konzolami (průřez ve tvaru písmene
T). Výška průřezu mostovky se směrem k opěrám, rámovým rohům, postupně zvyšuje
(náběhovaná rámová příčel). Volná šířka na mostě je 3,00 m.
Stojiny rámové konstrukce jsou tvořeny monolitickými opěrami s monolitickými křídly.
Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Povrch mostovky je tvořen přímo pochůzí izolací (např. TARCO). Odvodnění mostu je
provedeno příčným a podélným sklonem mimo most. Mostní závěry nejsou u tohoto typu
mostní konstrukce prováděny. Zábradlí je tvořeno ocelovými sloupky a madlem, výplň
z tahokovu.
Technické řešení
Příprava stavby - HTÚ
Před zahájením výstavby budou v areálu provedeny demolice, jejich povolení je součástí
samostatného řízení. Pro konečnou realizaci stavby je třeba v prostoru nové výstavby provést
kácení stromů. Zachovávané stromy budou během stavby chráněny. Dle předběžné bilance
zemních prací bude výrazná potřeba násypů. Úprava terénů bude prováděna v rámci HTÚ
a úprav říčního břehu - materiál na zásyp bude dodáván průběžně během výstavby.
Požadavky na deponie zemin nejsou. Staveniště svým rozsahem vyhovuje pro dočasné
skladování zásypových materiálů.
Staveniště se nachází mimo městskou zástavbu, v prostoru, který je na veškeré sítě napojen
a je také připojen na veřejné pozemní komunikace ulice Poříčí. Po dobu výstavby bude pro
vjezd na staveniště využíváno stávající dopravní napojení areálu zahradnictví a to až do doby
vybudování nového sjezdu na staveniště v místě nového dopravního napojení.
Obchodní centrum budova č. 1 – obj. č. 1
Objekt nákupního centra je tvořen budovou halového typu s plochou střechou. Objekt je tvořen
hranolovou hmotou se zvýrazněným rohovým vstupem a vystupující hmotou zásobovací rampy
na západní straně objektu. Hlavní fasáda je otevřena směrem k příjezdu/přístupu do areálu.
Objekt bude rozdělen na hlavní prodejní prostor prodejny potravin s přidruženým provozem
přípraven, skladů, příjmu zboží a zázemí. Součástí objektu je jednotka lékárny.
V rámci technologií bude pro potřeby prodejny vybudována v zázemí nová elektrorozvodna,
místnost pro UPS nouzového osvětlení, technická místnost. Jednotky VZT (centrální pro
prodejnu a jednotka pro zázemí) budou umístěné na střeše ranního zásobování a v prostoru pod
střechou objektu. Zdrojem tepla a chladu pro vytápění a chlazení prodejny bude zbytkové teplo
získané z technologického chlazení formou „Conveni packu“ a zařízeními DAIKIN.
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Venkovní jednotky budou umístěné na ocelové konstrukci na střeše (parkovišti) objektu. Pro
vytápění zázemí a ohřev TUV bude elektrických přímotopů.
Nosný systém bude tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí halového typu. Založení
nosných konstrukcí objektu bude na velkoprůměrových pilotách s hlavicemi opatřenými
kalichy pro kotvení sloupů. Piloty budou i pod obvodovými základovými nosníky v místě
velkých rozponů. Nosná konstrukce je tvořena sloupy průřezu 350x500mm vetknutými do
kalichů pilot. Sloupy budou ukončeny vidličkou pro uložení vazníků. Střešní vazníky budou
navrženy jako předpjaté mající průřez písmene T s uložením ve spádu. Na sloupy jsou
v místě obvodových stěna a vnitřní dělící stěny uloženy průvlaky. Střešní plášť bude tvořen
trapézovým plechem, tepelnou izolací a střešní fólií a bude kotven do vazníků. ŽB skelet bude
doplněn ocelovými konstrukcemi. Čelní fasáda bude z části prosklená. Obvodový plášť je
tvořen zděnou konstrukcí z keramických tepelně izolačních tvárnic. Část čelní fasády bude
obložena alucobondovými obklady.
Příčky v prodejně budou z keramických cihel v tl.100, 125, 150 a 200mm. Příčky v lékárně
z PUR panelů. Chladící a mrazicí boxy jsou tvořeny izolačními PUR panely v tl.80 a 140mm.
Nad chladící a mrazicí box je postavena konstrukce regálu, které je kotvená do podlahy
a sloupů objektu.
Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou na prodejní ploše a v zázemí prodejny. Ve
skladech a technických místnostech budou betonové podlahy s epoxidovým nátěrem. Podhledy
budou pouze v zázemí pro personál a v přípravnách a budou tvořené kazetovými podhledy ve
výšce 3,0m.
Stavba je navržena z hlediska klimatických vlivů na normová zatížení větrem a sněhem v dané
oblasti. Na objektu bude třeba provádět obvyklou údržbu, aby byla zajištěna odolnost
a životnost konstrukčních prvků.
Zatížení použité při výpočtu odpovídá II. sněhové oblasti 1,0 kN/m2 dle ČSN EN 1991 -1-3.
Zatížení větrem odpovídá větrové oblasti se střední rychlostí 25m/s dle ČSN EN 1991-1-4.
Obchodní centrum budova č. 2 – obj. č. 2
Objekt nákupního centra je tvořen budovou halového typu s plochou střechou. Objekt je tvořen
hranolovou hmotou s uskakující zadní stěnou. Hlavní fasáda je otevřena směrem
k příjezdu/přístupu do areálu. Objekt bude rozdělen do deseti samostatných obchodních
jednotek, kdy každá jednotka bude mít svého nájemce. Součástí objektu budou samostatné
prostory pro kotelnu a ústřednu EPS. V rámci jednotlivých jednotek budou provedena zázemí
pro zaměstnance, skladovací prostory a prodejní plochy dle požadavků budoucích nájemců
a platných hygienických předpisů.
Objekt je členěn do tří samostatných dilatačních celků, které vychází z potřeby výškového
členění objektu s klesáním podlahy od severní části po jižní část objektu.
Nosný systém bude tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí halového typu. Založení
nosných konstrukcí objektu bude na velkoprůměrových pilotách s hlavicemi opatřenými
kalichy pro kotvení sloupů. Piloty budou i pod obvodovými základovými nosníky v místě
velkých rozponů. Nosná konstrukce je tvořena sloupy průřezu 400x400mm vetknutými do
kalichů pilot. Sloupy budou ukončeny vidličkou pro uložení vazníků.
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Přímopasé střešní vazníky mají průřez písmene T a jsou uloženy ve spádu. Na vazníky jsou
ukládány vaznice, po obvodu jsou doplněna železobetonová okapní ztužidla. Střešní plášť bude
tvořen trapézovým plechem, tepelnou izolací a střešní fólií a bude kotven do vaznic. Svislý
obvodový plášť bude tvořen ze sendvičových panelů, čelní fasáda bude z části prosklená.
Obvodový plášť bude nesen ocelovou nosnou konstrukcí, která bude kotvena k nosnému
skeletu.
Stavba je navržena z hlediska klimatických vlivů na normová zatížení větrem a sněhem v dané
oblasti. Na objektu bude třeba provádět obvyklou údržbu, aby byla zajištěna odolnost
a životnost konstrukčních prvků.
Zatížení použité při výpočtu odpovídá II. sněhové oblasti 1,0 kN/m2 dle ČSN EN 1991 -1-3.
Zatížení větrem odpovídá větrové oblasti se střední rychlostí 25m/s dle ČSN EN 1991-1-4.
Obchodní centrum budova č. 3 – obj. č. 3
Objekt nákupního centra je tvořen budovou halového typu s plochou střechou. Objekt je tvořen
hranolovou hmotou s uskakující zadní i čelní stěnou. Hlavní fasáda je otevřena směrem
k příjezdu/přístupu do areálu. Objekt bude rozdělen do pěti samostatných obchodních jednotek,
kdy každá jednotka bude mít svého nájemce. V rámci jednotlivých jednotek budou provedena
zázemí pro zaměstnance, skladovací prostory a prodejní plochy dle požadavků budoucích
nájemců a platných hygienických předpisů.
Objekt je členěn do dvou samostatných dilatačních celků.
Nosný systém bude tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí halového typu. Založení
nosných konstrukcí objektu bude na velkoprůměrových pilotách s hlavicemi opatřenými
kalichy pro kotvení sloupů. Piloty budou i pod obvodovými základovými nosníky v místě
velkých rozponů. Nosná konstrukce je tvořena sloupy průřezu 400x400mm vetknutými do
kalichů pilot. Sloupy budou ukončeny vidličkou pro uložení vazníků. Přímopasé střešní
vazníky mají průřez písmene T a jsou uloženy ve spádu. Na vazníky jsou ukládány vaznice, po
obvodu jsou doplněna železobetonová okapní ztužidla. Střešní plášť bude tvořen trapézovým
plechem, tepelnou izolací a střešní fólií a bude kotven do vaznic. Svislý obvodový plášť bude
tvořen ze sendvičových panelů, čelní fasáda bude z části prosklená. Obvodový plášť bude
nesen ocelovou nosnou konstrukcí, která bude kotvena k nosnému skeletu.
Stavba je navržena z hlediska klimatických vlivů na normová zatížení větrem a sněhem v dané
oblasti. Na objektu bude třeba provádět obvyklou údržbu, aby byla zajištěna odolnost
a životnost konstrukčních prvků.
Zatížení použité při výpočtu odpovídá II. sněhové oblasti 1,0 kN/m2 dle ČSN EN 1991 -1-3.
Zatížení větrem odpovídá větrové oblasti se střední rychlostí 25m/s dle ČSN EN 1991-1-4.
HTÚ, opěrné stěny a oplocení – obj. č. 4
V samostatné dokumentaci budou řešeny demolice stávajících staveb a areálových sítí na
pozemku staveniště. Z areálu zahradnictví budou odstraněny objekty skleníků, administrativní
budova a další přidružené objekty.
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V rámci HTÚ bude provedeno odstranění vrstvy ornice. Je požadavek na trvalé odnětí ze ZPF
v ploše 20.997 m2. Po dokončení stavebních prací bude část ornice rozprostřena na nezastavěné
a nezpevněné plochy stavebního pozemku, které jsou určeny k ozelenění.
Dále bude v rámci HTÚ provedeno navezení násypů a vrstev zeminy na úroveň zemní pláně
pod vozovkami, zpevněnými plochami a pod stavebními objekty. Zemina bude průběžně
hutněna. Velké sklony svahů budou vyztuženy a v místech s volným pohybem osob, bude nad
těmito svahy provedeno opatření zabraňující pádu osob – zatravněná plocha šířky 1,5m
s vysázeným neprůchozím keřovým porostem, nebo bude použito zábradlí.
Při přípravě území dojde k odstranění náletových keřů na stavebních pozemcích.
Na parcelách č. 1018/2, 1018/3, 1019/35 bude vybudována opěrná ŽB stěna celkové výšky 3 až
5m. Zeď vyrovnává velké terénní nerovnosti na stavebním pozemku mezi travnatou plochou
nových berm (úpravy břehů) a plochou zásobovací komunikace. Druhá zeď bude vybudována
u severovýchodního rohu objektu SO03 bude u zpevněné plochy nad odlehčovací strouhou
vybudována opěrná stěna výšky cca 1,5m.
Na opěrných stěnách bude provedeno ocelové zábradlí.
Na parcelách č.1018/3 1429/1 bude vybudována opěrná ŽB stěna, která lemuje zpevněné
plochy vjezdu pro zásobování a okružní křižovatky v místě křížení s bezpečnostní strouhou pro
zpětný rozliv. Stěny tvoří čela propustků bezpečnostní strouhy pod těmito komunikacemi.
Viditelné výšky stěn budou v rozmezí 0,3 až 2m. Na opěrných stěnách bude provedeno ocelové
zábradlí.
Mezi areálem OC a bytovým domem u severní části stavby, bude vybudováno neprůhledné
oplocení výšky 2m. V oplocení bude umístěna přístupová branka pro pěší. Oplocení je
navrženo na parcelách č.1019/16, 1019/18, 1019/3. Nosná konstrukce z ocelových sloupů
s dřevěnou (alternativně plastovou či betonovou) výplní. Oplocení bude osazeno na ŽB
podezdívku, vyrovnávající výškové nerovnosti mezi pozemky. Výška podezdívky bude 0,2 až
1,5 m.
Zpevněné plochy areálové - obj. č. 5
V rámci objektu bude vybudována zásobovací komunikace, parkoviště o celkovém počtu
parkovacích stání 223 včetně obslužných účelových komunikací parkoviště a přilehlých
chodníků.
Komunikace budou navrženy v souladu s ČSN 736110 (veřejně přístupná účelová
komunikace). Chodníky budou navrženy v souladu s ČSN 736110 a vyhláškou MMR
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání
staveb. Parkovací plochy jsou navrženy v souladu s ČSN 736156.
Parkovací plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby ve skladbě D2-D1-O-PIII dle TP 170.
Účelové komunikace parkoviště jsou navrženy z asfaltového bet. ACO 11 ve skladbě D2-N-3VI_PII dle TP 170. Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby ve skladbě D2-D1-CH-PIII dle
TP-170. Zásobovací komunikace je navržena z asfaltového bet. ACO 11 ve skladbě D1-N-2IV-PIII.
Parkovací stání jsou navržena pro vozidla „O“ (osobní) kde není trvale znemožněn vjezd
nákladním vozidlům, ale jejich provoz se nepředpokládá.
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Účelové komunikace parkoviště jsou navrženy pro nízkou zátěž nákladních vozidel (TNV
těžká nákl. voz. 15). Zásobovací komunikace je navržena pro zátěž nákladními vozidly
(TNV1=440 vozidel a TNV k= 500 vozidel).
Okružní křižovatka – obj.č. 6
Stávající styková křižovatka je nahrazena okružní křižovatkou se 4 rameny. Čtvrté rameno
připojuje areál OC. OK je jednopruhová s průměrem 32 m. Zajišťuje průjezd všem kategoriím
vozidel. Ramena OK silnice II/374 jsou doplněna o ochranné ostrůvky přechodů pro chodce.
Rameno MK je vybaveno ochranným ostrůvkem v směrovém oblouku přechodu pro chodce.
Jízdní pruhy jsou rozšířeny dle požadavků obalových křivek. OK je doplněna o vnitřní prstenec
umožňující průjezd nákladním vozidlům a návěsovým soupravám.
Dle požadavků na výjezd z areálu hasičské stanice při vyhlášení poplachu, byl zrušen
z bezpečnostních důvodů přechod pro chodce na severním výjezdu z navrhované okružní
křižovatky. Dále byl zrušen navazující chodník k od rušeného přechodu směrem k areálu. Pro
umožnění plynulého průjezdu hasičského vozidla k zásahu, byl středový ostrůvek na severním
výjezdu nově navržen jako přejezdový, klenutý s max. Výškou +7cm a výškou obruby + 2cm.
Komunikace OK je navržena z ACO 11 ve složení D1-N-1-III-PIII dle TP -170. Vnitřní
pojížděný prstenec je navržen ze žulové dlažby ve složení D1-D-1-IV-PIII dle TP-170.
Komunikace OK je navržena pro provoz nákladních vozidel v třídě dopravní zátěže III pro
TNVk= 1500. Vnitřní pojížděný prstenec je navržen pro provoz nákladních vozidel v třídě
dopravní zátěže IV pro TNVk=500.
Vlajkové stožáry – obj.č. 7
U objektu obchodního centra budou umístěny tři vlajkové stožáry. Stožáry budou umístěny
v zatravněné ploše vedle parkoviště na rozhraní parcel č.1018/3, 1019/62, 1019/63 a 1019/68 viz situace. Vzájemná vzdálenost mezi stožáry bude 3,3 m.
Stožáry budou kotveny do základové patky z prostého betonu o rozměrech 1x 1x 1,5 m. Patka
musí být osazena tak, aby nejméně 1,5 m její výšky byl uložen v rostlém terénu.
Stožáry budou do patek kotveny pomocí kotevního plechu a kotev. Budou použity typové
sklopné stožáry výšky 8 m. Stožáry budou opatřeny prvky pro přichycení reklamních vlajek.
Reklamní pylon – obj.č. 8
U křižovatky na ul. Poříčí bude v rohu areálu v zatravněné ploše umístěn na p.č.1019/3
a 1019/41 reklamní pylon. Umístění reklamního pylonu bylo voleno tak, aby nezasahoval do
ochranných pásem inženýrských sítí. Celková výška reklamního pylonu bude 12 m nad
upravený terén. Nosná konstrukce reklamního pylonu bude tvořena ocelovou trubkou Ø 550
mm, která bude přes patní plech kotvena do základového bloku. Základový blok bude proveden
z monolitického betonu s vloženou betonářskou výztuží. Půdorysné rozměry základového
bloku jsou navrženy 4x4 m, výška základového bloku bude 2,9 m.
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Do základového bloku budou zabetonovány kotvy pro ukotvení pylonu, které budou provázány
s výztuží základového bloku. Na svislou ocelovou trubku budou kotveny reklamní plochy,
které v půdorysu tvoří rovnostranné trojúhelníky.
Na horní reklamní ploše s rozměry 6,00x 1,50 m bude umístěno logo obchodního centra,
spodní reklamní plochy s rozměry 2,00x 1,02 m v počtu 14 ks budou určeny pro umístění
reklamních log jednotlivých prodejců. Barevné řešení reklamních log bude upřesněno v dalším
stupni projektové dokumentace dle požadavků jednotlivých nájemců.
Lávka pro pěší – obj.č. 9
Přes řeku Svitavu je navržena lávka pro pěší. Lávka je umístěna na parcelách č.1395/1, 1359/4,
1018/2, 1060/40, 1060/39.
Lávka pro pěší o jednom poli je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí. Mostovka celkové šířky
3,26 m je tvořena jednotrámovým průřezem s vyloženými konzolami (průřez ve tvaru písmene
T). Výška průřezu mostovky se směrem k opěrám, rámovým rohům, postupně zvyšuje
(náběhovaná rámová příčel). Volná šířka na mostě je 3,00 m.
Stojiny rámové konstrukce jsou tvořeny monolitickými opěrami s monolitickými křídly.
Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Povrch mostovky je tvořen přímo pochůzí izolací (např. TARCO). Odvodnění mostu je
provedeno příčným a podélným sklonem mimo most. Mostní závěry nejsou u tohoto typu
mostní konstrukce prováděny. Zábradlí je tvořeno ocelovými sloupky a madlem, výplň
z tahokovu.
V rámci výškového napojení lávky na přilehlou plochu asfaltové cyklostezky, bude provedena
na pravém břehu konstrukce rampy a venkovní schodiště. Spád rampy bude max. 1:16 v délce
9m. Okolní travnaté plochy budou svahovány.
Přeložka a prodloužení vodovodu – obj. č. 10.1
Přeložka vodovodu je navržena na parcelách č.1363/3. Prodloužení vodovodu je navrženo
s napojením na parcele č. 1363/25 a vedením po parcelách č.1019/34, 1429/13, 1429/30,
1429/3, 1429/1, 1019/3, 1019/41, 1019/42.
Stávající vodovodní řad DN 150, bude přeložen v místě rozšiřování komunikace na ulici Na
Řadech. Délka přeložky bude 21m. Materiálem přeložky vodovodu bude potrubí z tvárné litiny
TLT CLASS C100 DN 150 mm – s vnitřní výstelkou z vysokopecního cementu a vnější
ochranou ze slitiny Zn + Al + uzavírací epoxidový povlak, spoje Vi (jištěné proti posuvu
s těsnícím kroužkem obsahujícím ocelové segmenty nevyžadující návarky).
Způsob napojení, materiálové provedení a přesný typ spojů bude upřesněn v dalším stupni
projektové dokumentace kladečským schématem, které bude odsouhlaseno provozovatelem
vodovodu.
Stávající překládaný vodovodní řad bude zrušen způsobem odsouhlaseným provozovatelem
a vlastníkem pozemku. Přednostně budou demontovány nadzemní znaky vodovodního řadu.
Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály
budou likvidovány dle zákona o odpadech. Provozuschopné části vodohospodářského díla
budou na vyzvání předány provozovateli.
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Bude-li se souhlasem VAS, a.s. nutné ponechat zrušený vodovodní řad v zemi, bude potrubí v
opodstatněných případech zalito cementopopílkovou směsí.
Ze stávajícího řadu bude vybudována nová odbočka s prodloužením vodovodního řadu DN150
vedeného k objektu obchodního centra v délce 74,5 m. Materiálem prodloužení vodovodu bude
potrubí z tvárné litiny TLT CLASS C100 DN 150 mm – s vnitřní výstelkou z vysokopecního
cementu a vnější ochranou ze slitiny Zn + Al + uzavírací epoxidový povlak, spoje Vi (jištěné
proti posuvu s těsnícím kroužkem obsahujícím ocelové segmenty nevyžadující návarky).
Vedení vodovodu v místě křížení komunikace bud//e uloženo do chráničky.
Způsob napojení, materiálové provedení a přesný typ spojů bude upřesněn v dalším stupni
projektové dokumentace kladečským schématem, které bude odsouhlaseno provozovatelem
vodovodu.
Nový vodovodní řad bude zakončen zemním požárním hydrantem.
Vodovodní přípojka a venkovní část vnitřního vodovodu – obj. č. 10.2
Přípojka vodovodu a vnější areálové rozvody jsou navrženy na parcelách č. 1018/2, 1019/13,
1019/17, 1019/16, 1019/18, 1019/19, 1019/37, 1019/41, 1019/42, 1019/44, 1019/43,1019/46,
1019/39 1543, 1544, 4583.
Napojení objektu bude provedeno samostatnou odbočkou z prodlouženého vodovodního řadu.
Bude se jednat o vodovodní přípojku z PE 100 RC profilu Ø 75/6,8mm. Délka vodovodní
přípojky po vodoměrnou šachtu je 2 m. Ve vodoměrné šachtě bude osazen fakturační vodoměr.
Z vodoměrné šachty bude potrubí vedeno k objektu do místa napojení na vnitřní vodovod
v celkové délce cca 253,0m do objektu SO02 a 143m do objektu SO01. Mezi objekty SO02
a SO03 bude provedena vnější část domovního vodovodu v délce 70m.
Přípojka splaškové kanalizace, venkovní část vnitřní splaškové kanalizace – obj. č. 11
Přípojka splaškové kanalizace je navržena na parcelách č.1429/5, 1429/1, 1018/3.
Pro napojení objektu nákupního centra na veřejnou kanalizaci bude provedena nová přípojka
splaškové kanalizace. Napojení na stoku splaškové kanalizace bude provedeno do potrubí
DN800 BE na parcele č. 1429/5. Připojení bude provedeno do horní třetiny potrubí. Přípojka
splaškové kanalizace bude ukončena v nově budované revizní šachtě na parcele č. 1018/3.
Přípojka splaškové kanalizace je navržena jako gravitační ve spádu 1,5%, dimenze přípojky
bude DN 200, provedena bude z plastového potrubí PP SN12.
Délka přípojky splaškové kanalizace bude 25,7 m. Kanalizační přípojka bude v místě
odlehčovací strouhy umístěna do zemního násypu. Čela násypu budou vyzděna z lomového
kamene nebo bet. Bednících dílců. Propust pro odlehčovací strouhu bude provedena
z betonových trub, vedoucí pod potrubím kanalizační přípojky.
Venkovní část vnitřní splaškové kanalizace je navržena po pozemcích stavby. Bude provedena
z plastového potrubí DN 200 PP SN12 v min. Spádu min. 1%. Délka vnější části domovní
kanalizace je cca 255m.
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U objektu SO 01 bude na splaškové kanalizaci vybudován odlučovač tuků, přes nějž budou
odvedeny splaškové vody z přípraven prodejny potravin.
Dešťová kanalizace, retenční nádrže – obj. č. 12.1
Dešťová kanalizace je navržena na pozemcích stavby.
Nové výustní objekty jsou na p.č. 1018/3, 1018/2, 1018/6 a 1395/1. Retenční nádrž č. 1 je
navržena na p.č. 1019/17 a 1019/44. Retenční nádrž č. 2 je navržena na p.č. 1018/3. Vsakovací
průleh NR4 je navržen na p.č. 1018/3, 1019/68, 1019/3, 1019/41, 1019/61, 1019/62, 1019/63.
Vsakovací průleh NR5 je navržen na p.č. 1019/41, 1019/42, 1019/13, 1019/3, 1019/18, 1544,
1019/19. Vsakovací průleh NR8 je navržen na p.č. 1018/3.
Navrhovaná dešťová kanalizace bude tedy řešit odvod dešťových vod ze střech objektů,
zpevněných ploch, obslužných komunikací, parkovacích ploch a dále ploch přidružených.
Účelem stavby dešťové kanalizace je odvedení dešťových vod z areálu obchodního centra do
retenčních nádrží – vsaků a vsakovacích průlehů, které jsou navrženy v ploše staveniště.
Vzhledem k ne příliš vhodným geologickým podmínkám budou retenční nádrže navrženy
s regulovaným odtokem do řeky Svitavy.
Dešťové vody z parkoviště a z jižní části zásobovací komunikace, budou svedeny do
vsakovacích průlehů umístěných podél hrany zpevněných ploch.
Maximální odtok z plochy OC do řeky Svitavy bude regulován na 9,0 l/s.
Odtok do řeky Svitavy bude proveden napojením na 2 nové výustní objekty. Tyto výustní
objekty budou doplněny zpětnou klapkou a bude na ně navazovat úprava břehu s dlážděnou
plochou pro povrchový odtok.
Dešťová kanalizace bude v areálu provedena z hladkého - plnostěnného potrubí PP SN10
DN300mm.
Vsakovací nádrže a průlehy, budou provedeny v navrhovaných plochách areálu. Retenční
nádrže budou provedeny s účinným objem cca 319,0m3 a celkový odtok z lokality bude
regulován. Maximální odtok z ploch OC do řeky Svitavy bude regulován na 9,0 l/s. Vsakovací
průlehy budou mít objem rigolů (vsakovacích polí) cca 283m3. Velikost retenčních vsakovacích
polí bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace v závislosti na zpřesněném
hydro-geologickém průzkumu v lokalitě výstavby OC. V dalším stupni bude posudkem
a zpřesněným návrhem prokázáno množství vsakovaných vod.
Bude použit systém boxů REHAU 8.6 S a 8.6 SC, které slouží jako podzemní dočasná zásobní
nádrž, s postupným odtokem dešťových vod do horninového prostředí.
Přípojka STL plynu a venkovní část areálového plynovodu – obj. č. 13
Pro napojení obchodního centra je nutné vybudovat novou STL přípojku napojenou na stávající
STL plynovod ocel DN 80 na parc.č. 1019/16 v k.ú. Blansko. Stávající STL plynovodní
přípojka ocel DN 80 bude zkrácena, na přípojku bude napojena nová STL přípojka sestávající
z ocelového kolena DN 80 – 90o, ocelové redukce DN 80/50 a svislého potrubí DN 50 délky asi
1,5 m, ukončené kulovým kohoutem DN 50 se zátkou, přivedená do skříně pro HUP
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a fakturační plynoměr, umístěné u oplocení areálu. Tento uzávěr bude sloužit jako Hlavní
uzávěr plynu odběrného plynového zařízení.
Propojení na stávající STL plynovodní přípojku ocel DN 80 bude provedeno při odstávce
stávající přípojky pomocí dvou balónovacích hrdel MANIBS na potrubí DN 80 ve vzdálenosti
min. 1,0 m od místa napojení pomocí uzavíracího zařízení H-A-S DVA 2000. Při této práci se
použijí dvě uzavírací zařízení, která se nasazují na navařovací hrdla, hrdla musí být mezi sebou
vzdálena min. 0,50 m. Stávající STL přípojka DN 80 bude za napojením odstraněna za země.
V pravé horní čtvrtině STL plynovodu a přípojek z PE musí být připevněn páskou RAYCHEN
v rozmezí vzdálenosti 2 - 3 m signalizační vodič CYY 1 x 4,0 mm2. Signalizační vodič na
navrhovaném plynovodu musí být vodivě spojen s ocelovým potrubím, signalizační vodič na
navrhovaných přípojkách musí být spojen se signalizačním vodičem na navrhovaném
plynovodu. Druhý konec signalizačního vodiče na přípojkách bude vyveden do skříně HUP.
Trubky a tvarovky pro potrubí musí být vyrobeny v souladu ČSN EN 1555 a musí odpovídat
požadavkům ČSN 64 3042. STL plynovodní přípojka je navržena z oceli DN 50. V ostrých
lomových bodech jsou navržena kolena spojovaná s linií plynovodu na tupo.
Na stavbu STL přípojky DN 50 PN 40 bude použit trubní materiál dle ČSN EN ISO 3183,
příloha L - L210, L245, ČSN 41 1503 – 11353.1, 11373.1 s extrudovanou třívrstvou PE izolací
dle DIN 306 70 N-n, dimenze 60,3 x 3,6 mm a továrně zhotovené oblouky (ohyby) R = 3DN,
síla stěny 3,6 mm, shodné jakosti a dimenze s extrudovanou třívrstvou PE izolací dle DIN 306
70 N-n. Případné rozdílné tloušťky potrubí a příslušenství budou řešeny v souladu s ČSN EN
12732, příloha C.
Odpojení stávajícího plynovodu s asfaltovou izolací musí být zaizolováno páskou aplikovanou
za studena (např. SERVIWRAP s 50% překrytím a páska bude chráněna geotextílií proti
mechanickému namáhání zeminou). Stejným způsobem musí být zaizolovány přechodky
ocel/plast. Jiskrová zkouška bude provedena podle TPG 920 24.
Přípojka VN, trafostanice – obj. č. 14
Celý nově budovaný areál bude napojen na distribuční kabelové vedení firmy eon a to na
napěťové hladině 22kV. Napojení bude provedeno na stávající kabelovou linku VN, která je
vedena podél ulice Příční a to konkrétně na druhé straně než se nachází budovaný areál.
Pro napájení areálu bude vybudována trafostanice (TS1).
Přípojka VN
Trafostanice TS1 bude napojena kabelem VN, který bude veden protlakem pod komunikací
Poříčí na druhou stranu, kde zavlečeno do nově navržené trafostanice TS1 do rozvaděče VN
distributora.
Přesné způsoby napojení budou upraveny dále podle smlouvy s firmou Eon.
Trafostanice
Trafostanice bude kiosková dodávaná na klíč. Trafostanice bude rozdělena na tři prostory:
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Rozvodna VN
Stání pro transformátor
Rozvodna NN
Vzhledem k výše uvedeným bilancím se předpokládá, že trafostanice bude vybavena olejovým
transformátorem o výkonu 630kVA a tím pádem se předpokládá fakturační měření
velkoodběratelské umístěné na straně NN.
V rozvodně NN bude umístěn hlavní rozvaděč, jehož součástí bude i kompenzace.
Přípojka NN – obj. č. 15
Z trafostanice bude provedeno kabelové vedení NN do jednotlivých nájemních jednotek.
Předpokládá se napojení přímo z trafostanice TS1. Kabelové vedení bude vedeno zemí
v ochranných trubkách.
Na zadní fasádě bude u každé nájemní jednotky umístěna elektroměrová skříň.
Osvětlení areálu, rozvody NN – obj. č. 16.1
Napěťová soustava: NN: 3 PEN stř.,50Hz,230/400V

Osvětlení areálu zahrnuje osvětlení venkovního parkoviště a také zásobovací komunikace.
Osvětlení parkoviště bude provedeno osvětlovacími stožáry výšky 8m, na kterých budou
umístěna výbojková svítidla. Na každém stožáru se předpokládá celkem 6ks výbojkových
svítidel o výkonu 150W.
Osvětlení bude navrženo dle platných ČSN.
Dle požadavku klienta nesmí osvětlení na parkovišti v žádném místě plochy klesnout pod 10lx
a průměrná hodnota osvětlení musí být 30lx.
Osvětlení zásobovací komunikace bude osvětleno pomocí výbojkových svítidel umístěných na
stožárech o výšce 8m. Výbojková svítidla budou mít předpokládaný výkon 150W.
Osvětlení bude provedeno dle ČSN.
Prostor chodníků u obchodních jednotek bude nasvětlen svítidly, předpokládá se zářivkovými,
která budou umístěna na objektu nájemních jednotek.
Osvětlení bude napojeno z nově budované trafostanice TS1 umístěné v jižní části areálu vedle
obchodní jednotky OJ2. Odtud bude vedeno kabelové vedení zemí až k jednotlivým stožárům.
Společně s kabelovým vedením bude veden uzemňovací pasek pro uzemnění jednotlivých
stožárů.
Kabely budou v celé délce uloženy v ochranných trubkách a pod komunikací navíc v ochranné
trubce DN110.
Telekomunikační přípojka – obj. č. 17
K objektu bude přivedena nová telekomunikační přípojka. Místo napojení na stávající
telekomunikační síť bude v místě přesunovaného pilíře s rozvaděčem CETIN.
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Přeložka NN – obj. č. 18
Nebude provedena. Předpokládá se zrušení stávajícího vedení NN podél areálu stávajícího
zahradnictví. Sítě bude rušit firma E.ON v rámci úpravy území.
Přeložka – ochrana kabelů O2 (Cetin) – obj. č. 19
V místě kruhové křižovatky budou telekomunikační síť a pilíř s rozvaděčem O2 přeloženy.
Přeložka – STL plynovodu – obj. č. 20
V křižovatce místních ulic, v místě budování okružní křižovatky, bude provedena přeložka STL
plynovodu PE dn 225 délky 20,6 m tak, aby STL plynovod nezasahoval do komunikace. STL
plynovod PE dn 225 bude napojen v lom. bodu LB 1 na parc. KN č. 1019/50 v k.ú. Blansko
v ulici Poříčí na stávající STL plynovod PE dn 225 pomocí PE nátrubku dn 225. STL plynovod
vchází na parc.č. 1363/3, kde je provedena v lom. bodu LB 2 odbočka pro napojení STL
plynovodu DN 80 a STL plynovod je pomocí zemní přechodky ocel/PE DN 200 PE dn 225
v lom. bodu LB 3 na parc.č. 1363/3 napojen na stávající STL plynovod DN 200. V místě
propoje bude na stávající ocelové potrubí napojen doprovodný signalizační vodič CYY 1 x 4,0
mm2. Pro napojení STL plynovodu DN 80 bude veden STL plynovod PE dn 90 délky 3,8 m a
plynovod je v lom. bodu LB 4 na parc.č. 1363/4 pomocí zemní přechodky ocel/PE DN 80 PE
dn 90 napojen na stávající STL plynovod DN 80. V místě propoje bude na stávající ocelové
potrubí napojen doprovodný signalizační vodič CYY 1 x 4,0 mm2.
Použitý materiál: Trubky a tvarovky pro potrubí musí být vyrobeny v souladu ČSN EN 1555.
STL plynovod je navržen z lineárního polyetylenu v řadě středně těžké SDR 11 (potrubí PE
100 dn 100 a dn 225). V ostrých lomových bodech jsou navržena kolena spojovaná s linií
plynovodu na tupo.
Pro stavbu budou použity trubky z polyetylenu z materiálu PE 100 dn 225 SDR 17,6 (průměr
potrubí 225*12,8), ochranné trubky pro plyn z PEHD dn 110*6,2 dle ČSN EN 1555. Veškeré
potrubí musí být doloženo prohlášením o shodě. Používají se přechodové spoje, jejichž část,
která se připojuje k ocelové části potrubí je ukončena hladkou trubkou. Uzávěry se používají
vyrobené nebo certifikované podle ČSN 13 3060 a příslušných norem nejméně pro PN 4 a
určené výrobcem k použití pro topné plyny. Trubní materiál PE trubek musí odpovídat ČSN
EN 12007-2. Pro požadavky na certifikáty materiálu trubek, tvarovek a další prvky potrubí
z PE platí ČSN EN 12007-2, ČSN EN 1555, TPG 702 01, ČSN EN 1555-1 až 5.
Odpojení stávajícího plynovodu s asfaltovou izolací musí být zaizolováno páskou aplikovanou
za studena (např. SERVIWRAP s 50% překrytím a páska bude chráněna geotextílií proti
mechanickému namáhání zeminou). Stejným způsobem musí být zaizolovány přechodky
ocel/plast. Jiskrová zkouška bude provedena podle TPG 920 24.
Přeložka – veřejného osvětlení – obj. č. 21.1
Na stávající křižovatce ulic Poříčí a Na Řadech před budoucím areálem bude provedena
stavební úprava této křižovatky.
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V rámci této stavební úpravy bude nutné provést přeložku stávajícího veřejného osvětlení.
Přeložka se bude týkat 4ks osvětlovacích stožárů (na situaci označeny jako VO2,VO3, VO4,
VO6).
Předpokládá se obnažení stávajících stožárů a jejich přesun do nových pozic. Stávající kabeláž
by byla zrušena. Mezi jednotlivými stožáry by byla položena nová kabeláž dle stávajícího typu.
Kabeláž by byla vedena od sloupu VO1 až ke sloupu VO5. Mezi sloupy VO2 a VO3 by byla
vřazena rozpínací skříň, která by sloužila pro napojení dvou sloupů, pro osvětlení nově
budovaného kruhového objezdu. Kabely budou v celé délce uloženy v ochranných trubkách
a pod komunikací navíc v ochranné trubce DN110. Přemístěný sloup VO6 bude napojen
novým kabelem připojeným ke stávajícím rozvodům spojkou.
Nasvětlení kruhové křižovatky – obj. č. 21.2
V rámci nově budovaného kruhového objezdu bude provedeno rozšíření stávajícího veřejného
osvětlení.
Kruhový objezd a celá komunikace Poříčí byly zařazeny do světelné třídy ME4b dle ČSN EN
13201-1, ČSN EN 13201-2. S ohledem na zvolené parametry se předpokládá doplnění
veřejného osvětlení o dva stožáry výšky 10m s výbojkovými svítidly o výkonu 250W.
Napojení stožárů se předpokládá z rozpojovacího rozvaděče budovaného v rámci přeložky
veřejného osvětlení. Z tohoto rozvaděče budou vedeny kabely do jednotlivých stožárů dle
koordinační situace.
Kabely budou v celé délce uloženy v ochranných trubkách a pod komunikací navíc v ochranné
trubce DN110
Zeleň a sadové úpravy – obj. č. 22
V rámci sadových úprav, budou vysázeny nízké keře a listnaté stromy v místech, kde nedochází
ke kolizi se stávajícími či nově navrženými sítěmi.
Stromy budou vysázeny do zelených pásů podél parkoviště a do volných zatravněných ploch.
Bude použito místně příslušné druhy vzrostlých dřevin.
V rámci tohoto objektu budou dotčené plochy upraveny výškově a připraveny pro výsadbu
zeleně. Na některých plochách bude zeleň uvedena do původního stavu (v místech, kde dojde
k dotčení stávajících travních ploch). V severozápadním rohu pozemku stavby bude provedena
parková úprava s vybudováním mlatových chodníků. Ostatní plochy kolem objektu a parkovišť
budou upraveny rozprostřením ornice a osetím travou. V menší míře budou plochy upraveny
kůrovým mulčem a půdopokryvnými rostlinami. Pod opěrnými stěnami, budou vysázeny
popínavě rostliny.
Velké sklony svahů budou vyztuženy a v místech s volným pohybem osob, bude nad těmito
svahy provedeno opatření zabraňující pádu osob – zatravněná plocha šířky 1,5m s vysázeným
neprůchozím keřovým porostem, nebo bude použito zábradlí.
Sadové úpravy budou prováděny na pozemcích stavby a na dotčených dočasných pozemcích
stavby.
25

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

Osazení a napojení dešťových uličních vpustí – obj. č. 23
V nově budované okružní křižovatce budou osazeny nové silniční vpusti, které budou napojeny
na stávající dešťovou kanalizaci, případně na stávající potrubí od stávajících silničních vpustí.
Bezpečnostní strouha pro zpětný přeliv – obj. č. 24
Stávající bezpečnostní strouha pro zpětný přeliv, která vede podél ulice Poříčí, bude zachována.
Dojde k vyčištění strouhy a odstranění náletových dřevin. V místě budovaného nového
dopravního napojení z okružní křižovatky, zásobovací komunikace a v místě křížení se
splaškovou kanalizační přípojkou, budou osazeny trubní propustky a vybudovány čelní stěny
těchto propustků s osazeným zábradlím. V jižní části, bude strouha obnovena a prohloubena.
Prohloubená část strouhy bude zaústěna do stávajícího připojení odlehčovací strouhy na řeku.
Napojení bude provedeno na p.č. 1018/6 do severního svahu stávající části strouhy.
V rámci objektu bude provedena oprava stávajícího spádiště v říčním břehu, a to doplněním
konstrukce z kamenů. U asfaltové komunikace vedoucí k bytovému domu bude osazena nová
dešťová vpusť zachytávající dešťové vody stékající z komunikace a ulice Poříčí směrem
k bytovému domu. Vpusť bude napojena na odlehčovací strouhu.
Úpravy břehu řeky, úprava ukončení lávky a prodloužení ochrany kabelů – obj. č. 26
Úpravy břehu řeky budou prováděny na p.č.1395/1, 1019/35, 1018/6, 1018/3, 1018/2 1019/59,
1019/64, 1019/44, 1019/17, 1543, 1542. Objekt řeší kompenzační opatření vytvořením bermy
na levém břehu řeky Svitavy. Posouzení kompenzačního opatření pro výstavbu obchodního
centra Blansko v lokalitě bývalých skleníků na soutoku Svitavy a Sloupečníky, zpracované Ing.
Gimunem v srpnu 2016 s č.z.: H-2016/001/2, prokazuje, že navržená berma je dostatečným
kompenzačním opatřením pro zachování stávajících odtokových poměrů.
Berma bude vytvořena odkopem levého říčního břehu v úrovni nad hladinou jednoleté vody až
k nově budovaným opěrný stěnám podél břehu, nebo ke svahování mezi stávající výškou terénu
a novou plochou bermy. V širších místech, bude ponechána stávající výška terénu umožňující
rozliv. V rámci úprav břehu, bude břeh pod úrovní nové břehové hrany opraven.
Prostor bermy bude zatravněn, bez výsadby keřových porostů a stromů.
Odtok dešťových vod do řeky Svitavy bude proveden napojením na 2 nové výustní objekty.
Tyto výustní objekty budou doplněny zpětnou klapkou a bude na ně navazovat úprava břehu
s dlážděnou plochou pro povrchový odtok.
Úpravy signalizačních semaforů – obj. č. 27
Objekt řeší posun stávajícího signalizačního semaforu pro výjezd HZS na ulici Na Řadech na
p.č. 1363/3 a vybudování nového semaforu na výjezdu z areálu OC, včetně napojení
kabelového vedení s propojením na stávající rozvody.
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Technologické řešení
Stavba neobsahuje výrobní technologická zařízení. Je vybavena provozní technologií, a to
vzduchotechnickým vybavením, vytápěním, chladicím zařízením pro chladící nábytek
prodejny, mrazicí boxy, zařízením pro přípravnu pečiva apod.
Pro zajištění provozu obchodního komplexu je nezbytné realizovat technologické soubory,
které zabezpečí následující funkce:


napojení rozvodů na venkovní inženýrské sítě



náhradní zdroj (UPS)



vzduchotechnika, vytápění



telekomunikace, EZS, počítačová síť



zpracování a lisování odpadu



pece přípravny pečiva

Prodejna potravin:
Na prodejně budou osazeny jednotky „FCU“, které budou sloužit jako pro vytápění tak pro
chlazení prodejny. Venkovní jednotky budou umístěny na střeše (parkovišti) objektu. Rozvaděč
chlazení bude v technické místnosti. V každém z chladících (mrazících) boxů je umístěn
výparník.
Pro ohřev TUV bude elektrický zásobník na vodu umístění v technické místnosti, VZT
jednotky budou umístěny v objektové strojovně VZT.
SO 01 obchodní centrum budova č. 1
Prodejna potravin - je navržena a vybavena jako samoobslužná prodejna potravin, navíc
s prodejem balíčkovaného masa – originálně baleného od výrobce, oddělením lahůdek, ovoce,
zeleniny a drogistického zboží. Těmto požadavkům odpovídá také návrh vybavení prodejny
regály, chladícími vitrínami na mléčné výrobky a balíčkované maso a regály na prodej ovoce
a zeleniny. Vzdálenost mezi regály zabezpečuje bezbariérový pohyb zákazníků s ručními
nákupními košíky. Počet pokladen umožní rychlé vybavení zákazníků. Vchod do prodejny je
řešen jako bezbariérový. Přístup do prodejny, která je umístěná v 1.NP je přímo z obchodní
pasáže objektu.
Prodejna je rozdělená na dvě funkční části:
- prodejna se vstupní částí
- zázemí se skladovými a výrobními prostorami, prostory přípraven, technickou místností,
šatnami zaměstnanců a sociální místností. Šatny a sociální zařízení pro zaměstnance jsou
umístěny v zázemí objektu
Zázemí prodejny plynule navazuje na prodejnu. Sklad obsahuje hlavní sklad umožňující
skladování paletového zboží.
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Sortiment s nárokem na zachování chladícího řetězce (chlazený, hlubokomražený) např.
mléčné výrobky, mražené potraviny, maso, drůbež, masné polotovary- vše originálně balené
výrobcem - bude skladován v chladících a mrazících boxech v zázemí prodejny. Chlazení
těchto prostor a vitrín v prodejně zabezpečuje centrální chlazení umístěné
v technické místnosti (rozvaděč) a jednotkami na střeše (parkoviště). V rámci prodejny je
umístěno zařízení pro výkup zálohovaných lahví.
Maso se bude v prodejně prodávat originálně zabalené od výrobce.
Veškerý sortiment živočišného původu neurčený pro nabízení k prodeji nebo VŽP neurčené ke
spotřebě se bude, do doby odvozu schválenou externí specializovanou firmou, skladovat ve
vyčleněné mrazící truhle, umístěné v hlavním skladu, označené jako "VŽP III. kategorie, není
určeno k lidské spotřebě". Pekařský sortiment a sortiment OZ, který bude určen k likvidaci, se
bude shromažďovat ve vyčleněných a označených popelnicích ( hnědá -pečivo, zelená - OZ).
Popelnice budou označeny kódem druhu odpadu – nádoby a odvoz je zajištěn externí
specializovanou firmou. Prodejna bude mít k dispozici dále kontejner pro směsný odpad.
Likvidace veškerého odpadu je smluvně zajištěna externí specializovanou firmou, v souladu
s odpadovým hospodářstvím celého objektu.
Pro zaměstnance je v objektu navrhnuté hygienické zařízení, šatny žen s kuchyňkou, šatny
mužů. V rámci technického zázemí je navržena úklidová místnost pro mycí vozík.
Prodejna je uvažovaná jako širokosortimentní prodejna potravin s doplňkovým prodejem
nepotravinového sortimentu.
Kapacita prodejny je daná velikostí prodejní plochy, uspořádáním, velikostí a kapacitou
regálových ploch a k tomu příslušným počtem pokladních míst.
Sortiment prodejny:
- potravinářské výrobky
- mlýnské výrobky
- výrobky z těstovin
- cukrovarské výrobky
- škrobárenské výrobky
- jedlé rostlinné tuky a oleje
- vonné a chuťové látky, koření, barviva
- potravinářské koncentráty (instantní polévky) a jiné pochutiny
- káva, čaj, kávoviny
- vejce a vaječné výrobky
- mlékárenské výrobky
- pekárenské výrobky
- trvanlivé pečivo
- cukrárenské výrobky
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- ovocné a zeleninové výrobky, hotové jídla konzervárenské
- konzervárenské výrobky, sušené plody
- nealkoholické výrobky
- alkoholické výrobky
- ovoce a zelenina
- mražené výrobky – zelenina, drůbeží maso, drůbeží masové výrobky
- ryby, výrobky z ryb
- uzenářské výrobky
- maso výsekové trvanlivě upravené, masné polotovary
- výrobky studené kuchyně – saláty, nářezy z masových výrobků, sýrové nářezy
Pro zabezpečení komplexnosti nabídky pro zákazníky obchodu, je sortiment rozšířen o základní
sortiment nepotravinového sortimentu – např. potřeb pro domácnost a drogerie.

Popis provozu a technologie
Technologický postup a uspořádání provozu vychází z obchodní koncepce, logistiky
zásobování, skladování až po prodej. Základní filozofií je zabezpečení stálého kompletního
sortimentu maximální kvality a čerstvosti zboží. Proto je zabezpečené plynulé zásobování
prodejny jednotlivými druhy zboží i několikrát denně. Sortiment je po příjmu přednostně
umístěn přímo do prodejních vitrín, pouze provozní doplňovací zásoba je skladována v zázemí
(podle druhu sortimentu – sklad, mrazící a chladicí boxy) Chladicí a mrazicí boxy a prodejní
vitríny s řízenou teplotou jsou vybaveny registry teplot s možností vyžádání výpisů a archivací
za zvolené časové období.
Zásobování a přebírání zboží, skladování
Pro zásobování slouží zásobovací prostor – nakládací rampa. Zboží se podle druhu z místa
vykládky přesouvá do prostoru skladu. Při příjmu se zboží kontroluje z hlediska množství,
druhu a kvality.
Po převzetí se přesouvá na skladové místo, případně hned na prodejní plochu do určených
regálů. Nad chladící a mrazicí box je postavena další konstrukce regálu. Příjem je vybaven
počítačem na registraci přijatého zboží a sledování pohybu zásob. Zboží se dodává zpravidla
v paletách, čemuž je přizpůsobená manipulace vysokozdvižnými vozíky.
V prostoru skladu je umístěn chladicí box, ve kterém bude skladován originálně balený
sortiment s předepsaným nárokem na dodržení teploty: chlazený sklad.
Sortiment s porušeným obalem, či jinak poškozený je ihned likvidován v souladu s odpadovým
hospodářstvím společnosti, v žádném případě není skladován společně se sortimentem určeným
k prodeji.
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Mrazírenský box s teplotou nižší než -18°C je určen pro uskladnění hluboko zmraženého
sortimentu pečiva pro následný dopek. Mražený sortiment bude skladován rovněž v mrazicím
boxu, nabízen následně k prodeji v prodejních vitrínách na prodejně.
Sortiment bez nároku na dodržení teplotního řetězce je skladován v prostorách suchého skladu
v zázemí, sklad je vybaven regály a paletovým stáním. Pro manipulaci se sortimentem slouží
paletové vozíky.
Zboží ze skladu je doplňováno podle potřeby na prodejní plochu.
Veškeré obaly (karton, papír PE folie) se po vybalení zboží ihned lisují (lis je umístěn
v hlavním skladu) a následně jsou odváženy. Vratné obaly jsou uskladňované v centrálním
skladu (v části k tomu určené).
Odvoz prázdných vratných lahví je prováděn ihned po dovozu a vyložení lahví příslušného
dodavatele.
Prodejní plocha
Uspořádání prodejní plochy je navrženo podle zkušenosti provozovatele a zohledňuje třídění
zboží, způsob prodeje a zásobování. Sortiment je nabízen k prodeji podle druhu – chladící,
mrazící prodejní vitríny, prodejní regály.
Vstup zákazníků do prodejny je z pasáže objektu.
Pro zákazníky jsou k dispozici nákupní vozíky (v prostoru prodejny a na střeše objektu) a ruční
nákupní košíky. V prodejně je 5 pokladen s optickým čtecím zařízením čárového kódu.
Úsek masa- na filiálce není v provozu
Sortiment masa, masných polotovarů a masných tepelně opracovaných výrobků bude dodáván
originálně zabalený přímo od výrobce, dodáván v originálních obalech a bude nabízen k prodeji
v chlazené prodejní vitríně k tomu určené.
Úsek lahůdek
V úseku zápultí lahůdek (část prodejní plochy) nebude probíhat výroba lahůdkářského
sortimentu jako např. salátů, pomazánek, obložených chlebíčků.
Tento sortiment je dodáván originálně balený od výrobce, opatřený originální etiketou
s uvedením povinných údajů dle platných právních předpisů. Saláty jsou v originálním balení
(1 balení cca 2 kg). Po rozbalení je požadovaná denní dávka pro prodej ihned umístěna do
zásobníku v chlazeném prodejním obslužném pultu lahůdek. Pomazánky jsou dodávány
v balení cca 200-250g (pevně uzavřené umělohmotné krabičky – rozlomitelná pečeť uzávěru)
opatřené taktéž originální etiketou s uvedením povinných údajů dle platných právních předpisů.
Takto balený sortiment pomazánek je přímo umístěn do samoobslužného chlazeného
prodejního pultu.
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V zápultí bude dále probíhat následná výrobní činnost: Výroba obložených baget - (dle
interních podnikových norem), následné zabalení do průtahové folie, každé balení je opatřeno
etiketou obsahující údaje v souladu s platnými předpisy. Takto zabalená bageta je umístěna do
samoobslužného prodejního pultu, kde je tentýž den nabízena k prodeji. Výroba a počet takto
obložených baget se též řídí poptávkou zákazníka.
Zápultí úseku lahůdek je vybaveno potřebným počtem umyvadel a dřezů s příslušenstvím
(osoušeč rukou, dávkovač na směs mycího a desinfekčního přípravku, uzavíratelným košem),
dále nářezovými stroji, baličkou. V zápultí je dostatek pracovních ploch pro prováděné
činnosti, zápultí je vybaveno závěsnou chladící skříňovou vitrínou pro provozní zásobu
prodávaného sortimentu.
Krájení sortimentu masných výrobků (masné výrobky tepelně opracované, trvanlivé tepelně
opracované, fermentované trvanlivé) – vyčleněný nářezový stroj v zápultí, postup krájení dle
interní dokumentace – provozního řádu, předkrájení pouze pro denní prodej. Nabízení k prodeji
– chlazený obslužný pult. Skladování ve vyčleněné chladící skříni umístěné v zápultí lahůdek.
Krájení sortimentu sýrů – vyčleněný nářezový stroj v zápultí, postup krájení dle interní
dokumentace – provozního řádu, předkrájení pouze pro denní prodej. Nabízení k prodeji –
chlazený obslužný pult. Skladování ve vyčleněné chladící skříni umístěné v zápultí lahůdek.
Dopek pečiva z hluboko zmrazeného polotovaru: tato výrobní činnost bude probíhat v úseku
zápultí lahůdek – část určená k přípravě pečiva v rámci zápultí lahůdek (v části prodejny)
a v přípravně. Sortiment hluboko mražených polotovarů dodávaných od výrobce bude
skladován v mrazicím boxu. Polotovary zde budou uskladněny na paletách v originálních
přepravních obalech od výrobce (karton) při řízené teplotě min. - 18°C. Požadovaný sortiment
bude v části přípravny lahůdek, vyčleněné pro přípravu pečiva naskládán na plechy do
nerezového uzavíratelného přepravního vozíku a převezen do zápultí lahůdek.
Vozík bude následně převezen k peci a sortiment bude ihned upečen. Po upečení a vychladnutí
na stojanu v zápultí u pece, je sortiment dopeku ihned umístěn do prodejních košů a nabízen
k prodeji. Četnost pečení je závislá na poptávce zákazníka.
Úsek ovoce, případně zeleniny
Příprava krájeného ovoce, případně zeleniny: tato plánovaná doplňující výrobní činnost bude
probíhat následovně: v centrálním zázemí filiálky jsou vyčleněny prostory pro hrubé zeleniny.
Prostor pro hrubé čištění je vybavena pracovní plochou, a nerez regály umístěné ve skladu.
Prostor je vybaven nerezovým dřezem a umyvadlem.
Úsek drůbeže pro tepelnou úpravu - gril
Sortiment kusových kuřat pro gril je dodáván od výrobce zabalený v „psaníčkách“.
Na uskladnění tohoto sortimentu je vyčleněna podstolová lednička v zápultí lahůdek.
Ve vyčleněném úseku lahůdek se kuřata pouze nakoření a v uzavíratelných nerezových
nádobách jsou přeneseny ke grilu, kde dojde k tepelnému opracování. Po dokončení tepelné
úpravy bude sortiment umístěn do teplého pultu a nabízen k prodeji. Konzumace na prodejně
nebude probíhat. V zápultí je vyčleněno pro manipulaci s drůbeží nerezové umyvadlo
s bezdotykovou baterií, pracovní stůl s omyvatelnou pracovní plochou.
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Mražené potraviny
Sortiment hluboko mražených potravin je dodáván v originálním balení od výrobce, nabízen
k prodeji v prodejních mrazících skříních (vanách), skladován ve vyčleněném mrazicím boxu.
Lékárna - Celkové provozní a dispoziční řešení vychází z požadavků provozovatele. Zákazníci
vstupují přímo do budovy a do prostoru lékárny samostatný bezbariérovým vstupem.
V prostoru výdeje léčiv/oficíny jsou obsluhováni u 4 prodejních a výdejních pultů. Vysokými
nábytkovými regály je od prostoru výdeje léčiv oddělen sklad HVLP (hromadně vyráběných
léčivých přípravků) a PZT (prostředky zdravotnické techniky), ze kterého vedou dveře do
přípravny a umývárny skla, kanceláře vedoucího lékárníka, příjmu dodávek, úklidové komory,
šatny/denní místnosti a navazujícího zázemí s WC a sprchou.
Prostor výdeje léčiv je kromě čtyř prodejních a výdejních pultů vybaven regály pro skladování
léčiv, a sezením pro pacienty s nápojovým automatem.
Pro zásobování a vstup personálu bude využíván oddělený přední vstup do lékárny a navazující
chodba. Zde bude probíhat přejímka zboží od dodavatelů, jeho kontrola a příjem do systému
skladového hospodářství. Prostor je vybaven pracovním stolem a úložným nábytkem.
Přípravna a umývárna jsou navrženy v rámci jedné místnosti. V umývárně probíhá mytí,
dezinfekce a sušení nádobí, pomůcek a obalového materiálu. Pro tuto činnost slouží pracovní
plocha s dvojdřezem, doplněná úložnými skříňkami a lednicí. K sušení obalového materiálu
a pracovních pomůcek je využíván sterilizátor.
V přípravně bude probíhat příprava IVLP (individuálně vyráběných léčivých přípravků),
příprava čištěné vody, vstupní kontrola farmaceutických surovin a jejich přeplňování a uložení.
Příprava IVLP bude probíhat v souladu s osvědčením v rozsahu přípravků, u kterých není
požadována sterilita. Pracovní plocha je vybavená dvojdřezem a samostatným umyvadlem.
Skladování HVLP a PZT bude probíhat dle platné legislativy, za předepsaných skladovacích
podmínek dle pokynů výrobce. Sklad HVLP je vybaven skladovými regály, zásuvkovými
skříněmi, lednicí a umyvadlem.
Kancelář vedoucího lékárníka je zařízena pracovním stolem a úložným nábytkem.
V šatně/denní místnosti jsou umístěny šatní skříňky personálu, čajová kuchyňka a stůl se
židlemi.
Úklidová místnost je vybavená výlevkou a skříňkou pro úklidové a mycí prostředky.
Dispoziční a provozní řešení vychází z požadavků platné legislativy, zejména vyhlášky
č.84/2008 Sb., zákona č.378/2007 Sb., vyhlášky č.92/2012 Sb. v platném znění a platných
pokynů MZ ČR.
Podrobnosti provozu jsou v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
upraveny v Provozním řádu a Hygienickém a sanitačním režimu. Dispoziční a provozní řešení
včetně technického a věcného vybavení podléhá schválení SÚKL (Státního ústavu pro kontrolu
léčiv).
Personál tvoří 4 osoby. Provozní doba provozovny bude upřesněna.
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Provoz zákazníků
Pro zákazníky je navrženo parkoviště osobních automobilů na pozemku před prodejnou.
Parkoviště a celá zpevněná plocha je řešena ve spádu max. 2%. V místech použití zámkové
dlažby je určen typ bez zkosených hran tak, aby byl umožněn hladký přejezd nákupních
vozíků.
Nákupní vozíky jsou parkovány v přístřešku před vstupem a v přístřešcích umístěných
v prostoru parkoviště.
SO 02 obchodní centrum budova č.2, SO 03 obchodní centrum budova č.3 – Objekt je
rozčleněn do patnácti samostatných obchodních jednotek, každá jednotka má vlastní vstup
z venkovního prostoru a zázemí pro provoz. Objekt neobsahuje technologie pro výrobu. Stavba
bude vybavena technologiemi zajišťujícími větrání a vytápění objektu. Součástí objektu bude
samostatný prostor pro kotelnu a ústředna EPS. Otevírací doba prodejen se předpokládá denně
od 08:00 do 22:00. Zásobování bude probíhat již od 6.00. Areál nebude provozován v noční
dobu (22.00 – 6.00).
Zásobování bude probíhat již od 6.00. Areál nebude provozován v noční dobu (22.00 – 6.00).
Předpokládá se, že objekty SO02 a SO03 budou zásobovány vozidly do 3,5t v intervalu 2x až
4x denně. U prodejny Jysk, Werco a Okay bude probíhat zásobování vozidly do délky 18m.
Provoz zákazníků
Pro zákazníky je navrženo parkoviště osobních automobilů na pozemku před prodejnou.
Parkoviště a celá zpevněná plocha je řešena ve spádu max. 2%. V místech použití zámkové
dlažby je určen typ bez zkosených hran tak, aby byl umožněn hladký přejezd nákupních
vozíků.
Opatření k prevenci, vyloučení či eliminaci nepříznivých vlivů záměru
Tato opatření jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru. Jedná se o opatření při
přípravě, výstavbě a provozu záměru.
Období přípravy záměru:
-

požádat příslušný úřad o územní rozhodnutí

-

požádat příslušný úřad o stavební povolení

-

požádat příslušný úřad o umístění ZZO

-

požádat příslušný úřad o povolení provozu ZZO

-

požádat o souhlas k umístění stavby v záplavovém území

-

požádat o souhlas k vynětí pozemků ze ZPF

-

provedení měření hlukové zátěže před započetím výstavby (tj. nulový stav)

-

v předstihu před demoličními pracemi provést skrývku zemin, aby nedošlo ke
kontaminaci zemin zbytky stavebních materiálů
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-

při provádění skrývky je nutno zabezpečit, aby při shrnování nedošlo ve větším
množství k přibírání níže uloženého horizontu

-

při ukládání zeminy je nutno zabezpečit depote proti nadměrné erozi. Při uložení
depote na déle než 1 rok je nutno deponii zatravnit.

-

při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na deponie je nutno zabezpečit,
aby nedošlo k její kontaminaci.

-

při skrývce by měly být odstraněny větší předměty – antropogenní artefakty, které se
lokálně v humusovém horizontu nacházejí.

Období výstavby záměru:
-

zamezení nadměrné prašnosti na staveništi – zkrápěním ploch v období nepříznivých
klimatických podmínek

-

minimalizace dočasných úložišť vytěžené zeminy a sypkých materiálů

-

zaplachtování vozidel převážejících potenciálně prašný náklad (např. vytěženou
zeminu mimo areál, dovoz písku), zejména v případě suchého a větrného počasí

-

vypínání motorů v případě stání vozidel

-

očista nákladních vozidel před nájezdem na komunikaci

-

optimalizace tras vozidel

-

kontrola technického stavu stavebních mechanismů a nákladních automobilů
k zamezení úkapu ropných látek

-

při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou
kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách
s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže

-

během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných
mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně časté využití. V době od 21 – 7 hod.
nebudou stavební práce prováděny

-

zamezení skladování nebezpečných chemických látek a přípravků na staveništi

-

nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

-

k omezení vlivu na ptáky budou dřeviny odstraňovány mimo jejich hnízdní období,
tedy od konce srpna do konce února běžného roku. Zásah do dřevinného porostu
podél toku Sloupečník bude omezeno pouze na vynucenou výstavbu oplocení areálu.

-

ponechávané dřeviny budou v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění,
chráněny při výstavbě před poškozením např. bedněním. Stavební práce budou
v blízkosti dřevin prováděny v souladu s ČSN 839061 a metodickými doporučeními
a standardy Agentury ochrany přírody a krajiny.

-

po ukončení stavebních činností budou ponechávané dřeviny v okolí stavby
posouzeny odborně způsobilou osobou, která zhodnotí jejich aktuální zdravotní stav
a navrhne případně jejich ošetření.
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-

je nutné přijmout taková technická a technologická opatření při realizaci stavby, která
omezí riziko negativního ovlivnění kvality vody v tocích Svitavy a Sloupečníku
(např. použití vhodné mechanizace při práci v blízkosti toku, použití odbouratelných
maziv, k omezení smyvu půdních částic do toku je vhodné práce provádět mimo
deštivé období).

-

demolice stávajících zařízení bude provedena mimo období zimování obojživelníků,
tj. od března do září.

-

nebudou prováděny žádné zásahy do koryta toku Sloupečník včetně technických
úprav koryta, odstraňování sedimentů apod.

-

na osluněných místech je vhodné v rámci vegetačních úprav založit trvalkové záhony
doplněné keři, které budou sloužit jako vhodný potravní biotop pro čmeláky a další
bezobratlé (např. motýly). Jako vhodné druhy rostlin doporučujeme tyto: komule
Davidova, kohoutek chalcedonský, dobromysl obecná, třapatkovka nachová, třapatka
zářivá, záplevák podzimní, sporýš argentinský, mavuň červená, levandule úzkolistá,
jestřábník červený, ibišek syrský, vajgélie květnatá, zavinutka podvojná, plamenka
latnatá, klejicha hlíznatá, bělotrn kulatohlavý, šanta hroznovitá, rozchodník nachový
a podzimní chryzantémy.

-

k ozelenění areálu a jeho odclonění je vhodné preferovat autochtonní druhy dřevin,
např. vhodné je vytvoření habrových plotů. Listnaté dřeviny mohou být doplněny
jehličnatými druhy v podílu do max. 15 %. Vhodné je použití i bobulonosných keřů.

-

jako náhradní biotopy pro ještěrku obecnou budou instalovány na okraji areálu
na osluněných místech při západní hranici dvě kamenné hromady zapuštěné
do nezámrzné hloubky.

-

po ukončení stavebních prací bude narušený terénní povrch uveden mimo zpevněné
plochy do původního stavu a bude provedeno osetí travním semenem s vyšším
podílem kvetoucích bylin. Rozsáhlejší plochy trávníků budou koseny max. 2x ročně.

-

vzhledem k situování záměru v blízkosti řeky Svitavy bude dbáno zvýšené opatrnosti
při stavebních pracích v blízkosti toku. Mechanismy budou odstavovány na zpevněné
ploše a opatřeny sety na likvidaci ropného znečištění. Při parkování budou
instalovány záchytné vany.

-

stavební práce v korytě toku je nutné omezit na minimum. Pomocí dobré organizace
minimalizovat dobu výstavby v toku a jeho blízkosti i rozsah zásahu.

-

při havarijních stavech (např. úniku ropných látek) nesmí dojít k ovlivnění vodního
prostředí toku. Je nutné zajištění vhodné likvidace a zamezení průniku znečišťujících
látek do vodního toku.

-

technické řešení nového mostu musí zabezpečit potenciální migraci pro vodní
organismy i vydru říční. Podél obou stěn mostu bude ponechána část břehu či zde
budou dozděny či vytvořeny kamenité rampy a náspy, o šířce 60 cm, které nebudou
smáčeny ani při zvýšených průtocích.

-

v případě, že v průběhu zemních prací dojde k narušení území s archeologickými
nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
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znění pozdějších předpisů, a umožnit provedení záchranného archeologického
výzkumu
Období provozu záměru:
-

provést autorizované měření emisí v rozsahu stanoveném v povolení ZZO

-

provést měření hluku z provozu veškerých zdrojů hluku, které byly předmětem
hodnocení v hlukové studii v nejbližších dotčených chráněných venkovních prostorech
staveb, které byly předmětem výpočtů v hlukové studii, a to pro doložení dodržení
předpokládané výsledné hladiny hluku v dotčených chráněných venkovních prostorech
staveb, vyjádřené jako ekvivalentní hladina akustického tlaku A(LAeq, T) v denní
a noční době; výsledky měření předložit ke kolaudaci stavby na KHS JmK.

-

omezit emise látek, které jsou zdrojem zápachu zakrytováním dopravních cest
a zaplachtováním nákladních vozidel

-

provádět monitoring kvality vypouštěných dešťových vod podle požadavku příslušného
vodoprávního úřadu

-

při havarijních stavech (např. úniku ropných látek) nesmí dojít k ovlivnění vodního
prostředí toku. Je nutné zajištění vhodné likvidace a zamezení průniku znečišťujících
látek do vodního toku.

-

pro snížení světelného znečištění v okolí řeky Svitavy budou pro osvětlení areálu při
západní hranici a lávky pro pěší použity nízkotlaké sodíkové výbojky se stínidly.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení realizace záměru: 3/2017
Doba výstavby: 21 měsíců
Termín ukončení výstavby: 12/2018
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Jihomoravský
Obec s rozšířenou působností: Blansko
Obec: Blansko
k.ú.: Blansko
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí: Blansko, odbor stavební úřad
Stavební povolení: Blansko, odbor stavební úřad
Povolení provozu vyjmenovaného ZZO: KÚ Jihomoravského kraje
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Souhlas k umístění záměru v záplavovém území: vodoprávní úřad
Souhlas k odnětí pozemků ze ZPF: KÚ Jihomoravského kraje
B.II Údaje o vstupech
B.II.1Půda
Navržená lokalita pro realizaci záměru se nachází v intravilánu obce Blansko, na ploše
stávajících zahradních skleníků, mezi ulicí Poříčí a řekou Svitavou. Plocha je v současné době
zastavěna skleníky a dalšími objekty zahradnictví a částečně zpevněnými plochami
a komunikacemi.
Stavba bude realizována v katastrálním území Blansko (605018) na následujících pozemcích:
Tab. 3: Přehled parcel dotčených realizací záměru, včetně dočasných pozemků staveniště:

PARCELA
Č.

VÝMĚRA
PARCELY

DRUH
POZEMKU

ZPŮSOB

BPEJ

OCHRANY

Pozemky staveniště jsou na parcelách číslo:
1018/2

5.669 m2

Ostatní plocha

1018/3

6.231 m2

Orná půda

1018/6

469 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

ZPF

3.56.00

---

Bez BPEJ

1019/3

1.495 m

2

Orná půda

ZPF

3.56.00

1019/13

2.444 m2

Orná půda

ZPF

3.56.00

1019/16

1.470 m2

Orná půda

ZPF

3.56.00

1019/17

3.026 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/18

1.398 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/19

437 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/35

268 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

ZPF

3.56.00

1019/37

1.327 m

2

Orná půda

1019/38

130 m

2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/39

332 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/40

287 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/41

2.293 m2

ZPF

3.56.00

1019/42

553 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/43

1.441 m2

1019/44
1019/45

Orná půda
Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

690 m

2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

926 m

2

Orná půda

ZPF

3.56.00
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1019/46

113 m2

1019/58

2 m2

1019/59

Orná půda

ZPF

3.56.00

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

72 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/60

16 m2

Orná půda

ZPF

3.56.00

1019/61

4.422 m2

Orná půda

ZPF

3.56.00

Orná půda

ZPF

3.56.00

Orná půda

ZPF

3.56.00

---

Bez BPEJ

1019/62

54 m

2
2

1019/63

100 m

1019/64

9 m2

Ostatní plocha

1019/68

33 m2

Orná půda

ZPF

3.56.00

1019/69

113 m2

Orná půda

ZPF

3.56.00

1019/70

139 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1542

13.257 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1543

588 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

Zastavěná plocha a
nádvoří

---

Bez BPEJ

Zastavěná plocha a
nádvoří

---

Bez BPEJ

Vodní plocha

---

Bez BPEJ

ZPF

3.56.00

1544

2.661 m

2

2

4580

34 m

4583

246 m2

1395/1

44.831m2

Dočasné pozemky staveniště jsou navrženy na parcelách:
1017/2

104 m2

1019/32

1.253 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1019/50

551 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

ZPF

3.56.00

ZPF

3.56.00

---

Bez BPEJ

ZPF

3.56.00

TTP

1.591 m

2

1060/1

8.978 m

2

1060/39

1.389 m2

Ostatní plocha

1060/40

1.090 m2

Orná půda

1363/3

728 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1363/4

92 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1363/7

467 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

Vodní plocha

---

Bez BPEJ

1046/2

1363/25
1395/1

1.122 m

TTP
Orná půda

2

44.831 m

2
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1359/4

2.720 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/1

10.880 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/2

763 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/3

146 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/4

1.138 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/5

2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/11

660 m

2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/12

181 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/13

155 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/30

192 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/31

23 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1429/32

8 m2

Ostatní plocha

---

Bez BPEJ

1.480 m

Celková plocha pozemků stavby činí 37.165 m2
Celková zastavěná plocha OC činí 8.339 m2.
Plocha parkoviště a chodníků zaujímá rozlohu 5.140 m2.
Plocha komunikací (na parkoviště, zásobovací) 9.063 m2.
Plocha zeleně je navržena na celkové rozloze 19.699 m2.
Požadavek na trvalý zábor ZPF činí 20.977 m2.
Nároky řešeného záměru na trvalý zábor ZPF se týkají pozemků parcelní č. 1018/3, 1019/3,
1019/13, 1019/16, 1019/37, 1019/41, 1019/45, 1019/46, 1019/60, 1019/61, 1019/62,
1019/63,1019/68, 1019/69, 1060/40.
Pozemky se nachází v I. třídě ochrany ZPF. I. třída ochrany ZPF představuje bonitně
nejcennější půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně.
Záměr nepředstavuje žádné nároky na zábor PUPFL.
Využití předmětných pozemků k realizaci řešeného záměru je v souladu s platným Územním
plánem města Blansko (Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územního plánování; příloha
č.1), neboť se jedná o plochy funkčního typu OK (občanské vybavení komerčního typu), kde je
umístění řešeného záměru přípustné za dodržení podmínky využití (vyloučení negativního
ovlivnění průtoku vody a nezhoršení odtokových poměrů).
Před zahájením stavebních prací bude na staveništi provedeno sejmutí vrstvy ornice. Ornice
bude uložena na pozemcích zemědělského půdního fondu pro zlepšení jejich kulturních vrstev.
Místo pro uložení sejmuté ornice a její dopravu na místo uložení zajistí investor akce. Ornice
bude dle informací investora využita pro zlepšení vlastnosti ozeleněných ploch na jiných
stavbách v jeho vlastnictví, nebo bude využita dle požadavků odboru ŽP.
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Dle bilance skrývky ornice při uvažované mocnosti vrstvy rozprostírané ornice do 15 cm je
plocha potřebná pro její rozprostření cca 2,02 ha. Po dokončení stavebních prací bude část
ornice rozprostřena na nezastavěné a nezpevněné plochy stavebního pozemku, které jsou
určeny k ozelenění.
B.II.2 Voda
a) Období výstavby
Na nově navrženém prodloužení vodovodního řadu bude osazena vodovodní šachta vystrojená
vodoměrem. Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z tohoto zdroje.
b) Období provozu záměru
Stávající vodovodní řad DN 150 bude přeložen v místě rozšiřování komunikace na ulici Na
Řadech. Délka přeložky bude 21m. Materiálem přeložky vodovodu bude potrubí z tvárné litiny
TLT CLASS C100 DN 150 mm – s vnitřní výstelkou z vysokopecního cementu a vnější
ochranou ze slitiny Zn + Al + uzavírací epoxidový povlak, spoje Vi (jištěné proti posuvu
s těsnícím kroužkem obsahujícím ocelové segmenty nevyžadující návarky).
Vedení vodovodu v místě křížení komunikace bude uloženo do chráničky.
Nový vodovodní řad, bude zakončen zemním požárním hydrantem.
Napojení objektu bude provedeno samostatnou odbočkou z prodlouženého vodovodního řadu.
Bude se jednat o vodovodní přípojku z PE 100 RC profilu Ø 75/6,8mm. Délka vodovodní
přípojky po vodoměrnou šachtu je 2 m. Ve vodoměrné šachtě bude osazen fakturační vodoměr.
Z vodoměrné šachty bude potrubí vedeno k objektu do místa napojení na vnitřní vodovod.
Vodoměrná šachta bude umístěna ve veřejně přístupné ploše ostrůvku zeleně, za vodoměrnou
sestavou bude osazen redukční ventil pro ochranu vnitřního vodovodu před případným
zvýšeným hydrostatickým tlakem v distribuční síti.
Provedení a vystrojení vodoměrné šachty bude provedeno dle standardů provozovatele a bude
odsouhlaseno provozovatelem v dalším stupni projektové dokumentace.
Za vodoměrnou šachtou budou vedeny dvě větve vodovodního potrubí areálového vodovodu
podél fasády objektu až do technické místnosti v objektu prodejny potravin. Druhá větev bude
vedena do kotelny, ze které budou vedeny odbočky do jednotlivých nájemních jednotek.
Měření spotřeby vody v jednotlivých obchodních jednotkách bude prostřednictvím podružných
vodoměrů umístěných v prostorách zázemí.
Požadavky na pitnou vodu max.Q = 4,03m3/hod (přípojka PE 100 SDR11 40x3,7mm)
průměrná denní potřeba vody – zaměstnanci 96 osob x 50 l/den, mytí objektu a voda pro
provoz prodejen a zalévání 7 m3 = 12,3 m3/den
maximální denní potřeba vody 12,3 x 1,25 = 15,4 m3/den
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maximální hodinová spotřeba vody 15,4 x 2,1 / 12 = 2,7 m3/hod
Kapacita navrhované vodovodní přípojky 4,53 l/s
Roční spotřeba 4.400 m3/rok
Tab. 4: Výpočet kapacity vodovodní přípojky:

Nájemní jednotky

Výtokové armatury

Výpočtový
průtok Výpočtový
průtok
por jednu jednotku součet jednotek (l/s)
(l/s)

OJ 1,2, 5 až 14, 16 – 13x
jednotek
běžná
nájemní Umyvadlo, WC, dřez,
jednotka
sprcha

0,38

1,36

OJ 3 - zahradnictví

Umyvadlo, WC, dřez,
sprcha, 2x výtok DN20

0,68

0,68

Cukrárna, 5x Umyvadlo, 5x WC,
2x dřez, 2x výtok
DN15

1,35

1,35

Prodejna 4x umyvadlo, 4x WC,
3x dřez, 2x sprcha

0,67

0,67

0,47

0,47

OJ 4 –
kadeřnictví
OJ 15
potravin

–

OJ 17 – lékárna

Umyvadlo, WC,
dřez, sprcha

3x

CELKEM

4,53

Jako zdroj vody pro SHZ je navržena venkovní akumulační nádrž o objemu 325m3.
B.II.3Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
a) Období výstavby

V období výstavby záměru budou kladeny nároky na vstupní surovinové zdroje odpovídající
obdobným stavbám. Bude se jednat o běžné stavební hmoty a materiály (beton, železobetonové
sloupy, železobetonové konstrukce, ocelové konstrukce, piloty, vazníky, plech, tepelná izolace,
střešní fólie, střešní panely, sklo, materiál na zásyp atd.).
b) Období provozu záměru
V období provozu záměru nejsou kladeny žádné významné nároky na surovinové zdroje.
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Energetické zdroje
a) Období výstavby
Prostor pro výstavbu záměru je napojen na veškeré sítě. Pro zajištění elektrické energie pro
stavbu je možno využít nově navrhovaných trafostanic.
b) Období provozu záměru
Elektrická energie
Celý nově budovaný areál bude napojen na distribuční kabelové vedení firmy eon, a to na
napěťové hladině 22kV. Napojení bude provedeno na stávající kabelovou linku VN, která je
vedena podél ulice Poříčí a to konkrétně na druhé straně než se nachází budovaný areál.
Pro napájení areálu bude vybudována jedna trafostanice (TS1).
Přípojka VN
Trafostanice TS1 bude napojena kabelem VN, který bude veden protlakem pod komunikací
Poříčí na druhou stranu, kde bude stávající kabelové vedení VN přerušeno a na něj
naspojkováno nové kabelové vedení VN, které bude zavlečeno do nově navržené trafostanice
TS1 do rozvaděče VN distributora.
Přesné způsoby napojení budou upraveny dále podle smlouvy s firmou Eon.
Elektro NN
Technické údaje:
Napěťová soustava :

3x400/230V, 50Hz, AC, TN-C-S
3x22kV, 50Hz, AC, IT

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
-

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: polohou, zábranou, krytím, izolací

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: samočinným odpojením od zdroje,
hlavním a doplňkovým pospojováním, proudovým chráničem
Tab. č. 5: Energetická bilance

Zařízení
OJ1
OJ2
OJ3
OJ4
OJ5
OJ6
OJ7

Příkon
instalovaný
kW
84
60
20
10,4
20
20
24

Soudobost
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Soudobý příkon
kW
67,2
48
16
8,32
16
16
19,2
42
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OJ8
OJ9
OJ10
OJ11
OJ12
OJ13
OJ14
OJ15
OJ16
OJ17
areálové venkovní
osvětlení
Celkem
soudobost ve skupině
Celkem
Roční spotřeba

32
32
40
40
116
44
55,2
250
10
35

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

25,6
25,6
32
32
92,8
35,2
44,16
200
8
28

10,5

1

10,5

903,1

724,58
0,8
579,66
7285200

Fakturační měření
Fakturační měření se předpokládá velkoodběratelské na straně NN.
Podružné měření bude v jednotlivých nájemních jednotkách a trafostanici.
Plyn
Pro napojení obchodního centra je nutné vybudovat novou STL přípojku napojenou na stávající
STL plynovod ocel DN 80 na parc.č. 1019/16 v k.ú. Blansko. Stávající STL plynovodní
přípojka ocel DN 80 bude zkrácena, na přípojku bude napojena nová STL přípojka sestávající
z ocelového kolena DN 80 – 90o, ocelové redukce DN 80/50 a svislého potrubí DN 50 délky asi
1,5 m, ukončené kulovým kohoutem DN 50 se zátkou, přivedená do skříně pro HUP
a fakturační plynoměr, umístěné u oplocení areálu. Tento uzávěr bude sloužit jako Hlavní
uzávěr plynu odběrného plynového zařízení.
Energetická bilance:
plyn – SO 02, SO 03
celkový instalovaný výkon kotelny 2 x 280 kW = 560 kW
Hodinová spotřeba plynu pro vytápění (zima) - max. 56 m3/h
Celková roční spotřeba plynu - vytápění 65.000 m3/rok
Dálkové teplo
Nepřipojeno.
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Zásady hospodaření s energiemi
Objekt je navržen v souladu s požadavky na hospodárné užívání tepla pro daný provoz dle
zákonu 318/2012 Sb. Stavba bude posouzena z hlediska požadavků na energetickou náročnost
budov se zatříděním stavby do kategorie v dalším stupni projektové dokumentace.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura
a) Období výstavby
Staveniště je napojeno na veškeré sítě, včetně dopravní infrastruktury. Dopravně je napojeno na
veřejnou pozemní komunikaci vedenou podél ulice Poříčí. Po dobu výstavby bude pro vjezd na
staveniště využíváno stávajícího dopravního napojení areálu zahradnictví, a to až do doby vybudování
nového sjezdu na staveniště v místě nového dopravního napojení.

b) Období provozu záměru
Dopravně bude stavba a parkovací plochy napojená na silnici II/374 (ulice na Poříčí). Stávající
styková křižovatka silnice II/374 a MK Na Řadech bude přestavěna na čtyřramennou
jednopruhovou okružní křižovatku se čtvrtým ramenem napojujícím OC. Účelová komunikace
pro zajištění zásobování bude napojena sjezdem na silnici II/374 v jižní části plánovaného
areálu OC.
OC je napojeno na silnici II/374 OK. V přední části jsou umístěny parkovací plochy, které jsou
propojeny účelovými komunikacemi. Parkovací stání jsou oddělena od komunikací zapuštěným
obrubníkem a jsou nevržena ze zámkové dlažby. Na stávající pěší trasy navazují pěší trasy
areálu. V prostoru parkování je navržena maximální dovolená rychlost 20km/h a je vyloučen
provoz vozidel nad 3,5 t.
V rámci posuzovaného obchodního centra je navrženo parkoviště pro osobní automobily
s celkovým počtem 236 parkovacích stání. Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit tedy
osobní doprava zákazníků prodejen obchodního centra. Předpokládaná intenzita osobní
dopravy na parkovištích je za předpokladu, že během dne se v průměru na jednom parkovacím
místě otočí 5 vozidel, 2x 1 180 pojezdů pouze v denní době. V noční době (22:00 – 6:00)
obchodní centrum nebude provozováno.
Zásobování je řešeno samostatným sjezdem ze silnice II/374 v jižní části areálu a samostatnou
účelovou komunikací. Mimo úseku mezi lávkou a chodníky OC je možné minimalizovat pohyb
chodců po zásobovací komunikaci. V prostoru zásobování je navržena maximální dovolená
rychlost 20km/h.
Zásobování bude prováděno těžkými a lehkými nákladními vozy a dodávkami, a to pouze
v denní době.
SO 01 těžká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
-

nákladní vozidla do 12 t – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod

-

lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
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SO 02 lehká nákladní vozidla – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod
SO 03 nákladní vozidla do 12 t – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
-

lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod

Doprava na veřejných komunikacích
V případě zákazníků prodejen obchodního centra je uvažována předpokládaná souběžnost
dopravy, kdy vozidla by projela po komunikaci v každém případě nebo již v současné době
danou lokalitou projíždějí za účelem nákupů ve vedlejším stávajícím obchodním centru, činí 30
%. Pouze max. 70 % vozidel z počtu 2.360 vozidel pojede primárně do areálu obchodního
centra, nebo aniž by danou lokalitou již v současné době neprojížděli, a to pouze v denní době
(od 6 do 22 hod).
Celková nově vyvolané doprava na veřejných komunikacích v souvislosti s realizací areálu
obchodního centra Blansko je tudíž:
-

1.652 pojezdů osobních automobilů (zákazníci)

-

4 pojezdy těžkých nákladních automobilů (zásobování)

-

14 pojezdů nákladních automobilů do 12 t (zásobování)

-

18 pojezdů lehkých nákladních automobilů (zásobování)

Rozdělení směrů na navazující veřejné komunikace:
Osobní automobily:
-

116 pojezdů směrem severním po ulici Poříčí,

-

1.106 pojezdů směrem jižním po ulici Poříčí

- 430 pojezdů směrem východním po ulici Na Řadech
Zásobování:
-

4 pojezdy těžkých nákladních automobilů pouze směrem jižním po ulici Poříčí

-

7 pojezdů nákladních automobilů do 12 t směrem jižním i směrem severním po ulici
Poříčí

-

9 pojezdů lehkých nákladních automobilů směrem jižním i směrem severním po ulici
Poříčí

Pěší trasy jsou řešeny systémem chodníků uvnitř areálu.
Přes řeku je navržena lávka pro pěší a cyklisty.
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Technická infrastruktura
V rámci připojení OC na technickou infrastrukturu bude třeba provést následující přeložky
a nové přípojky:


Elektrická energie: Přípojka VN – napojení na stávající kabelovou linku VN, která je
vedena podél ulice Poříčí (vybudování nové trafostanice TS1)



Přeložka VO – 4 ks osvětlovacích stožárů v rámci úpravy křižovatky



Plyn: Nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající STL plynovod



Voda: prodloužení vodovodu DN150 (délky 21m)



Splašková kanalizace: nově vybudovaná přípojka napojená na stávající kanalizaci



Retenční nádrže budou provedeny v navrhovaných plochách areálu. Nádrže budou
provedeny s účinným objem cca 288m3 a celkový odtok z lokality bude regulován.
Maximální odtok z ploch OC do řeky Svitavy bude regulován na 9,0 l/s.



Dešťová kanalizace: nově vybudovaná kanalizace vedoucí přes retenční nádrže dva
nové výústními objekty) do řeky Svitavy



Komunikační vedení: nová telekomunikační přípojka (vedení CETIN), předpoklad
zavedení celkem 25 telefonních ISDN a optický kabel

B.III Údaje o výstupech
B.III.1Ovzduší
Z důvodu podrobného zhodnocení možných zdrojů emisí souvisejících s realizací a provozem
předkládaného záměru byla zpracována samostatná rozptylová studie, která je součástí
oznámení jako příloha č. 4 (Popp; prosinec 2016).
a) Období výstavby
Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě přípravy nevzniknou.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při
návozu stavebních materiálů. Jedná se o krátkodobé zvýšení provozu na okolních
komunikacích, většinově mimo obytnou zástavbu.
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor stavby zejména bourací a zemní práce (skrývka ornice, výkopové práce, úpravy terénu, stavba
parkovišť komunikací), které mohou být za nepříznivých klimatických podmínek zejména
zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek. Dalšími zdroji emisí je pohyb vozidel a mechanismů
v prostoru stavby (nakladače, hutnící válce, nákladní vozidla apod.).
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je prakticky nemožné reálně stanovit emise do
ovzduší ze stavby. Emise budou závislé na počtu nasazených mechanismů a na způsobu
organizace dopravy. Významný vliv bude mít i aktuální klimatická situace.
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b) Období provozu záměru
V období provozu záměru bude dominantním zdrojem znečištění ovzduší vyvolaná doprava.
Na emisním a imisním zatížení se dále bude podílet vytápění objektů SO 02 a SO 03.
Doprava na parkovištích a účelových komunikacích
Záměr bude provozován pouze v denní době (6-22 hodin). V rámci posuzovaného obchodního
centra je navrženo parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 236 parkovacích stání.
Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit osobní doprava zákazníků prodejen obchodního
centra. Předpokládaná intenzita osobní dopravy na parkovištích je za předpokladu, že během
dne se v průměru na jednom parkovacím místě otočí 5 vozidel, 2x 1.180 pojezdů pouze
v denní době. V noční době (22:00 – 6:00) obchodní centrum nebude provozováno.
Zásobování bude prováděno těžkými a lehkými nákladními vozy a dodávkami, a to pouze
v denní době.
SO 01 těžká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
-

nákladní vozidla do 12 t – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod

-

lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod

SO 02 lehká nákladní vozidla – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod
SO 03 nákladní vozidla do 12 t – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
-

lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod

Doprava na veřejných komunikacích
V případě zákazníků prodejen obchodního centra, předpokládaná souběžnost dopravy, kdy
vozidla by projela po komunikaci v každém případě nebo již v současné době danou lokalitou
projíždějí za účelem nákupů ve vedlejším stávajícím obchodním centru, činí 30 %. Pouze max.
70 % vozidel z počtu 2 360 vozidel pojede primárně do areálu obchodního centra, nebo aniž by
danou lokalitou již v současné době neprojížděli, a to pouze v denní době (od 6 do 22 hod).
Celková nově vyvolané doprava na veřejných komunikacích v souvislosti s realizací areálu
obchodního centra Blansko je tudíž:
-

1 652 pojezdů osobních automobilů (zákazníci)

-

4 pojezdy těžkých nákladních automobilů (zásobování)

-

14 pojezdů nákladních automobilů do 12 t (zásobování)

-

18 pojezdů lehkých nákladních automobilů (zásobování)
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Rozdělení směrů na navazující veřejné komunikace:
Osobní automobily:
-

116 pojezdů směrem severním po ulici Poříčí,

-

1 106 pojezdů směrem jižním po ulici Poříčí

- 430 pojezdů směrem východním po ulici Na Řadech
Zásobování:
-

4 pojezdy těžkých nákladních automobilů pouze směrem jižním po ulici Poříčí

-

7 pojezdů nákladních automobilů do 12 t směrem jižním i směrem severním po ulici
Poříčí

-

9 pojezdů lehkých nákladních automobilů směrem jižním i směrem severním po ulici
Poříčí

Vytápění
Vytápění objekt SO 01
Zdrojem tepla a chladu pro vytápění a chlazení prodejny bude zbytkové teplo získané
z technologického chlazení formou „Conveni packu“ a zařízeními DAIKIN. Venkovní
jednotky budou umístěné na ocelové konstrukci na střeše (parkovišti) objektu. Pro vytápění
zázemí a ohřev TUV bude elektrických přímotopů. Celková roční spotřeba plynu - vytápění
65.000 m3/rok

Vytápění objekty SO 02, SO 03
Zdrojem tepla bude plynová kotelna. Celkový instalovaný výkon kotelny 2 x 280 kW = 560
kW, palivo zemní plyn. Hodinová spotřeba plynu pro vytápění (zima) - max. 56 m3/h. Celková
roční spotřeba plynu - vytápění 65.000 m3/rok
Tab.6: Emise M znečišťujících látek odcházejících z provozu záměru

Znečišťující
látka

NOX

PM10

ZZO
(zdroj znečištění
ovzduší)

Množství M znečišťujících látek
g/rok

kg/rok

Vyvolaná doprava

251.901

Spalování ZP

84.500

Vyvolaná doprava

590.195

Celkem
336.401 kg/rok

590.195 kg/rok

Spalování ZP
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Vyvolaná doprava
PM2,5

Benzen

154.598

154.598 kg/rok

5.347

5.347 kg/rok

Spalování ZP
Vyvolaná doprava
Spalování ZP
Vyvolaná doprava

Benzo(a)pyren

9.181

9.181 g/rok

Spalování ZP

B.III.2Odpadní vody
a) Období výstavby
V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou
očisty kol před vjezdem na veřejnou komunikaci.
V prostoru stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vodám. Pokud
to bude z technologických a provozních důvodů nezbytně nutné, budou tyto látky skladovány
v souladu s platnou legislativou.
b) Období provozu záměru
Odborný odhad množství dešťových a splaškových vod:
Splaškové vody:
splaškové vody budou odváděna do splaškové kanalizace
průměrný denní průtok vody 12,3 m3/den
Okamžitý průtok odpadních vod 8,2 l/s
Vypouštěné splaškové vody musí splňovat limity, které jsou stanovené v provozním řádu
obecní kanalizace. Provozovatel OC musí provádět pravidelný monitoring ukazatelů kvality
splaškových vod.
Dešťové vody:
Dešťové vody z odvodňovaných ploch jsou zachytávány a přes retenční nádrž s regulovaným
odtokem s odvodem do řeky Svitavy a do vsakovacích průlehů.
Výpočet velikosti retenčních nádrží a vsakovacích průlehů je uveden níže.
Hydrologické poměry – množství dešťových vod
Pro propočet množství dešťových vod byly uvažovány následující hodnoty:
doba trvání deště 15 min
periodicita návrhového deště p = 0,2
intenzita deště 203 l/s*ha ( Brno)
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ψ součinitel podílu zpevněných ploch dle konfigurace a zástavby
Plochy střech Nr. 1, 2, 3 a obslužné komunikace Nr.6, 7 budou svedeny do retenčních nádrží.
Plochy parkoviště Nr. 4, 5 a plocha obslužné komunikace Nr.8, budou odvodněny do
vsakovacích muld v zelených plochách přilehlých k parkovišti.
Tab. č. 7: Hydrotechnická situace

Odvodňovaná plocha
Plocha Nr. 1 - OC střecha
Plocha Nr. 2 - OC střecha
Plocha Nr. 3 - OC střecha
Plocha Nr. 4 - PARKOVIŠTĚ
Plocha Nr. 5 - PARKOVIŠTĚ
Plocha Nr. 6 - OBSLUŽNÁ
KOMUNIKACE
Plocha Nr. 7 - OBSLUŽNÁ
KOMUNIKACE
Plocha Nr. 8 - OBSLUŽNÁ
KOMUNIKACE
Celkem

m
3.740,00
3.120,00
1.570,00
5.410,00
2.910,00

φ
1,00
1,00
1,00
0,90
0,90

Plocha
redukovaná m2
3.740,00
3.120,00
1.570,00
4.869,00
2.619,00

1.460,00

0,90

1.692,00

1.300,00

0,90

1.170,00

1.600
21.110

0,90

1.440,00
20.220

2

Dle provedených výpočtů v rámci projektové dokumentace dle ČSN 75 9010 je navržen
retenční objem 287,32 m3.
Retenční nádrže budou provedeny v navrhovaných plochách areálu. Nádrže budou provedeny
s účinným objem cca 288m3 a celkový odtok z lokality bude regulován. Maximální odtok
z ploch OC do řeky Svitavy bude regulován na 9,0 l/s. Velikost retenčních vsakovacích polí
bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace v závislosti na zpřesněném hydrogeologickém průzkumu v lokalitě výstavby OC.
Bude použit systém boxů REHAU 8.6 S a 8.6 SC, které slouží jako podzemní dočasná zásobní
nádrž, s postupným odtokem dešťových vod do horninového prostředí.
B.III.3Odpady
Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy.
a) Období výstavby
V období výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti obdobného druhu
a rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce apod.).
Vznikající odpady budou tříděny, odděleně shromažďovány a v maximální možné míře
recyklovány.
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Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito
odpady nakládáno v režimu odpadu kategorie nebezpečný.
Očekávané druhy a množství odpadů vznikající během přípravy a realizace stavby jsou
sumarizovány v následující tabulce:
Tab. č. 8: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě záměru

KÓD DRUHU

NÁZEV

KATEGORIE

15 01 01

Papírový a lepenkový obal

O

15 01 02

Plastový obal

O

15 01 03

Dřevěný obal

O

15 01 04

Kovový obal

O

17 01 01

beton

O

17 01 02

cihla

O

17 01 03

keramika

O

17 01 04

Sádrová stavební hmota

O

17 02 01

dřevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plast

O

17 03 03

Výrobky z dehtu

N

17 04 05

Železo nebo ocel

O

17 04 08

kabely

O

17 06 02

Ostatní izolační materiály

O

Vysvětlivky: O – kategorie ostatní odpad
N – kategorie nebezpečný odpad

b) Období provozu záměru
V následující tabulce je uveden přehled očekávaných druhů a množství odpadů, které budou
vznikat v rámci provozu řešeného záměru:
Tab. č. 9: Přehled odpadů vznikajících při provozu záměru

KÓD DRUHU

NÁZEV

KATEGORIE

13 05 02

Kal z odlučovače olejů

N

13 05 03

Kal z lapáků nečistot

N

15 01 01

Papírový
lepenkový odpad

O

15 01 02

Plastový obal

O

15 01 03

Dřevěný obal

O

nebo
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15 01 06

Směs
materiálů

obalových

16 06 04

Alkalické baterie

O

17 01 02

sklo

O

18 01 03

Ostatní
odpad
se
zvláštními požadavky na
sběr

N

20 01 01

Papír/lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 08

Biologicky rozložitelný
kuchyňský odpad

O

20 01 21

Zářivka

N

20 01 35

Vyřazené
zařízení

20 03 01

SKO

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 99

Komunální odpad jinak
blíže neurčený

O

elektrické

O

N

Vysvětlivky: O – kategorie ostatní odpad
N – kategorie nebezpečný odpad

Odpad bude tříděn podle druhů a kategorií a dočasně shromažďován ve sběrných nádobách
k tomu určených a řádně označených. Nádoby budou umístěny na vyhrazeném místě v prostoru
OC.
Odvoz, využití či odstraňování odpadů bude zajištěno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění, servisním způsobem u specializovaných společností s příslušným
oprávněním na základě smluvního ujednání.
B.III.4Ostatní
Hluk
Z důvodu podrobného zhodnocení možných zdrojů hluku souvisejících s realizací a provozem
předkládaného záměru byla zpracována samostatná hluková studie, která je součástí oznámení
jako příloha č. 5 (Barillová; listopad 2016). Předmětem hlukové studie bylo zhodnocení vlivu
stávající hlukové situace v dané lokalitě a zhodnocení vlivu nově předpokládaného záměru jak
z hlediska jeho provozu, tak z hlediska vlivu výstavby na hlukovou situaci v jeho okolí,
zejména ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě.
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a) Období výstavby
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém
časovém průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu
stavebních prací.
Práce a tudíž i výpočty lze rozdělit zhruba do tří hlavních etap:
1. etapa – bourací práce
2. etapa – přípravné zemní práce, základy
3. etapa – vlastní stavební práce
4. etapa – terénní a sadové úpravy, komunikace
Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům
hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy,
stavebních materiálů) a bodové (např. ruční sbíjecí kladivo, elektrické ruční nářadí, silniční
válec, jeřáby, apod.).
Stroje a zařízení nebudou v chodu po celou pracovní dobu, doba jejich běhu popř. provozu
tvoří pouze část pracovní doby.
Tab. č. 10: Použité stroje – I. bourací práce
Typ stroje

Počet

LAeq,14hod

LAeq,14hod

LpA,XX

Průměrná doba aktivního
nasazení za směnu (hod
/ min)

ve 18 m

ve 120 m

Akustické parametry

Rypadlo

1

LpA,5 = 74 dB

4/ 240

57,4

41,0

Nakladač

1

LpA,5 = 79 dB

4/ 240

62,4

46,0

Ruční sbíjecí kladivo

1

LpA,5 = 82 dB

1/ 60

59,4

43,0

Nákladní automobil

max.
4/hod

LAeq,7,5 = 50,4 dB

Tab. č. 11: Použité stroje – II. zemní práce
Typ stroje

Počet

LAeq,14hod

LAeq,14hod

LpA,XX

Průměrná doba aktivního
nasazení za směnu (hod
/ min)

ve 18 m

ve 120 m

Akustické parametry

Rypadlo

2

LpA,5 = 74 dB

5/ 300

53,3

44,9

Nakladač

2

LpA,5 = 79 dB

5/ 300

58,3

49,9

Hutní a vibrační válec

2

LpA,5 = 79 dB

2/ 120

54,3

46,0

Nákladní automobil

max.
4/hod

LAeq,7,5 = 50,4 dB
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Tab. č. 12: Použité stroje – III. vlastní stavební práce
LAeq,14hod

LAeq,14hod

LpA,XX

Průměrná doba
aktivního nasazení za
směnu (hod / min)

ve 42 m

ve 120 m

Akustické parametry

Počet

Typ stroje

Věžový jeřáb

2

LpA,5 = 69 dB

8 / 480

50,3

42,0

Kolový nakládací a vykl.
Stroj

2

LpA,5 = 76 dB

5 / 300

53,3

46,9

Souprava na řezání kovů

8

LpA,5 = 80 dB

2 / 120

61,3

52,9

Elektrické ruční nářadí

16

LpA,5 = 75 dB

1 / 60

56,3

34,9

Čerpadlo betonové směsi

4

LpA,5 = 80 dB

2/ 120

58,3

49,9

LAeq,14hod

LAeq,14hod

LpA,XX

Průměrná doba
aktivního nasazení za
směnu (hod / min)

ve 18 m

ve 120 m

max.
4/hod

Nákladní automobil

LAeq,7,5 = 50,4 dB

Tab. č. 13: Použité stroje – IV. dokončovací práce, komunikace
Akustické parametry

Počet

Typ stroje

Univerzální dokončovací
stroj

1

LpA,5 = 77 dB

5 / 300

58,5

44,9

Finišer

1

LpA,5 = 76 dB

8 / 480

59,6

46,0

Silniční válec

1

LpA,5 = 65 dB

2 / 120

42,6

28,9

Nákladní automobil

max.
2/hod

LAeq,7,5 = 47,4 dB

LpA,1

- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB],

LpA,5

- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB]

LAeq,14hod
- je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo
zařízení v časovém intervalu pracovní doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj.
840 minut) [dB].
Dopravní napojení obsluhy staveniště je na ulici Poříčí.
b) Období provozu záměru
Zdroji hluku související s provozem záměru a projevující se ve venkovním prostředí je
převážně doprava vyvolaná jeho provozem a zdroje související s větráním, vytápěním
a chlazením objektů obchodního centra. Dle způsobu šíření hluku do okolí lze zdroje hluku
rozdělit na liniové, stacionární a plošné.
Liniové a plošné zdroje hluku
 Doprava na parkovištích a účelových komunikacích: jedním z hlavních zdrojů
hluku; k emisím hluku bude docházet pouze v denní době, kdy bude otevřeno OC;
emise hluku budou vznikat při pojezdech na účelových komunikacích, parkovištích
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a manipulačních plochách. V areálu je navrženo 236 parkovacích míst.
Předpokládaná intenzita doprava na parkovišti je při obrátkovosti 5 vozidel/místo,
2x1.180 pojezdů. Zásobování bude prováděno těžkými a lehkými nákladními vozidly
a dodávkami, a to pouze v denní době. (SO.01 – 2 TNV/den, 5 NV do 12 t/den, 2
LNV/den; SO.02 – 5 LNV/den; SO.03 – 2 NV do 12t/den, 2 LNV/den)
 Doprava na veřejných komunikacích: Areál je napojen na komunikaci II/374,
v případě zákazníků prodejen OC se očekává souběžnost dopravy, kdy vozidla by
projela po komunikaci v každém případě, neboť již v současné době po komunikaci
projíždí za účelem nákupů ve vedlejším OC. Souběžná doprava je odhadnuta na 30%,
max. 70% vozidel z počtu 2.360 vozidel pojede primárně do areálu OC, a to pouze
v denní době od 6.00 – 22.00 hod.
Celková nově vyvolané doprava na veřejných komunikacích v souvislosti s realizací areálu
obchodního centra Blansko je tudíž:
-

1.652 pojezdů osobních automobilů (zákazníci)

-

4 pojezdy těžkých nákladních automobilů (zásobování)

-

14 pojezdů nákladních automobilů do 12 t (zásobování)

-

18 pojezdů lehkých nákladních automobilů (zásobování)

Rozdělení směrů na navazující veřejné komunikace:
Osobní automobily:
-

116 pojezdů směrem severním po ulici Poříčí

-

1.106 pojezdů směrem jižním po ulici Poříčí

- 430 pojezdů směrem východním po ulici Na Řadech
Zásobování:
-

4 pojezdy těžkých nákladních automobilů pouze směrem jižním po ulici Poříčí

-

7 pojezdů nákladních automobilů do 12 t směrem jižním i směrem severním po ulici
Poříčí

-

9 pojezdů lehkých nákladních automobilů směrem jižním i směrem severním po ulici
Poříčí

Stacionární zdroje hluk
Mezi stacionární zdroje hluku ve venkovním prostředí lze zařadit převážně zdroje související
s větráním, vytápěním a chlazením objektů záměru. Hlukové parametry vzduchotechnických
a jiných zařízení byly jedním z poskytnutých podkladů pro zpracování této studie.
Stacionární zdroje hluku, dle poskytnutých podkladů od projektantů, uvažované při výpočtech
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných výpočtových bodech pro denní
a noční dobu a jejich hlukové parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Výskyt tónové
složky se nepředpokládá.
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Tab. č. 14: Stacionární zdroje hluku – TZB - spojené s provozem projektovaného OC
Počet
Zdroj hluku

v provozu

Akustický parametr zdroje v dB

umístění

LWA = 80 dB

střecha SO 01/OJ 16

(den / noc)

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

VZT zařízení pro větrání
objektu

7/2

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/1

LWA = 80 dB

samostatný zdroj u západní
fasády SO 01 / OJ 15

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 12

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 12

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 12

VZT zařízení pro větrání

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 12

LWA = 75 dB (den)
LWA = 65 dB (noc)
LWA = 80 dB (den)
LWA = 72 dB (noc)
LWA = 75 dB (den)
LWA = 65 dB (noc)

střecha SO 01/OJ 16
střecha SO 01/OJ 15
střecha SO 01/OJ 15
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Počet
Zdroj hluku

v provozu

Akustický parametr zdroje v dB

umístění

(den / noc)

objektu
VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 8

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 8

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 8

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 8

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/1

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / kotelna
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Počet
Zdroj hluku

v provozu

Akustický parametr zdroje v dB

umístění

(den / noc)

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/1

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 16

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 16

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 3
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Počet
Zdroj hluku

v provozu

Akustický parametr zdroje v dB

umístění

(den / noc)

objektu
VZT zařízení pro větrání
objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 3

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 3

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 3

VZT zařízení pro větrání
objektu

6/2

LWA = 68 dB

střecha SO 03 / OJ 4

VZT zařízení pro větrání
objektu

4/1

LWA = 80 dB

střecha SO 03 / OJ 4

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/1

LWA = 75 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání
objektu

4/0

LWA = 80 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání
objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 03 / OJ 1

VZT zařízení pro větrání
objektu

1/1

LWA = 75 dB

střecha SO 03 / OJ 1

VZT zařízení pro větrání
objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 03 / OJ 1

VZT zařízení pro větrání
objektu

4/0

LWA = 80 dB

střecha SO 03 / OJ 1

B.III.5Doplňující údaje
Z běžného provozu záměru obchodního centra a využití souvisejících služeb v rámci provozu
záměru nevyplývají při dodržování platných legislativních předpisů a dále navržených opatření
žádná významná rizika, a to jak pro pracovníky, návštěvníky OC, tak ani pro obyvatele
a životní prostředí v okolí areálu.
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Riziko bezpečnosti provozu a možného lokálního znečištění životního prostředí představuje
pouze případ mimořádné události v důsledku technické závady, či selhání lidského faktoru atp.
Za nejvýznamnější riziko je možné považovat požár nebo únik látek závadných vodám.
Havárie
a) Období výstavby
Co se týče možných environmentálních rizik při nestandardních stavech a haváriích, jedná se
především o možnost úniku látek závadných vodám. V období výstavby může dojít k úniku
ropných látek používaných k provozu stavebních strojů a mechanismů, či provozu nákladní
dopravy.
Rovněž hrozí možnost zatížení prostředí nadměrnými emisemi hluku a prašnosti.
Období výstavby představuje také riziko pracovních úrazů a ohrožení zdraví a života
pracovníků stavby.
b) Období provozu záměru
Vzhledem k charakteru záměru, který nezahrnuje žádné výrobní technologie, nelze očekávat
významné riziko úniku nebezpečných chemických látek a směsí v období provozu záměru.
Určité riziko opět představuje únik ropných látek do povrchových či podzemních vod. Toto
riziko je však eliminováno osazením dešťové kanalizace odlučovači ropných látek ze
zpevněných ploch parkovišť. Pro únik látek závadným vodám se doporučuje vypracování
havarijního plánu. Nutné je dodržování stanovených limitů při vypuštění odpadních vod do
kanalizace, resp. vodního recipientu.
Je třeba rovněž uvážit možné riziko vzniku požáru v areálu OC, kdy by mohlo dojít k ohrožení
zdraví zaměstnanců a návštěvníků OC, k ohrožení a poškození hmotného majetku a znečištění
ovzduší spalinami vznikajícími při procesu hoření. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje
hranice pozemků.
Při údržbě strojního vybavení, rozvodů vody či elektroinstalace je nutno dodržovat aktuálně
platné předpisy pro revize a servis zařízení.
V rámci provozu záměru hrozí také nadměrné zatížení zájmového území emisemi hluku.
Stavba OC je navržena v blízkosti vodního toku řeky Svitavy a potoka Sloupečník. Pozemek
pro výstavbu OC leží v záplavovém území. Z tohoto důvodu je celý areál osazen v násypu tak,
aby byly pozemní objekty nad hladinou Q100. Návrh stavby respektuje výsledky výpočtu
„posouzení odtokových poměrů výstavby v lokalitě Skleníky na soutoku Svitavy
a Sloupečníku“ a doporučení výšky podlahové konstrukce +/-0,000 na kótě 277,80.
V areálu jsou navrženy retenční nádrže, z nichž bude proveden regulovaný odtok svedených
dešťových vod z areálu do Svitavy, v maximálním návrhovém odtoku 9 l/s. Retenční nádrže
jsou navrženy na celý objem návrhového deště ze střech. Dešťové vody z předního parkoviště
budou vedeny přes ORL.
V řešeném území je navržen násyp výšky 0 až 3,0m nad stávající úrovní terénu, a to v ploše
navrhovaných zpevněných a zastavěných ploch. Rozdíl výšek mezi navrhovanou výškovou
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úrovní a stávajícími přilehlými plochami se zachovanou výškou terénu, bude vyrovnán
svahováním a v místech s velkým převýšením budou provedeny opěrné zdi.
Součástí projektu je objekt SO 26 - úpravy břehu řeky, který řeší kompenzační opatření
vytvořením bermy na levém břehu řeky Svitavy, z důvodu zachování, resp. zlepšení,
odtokových poměrů v území.
Berma bude vytvořena odkopem levého říčního břehu v úrovni nad hladinou jednoleté vody až
k nově budovaným opěrný stěnám podél břehu, nebo ke svahování mezi stávající výškou terénu
a novou plochou bermy. V širších místech, bude ponechána stávající výška terénu umožňující
rozliv. V rámci úprav břehu, bude břeh pod úrovní nové břehové hrany opraven. Prostor bermy
bude zatravněn, bez výsadby keřových porostů a stromů. Posouzení kompenzačního opatření
pro výstavbu obchodního centra Blansko v lokalitě bývalých skleníků na soutoku Svitavy
a Sloupečníky, zpracované Ing. Gimunem v srpnu 2016 s č.z.: H-2016/001/2, prokazuje, že
navržená berma je dostatečným kompenzačním opatřením pro zachování stávajících
odtokových poměrů.
Proti pronikání radonu z podloží budou provedena technická opatření, která zamezí jeho
průniku do objektu. Izolace objektu budou navrženy s ohledem na ČSN 730601 – ochrana
staveb proti radonu z podloží.

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Město Blansko se nachází na Moravě, v severní části Jihomoravského kraje, v údolí řeky
Svitavy, na rozhraní Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Leží cca 22km severně od Brna,
s nímž je dopravně dobře spojeno po železnici.
Území města se skládá z městských částí – Blansko, Horní Lhota, Dolní Lhota, Hořice, Olešná,
Klepačov, Lažánky, Klepačov, Lažánky, Těchov, Obůrka.
Centrum města tvoří historické jádro s památkově chráněnými objekty. Historická zástavba je
situována na obou březích Svitavy, v Blansku (východně o řeky) a na Starém Blansku (západně
od řeky). Na historické jádro navazuje další zástavba a sídliště v okrajových částech Blanska.
Průmyslové zóny se nachází na severním a jihovýchodním okraji města.
Hodnoty území jsou vázány nejen na historickou zástavbu, ale rovněž na rozsáhlé výrobní
plochy z doby průmyslové revoluce v 19. století.
Město Blansko je často nazýváno jako „vstupní brána do Moravského krasu“, který byl v roce
1956 vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí.
Město Blansko leží na kótě 270 – 380 m n.m.
Katastrální výměra obce je 4.829 ha.
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C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.I.1 ÚSES
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Cílem propojených jednotlivých skladebných prvků ve funkční síť ÚSES je především zajištění
ekologicky stabilních území, s podporou zachování a zvýšení rozmanitosti původních
biologických druhů a jejich společenstev, které povede k posílení biodiverzity krajiny.
Skladebné prvky ÚSES jsou rozdělovány podle biogeografického významu na lokální (místní),
regionální a nadregionální.
Zelenou páteří města Blanska je řeka Svitava, která představuje hlavní osu ÚSES v zastavěném
území obce. Zájmové území leží částečně v RBK Pod Hamrem – Jelení skok, který byl
vymezen podél toku Svitavy.
Obr. č. 3: Dotčené prvky ÚSES

V širším zájmovém území se nachází následující skladebné prvky ÚSES:
 RBK Hluboké Dvory – Hořický hřbet – více než 2.000 m Z od lokality
 RBC Hořický hřbet – více než 2.000 m Z od lokality
 RBC Jelení skok – vice než 2.000 m J od lokality
 RBC Pod Hamrem – více než 2.000 m S od lokality
 NRBC Suchý a Pustý žleb – ve vzdálenosti více jak 2.000 m V od lokality
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C.I.2 ZCHÚ
Na katastrálním území města Blanska se nachází dvě zvláště chráněná území. Velkoplošná
chráněná území jsou zastoupena CHKO Moravský kras. Maloplošným zvláště chráněným
územím je národní přírodní rezervace NPR Vývěry Punkvy.
 CHKO Moravský kras: Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým
územím České republiky. Krasová oblast zaujímá plochu devonských vápenců severně
od Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují
hluboké kaňonovité břehy. Většina vod, která přitéká z nekrasové části Drahanské
vrchoviny, mizí na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého
geologického vývoje vytvořila složité jeskynní labyrinty. Severní část Moravského
krasu je odvodňována říčkou Punkvou. Nachází se zde jeskynní systém Amatérská
jeskyně, který s navazujícími jeskyněmi měří takřka 35km, což z něho činí jeden
z nejrozsáhlejších jeskynních systémů ve střední Evropě. Na území Moravského krasu
je nyní evidováno cca 1.100 jeskyní, v řadě z nich jsou dochovány doklady dávno
vyhynulého života a vývoje lidské společnosti.
Moravský kras se vyznačuje hodnotnou biotou, včetně endemických druhů,
pozoruhodná je fauna jeskyní (doposud zde bylo objeveno 21 druhů netopýrů).
CHKO Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956. Celková rozloha činí 92km2.

Obr. č. 4: CHKO Moravský kras
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 NPR Vývěry Punkvy: Největší rezervace Moravského krasu o výměře 556,5ha
zaujímá svahy Punkevního údolí, Suchého a Pustého žlebu a části navazujících plošin.
Byla vyhlášena v roce 1977.
V rezervaci je bohatě zastoupena škála povrchových a podzemních krasových jevů.
Centrálním bodem je 188m (138,5m po hladinu Spodního jezírka) hluboká propast
Macocha.
Rezervace představuje klasické lesní území podhorského rázu s velmi silným
karpatským vlivem. Charakteristická je vegetační inverze. Flóra i fauna NPR je velmi
hodnotná, zahrnující celou řadu vzácných chráněných druhů rostlin (měsíčnice
vytrvalá, ploštičník evropský, jelení jazyk celolistý atd.) a živočichů (nachází se zde
33% druhů motýlů zjištěných v ČR; píďalka šťavelová, píďalka kuřičková, modrásek
černoskvrnný; netopýři).
Z endemických druhů rostlin se v propasti Macocha vyskytuje glaciální relikt kruhatka
Matthiolova a byl zde zjištěn také endemický červ Bythonomus absoloni.
V dnešní době je NPR ovlivňována především cestovním ruchem a turistikou.
Přímo na zájmové lokalitě pro realizaci předkládaného záměru se nenachází žádné ZCHÚ.
C.I.3 Natura 2000
Na území města Blanska se nachází tři evropsky významné lokality:
 Moravský kras (CZ 0642130): Rozloha 6.485ha, v území jsou bohatě zastoupena lesní
společenstva. V severní části jsou významné výskyty suchých trávníků, nejbohatší
lokality suťových lesů v republice (vysoká rozmanitost na poměrně malé ploše území,
výskyt např. měsíčnice vytrvalé, čarovníku alpského, kapradiny laločnaté), výskyt
populace tisu červeného; jsou zastoupeny rovněž bučiny (vápnomilné bučiny např.
s lesní orchidejí okrotice červená, orktotice bílá, z dalších se vyskytuje např. kyčelnice
devítilistý, lýkovec jedovatý). V horních partiích převažují hájové porosty, v Arnoštově
údolí acidofilní teplomilné doubravy. Poměrně hojné jsou i dubohabřiny (s výskytem
např. lilie zlatohlavé, ostřice Micheliovy, medovníku meduňkolistého atd.). Jedním
z nejvýznamnějších biotopů jsou skalní stanoviště s chasmofytickou vegetací kapradin
a petrofytů (sleziník zelený, tařice skalní a další). Národní význam lokality podtrhuje
výskyt endemické kruhatky Mathilliho. Na skály je vázána travinná vegetace skalních
stupňů s pěchavou vápnomilnou a kostřavou sivou. Ve střední části převažují květnaté
bučiny, které v zaříznutých údolích přechází v suťové lesy. Na skeletnatém podloží
v celém území rostou dubohabřiny. V lužním údolí převažují vlhčí typy velmi
kvalitních luk svazu Arrhenatherion a maloplošně i luční porosty svazu Calthion.
V území je řada ohrožených a chráněných druhů (jedle bělokorá, oměj vlčí mor
žláznatý, tařice skalní, ostřice tlapkatá a mnohé další). V jižní části je
z fytogeografického hlediska významná oblast Hádů a Říčky, kde dochází ke střetu flór
karpatské, panonské a hercynské. Vegetační pestrost zvyšuje přítomnost teplomilných
doubrav s dubem pýřitým. Zaříznutá údolí hostí roklinové lesy svazu Tilio-Acerion.
Zastoupeny jsou zde i teplomilné vápencové lipiny. Vegetační pestrost zvyšují lesní
světliny s teplomilnou stepní vegetací (hadinec nachový, vstavač osmahlý, koniklec
velkokvětý, lomikámen trojlistý a další), převážně obklopenou doubravami nebo
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dubohabřinami. Lesní celky, zvláště pak ty porosty vzniklé pařezinovým
hospodařením, poskytují útočiště řadě ohrožených druhů rostlin (sklenobýl bezlistý,
korálice trojklaná, dřín jarní a další). Nejvýznamnější zoologické druhy jsou
zastoupeny populacemi netopýrů.
 Údolí Svitavy (CZ 0624132): Rozloha 1.204ha, nejrozšířenějším biotopem jsou
květnaté bučiny. V zaříznutých údolích, žlíbcích a na prudkých skeletnatých svazích
přecházejí bučiny v suťové lesy. Spektrum dřevin je velmi široké. Nejrozšířenější
dřevinou je buk lesní, na svazích s příměsí javoru klenu, javoru mleče, jasanu ztepilého
a jilmu drsného. Dále se vyskytují lípa srdčitá a l. velkolistá. Skalnaté výslunné svahy
jsou typické pro dub zimní, se značným podílem habru obecného, místy i javoru
babyky. Zvláště na skalnatých svazích je vytvořeno bohaté keřové patro s druhy: brslen
bradavičnatý, brslen evropský, ptačí zub obecný, hloh obecný, ze vzácnějších druhů
klokoč zpeřený nebo třešeň křovitá. V území je rozšířena řada ohrožených
a chráněných druhů. Z rostlin k nim patří: jedle bělokorá, oměj vlčí mor žláznatý,
bělozářka větevnatá, tařice skalní, okrotice bílá, o. dlouholistá, čilimník řezenský,
korálice trojklaná, dřín jarní, brambořík nachový, lýkovec jedovatý, třemdava bílá,
kruštík polabský, k. širolistý, pryšec mnohobarvý, kostřava sivá, lilie zlatohlavá,
měsíčnice vytrvalá, medovník meduňkolistý, hlístník hnízdák, záraza hřebíčková,
vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, sesel sivý, tis červený, divizna rakouská,
rozrazil ožankový aj. Z živočichů je to např. kovařík Limoniscus violaceus.
 Blansko – kostel (CZ 0623701): Rozloha 0.07ha, kostel na pravém břehu Svitavy;

letní kolonie netopýra velkého
Ptačí oblasti se na území města nenacházejí.
C.I.4 VKP
VKP je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Mezi VKP definované dle výše uvedeného
zákona §3 odst. b) patří lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Kromě toho
mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, parky,
sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a jiné
objekty, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje dle § 6 s ohledem na jejich
ekologickou a krajinotvornou funkci.
V území Blanska se nachází 4 lokality odpovídající definici VKP:
 VKP Hluchov (k.ú. Blansko, výměra 7,2ha)
 VKP Klepačovský příhon (k.ú. Klepačov, výměra 4,8ha)
 VKP Na Slunku (k.ú. Těchov, výměra 3,9ha)
 VKP Údolíčko nad Těchovem (k.ú. Těchov, výměra 0,9ha)
V předmětném území jsou Významnými krajinnými prvky, dle výše uvedených definic, vodní
tok řeky Svitavy a jeho niva.
65

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

C.I.5 Přírodní parky, památné stromy
V území se nenachází žádný přírodní park.
V předmětném území se nenachází žádný památný strom.
C.I.6 Archeologická území
Z dostupných informací není předmětná lokalita územím archeologických nálezů.
C.I.7 Staré ekologické zátěže
Vzhledem ke stávajícímu využití a charakteru území se neočekávají místa závažné
kontaminace, označované jako stará ekologická zátěž.
V rámci provedeného Pedologického průzkumu (příloha č. 8, říjen 2016, INVEK s.r.o.) bylo
hodnoceno i antropogenní narušení povrchových vrstev půdy na celé ploše.
Plochy mimo skleníky a nezakryté záhony představují převážně antropozemě se silně
ovlivněnou povrchovou vrstvou půdního profilu, která není vhodná pro další využití ani ke
skrývce. Na plochách zahradnicky využívaných se nachází taktéž antropogenně ovlivněné půdy
avšak průběžnou kultivací udržované ve vysoké kvalitě.
Hodnocení kontaminace zemin bylo provedeno primárně porovnáním s kritérii stanovenými:
· vyhláškou č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy,
· vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu.
Doplňkově bylo rovněž provedeno vyhodnocení podle kritérií pro aplikaci sedimentů na
zemědělskou půdu, tj. provedeno srovnání zjištěných výsledků s limitními hodnotami danými
vyhláškou č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, přílohou 1.
Tab. č. 13: Výsledky laboratorních analýz
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Laboratorními analýzami odebraných vzorků bylo zjištěno výrazné překročení preventivních
hodnot daných vyhláškou č. 153/2016 Sb. pro tyto prvky/látky:
 Cd ve 4 vzorcích,
 Hg v 1 vzorku,
 Pb ve 2 vzorcích,
 Zn v 5 vzorcích,
 PAU ve 3 vzorcích.
Doplňkové porovnání s limitními hodnotami definovanými vyhláškou č. 257/2009 Sb. ukázalo
překročení pro tyto rizikové prvky:
 Cd ve 3 vzorcích,
 Pb v 1 vzorku,
Kontaminace s největší pravděpodobností pochází ze vstupu látek a substrátů dodávaných do
půdy. Zejména se může jednat o komposty vyrobené z biomasy pocházející např. z okolí
komunikací, kalů ČOV apod. Může se jednat i o velmi staré vstupy, neboť kontaminace
rizikovými prvky v půdě má perzistentní charakter. Nasvědčuje tomu i složení kontaminantů:
Cd, Hg, Pb, Zn a PAU jsou typickými kontaminanty s antropogenním původem. Částečně se na
kontaminaci může podílet i blízkost komunikace, ale v okolí srovnatelných komunikací nejsou
takto zvýšené obsahy obvyklé.
Druhý stupeň limitů - indikační hodnoty, které znamenají již konkrétní riziko pro organismy
nebo člověka, překročeny nebyly. V několika případech se však zjištěné hodnoty indikačním
hodnotám blíží. Jsou to:
 Zn ve vzorku 2, indikační hodnota 400 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 345
mg.kg-1 sušiny
 Pb ve vzorku 3, indikační hodnota 300 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 278
mg.kg-1 sušiny
 Cd ve vzorku 4, indikační hodnota 2,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,61
mg.kg-1 sušiny
Pro vyhodnocení možností dalšího využití zemin bylo též provedeno orientační srovnání
s limitními hodnotami obsahů rizikových prvků v rybničních sedimentech, které slouží jako
kritéria pro povolení aplikace na zemědělskou půdu. (Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání
sedimentů na zemědělské půdě, příloha č. 1). Bylo zjištěno překročení u těchto prvků a vzorků:
 Cd ve vzorku 2, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,24 mg.kg-1
sušiny
 Zn ve vzorku 2, limitní hodnota 300 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 345 mg.kg-1
sušiny
 Pb ve vzorku 3, limitní hodnota 100 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 278 mg.kg-1
sušiny
 Cd ve vzorku 4, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,61 mg.kg-1
sušiny
67

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

 Cd ve vzorku 5, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,02 mg.kg-1
sušiny
Pro účel aplikace na povrch terénu pro nezemědělské využití byly výsledky analýz
vyhodnoceny porovnáním s nejvýše přípustnými koncentracemi škodlivin v sušině odpadů,
podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (příloha č. 10, tabulka č. 10.1 Požadavky na obsah škodlivin
v odpadech využívaných na povrchu terénu). Výsledky porovnání jsou prezentovány
v následující tabulce.
Tab. č. 15: Výsledky laboratorních analýz

Vyhodnocením bylo zjištěno překročení u obsahů Cd u vzorků 2, 4, 5 a obsahu Pb v případě
vzorku 3. Na základě hodnocení úrovně kontaminace a zákonných ustanovení nelze humusový
horizont zájmových pozemků doporučit k účelu zúrodnění zemědělských pozemků, ani
k aplikaci na povrch terénu.
C.I.8 Dopravní situace
Dopravně předmětná lokalita navazuje na stávající dopravní infrastrukturu vedenou městem
Blanskem. Záměr je situován na pozemcích sousedících s komunikací II. třídy II/374 (Jevíčko
– Blansko), ulice Poříčí.
Blansko leží na železniční trati Brno – Česká Třebová.
Městská hromadná doprava i doprava do okolních měst a obcí je v současnosti zajišťována
prostřednictvím autobusových linek, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje.
C.I.9 Hluková situace
Stávající hluková situace v dané lokalitě je zásadním způsobem ovlivněna provozem
automobilové dopravy na komunikacích procházejících městem, zájmové území pak převážně
ulicí Poříčí. Jedná se o komunikaci druhé třídy (II/374), která prochází městem.
Zjištění intenzity dopravy bylo provedeno průzkumem dané lokality v rámci zpracování
samostatné hlukové studie (příloha ř. 5, Barillová, listopad 2016), kdy bylo provedeno i sčítání
dopravy. Byla vypočtena 24 hodinová intenzita dopravy pro stávající rok 2016:
-

na ul. Na Řadech (úsek ul. Poříčí – odbočka ke stávajícímu OC): celkem pojezdů 7.167
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-

na ul. Na Řadech (od odbočky ke stávajícímu OC dále V směrem): celkem pojezdů 6.017

Naměřené intenzity dopravy ve dvou měřících bodech LAeq = 61,4, resp. 66,1 dB (pozn.: v
naměřených hodnotách není zohledněna korekce na odraz fasády). Tónová složka nebyla
zjištěna.
Danou lokalitou dále prochází dvoukolejná železniční trať ČD č. 260, která svým příspěvkem
rovněž ovlivňuje stávající hlukové zatížení v území.
C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.II.1 Obyvatelstvo
Občanská vybavenost
Město Blansko vytváří centrum vybavenosti a vyšších služeb i pro širší okolí. Leží v oblasti
vlivu většího sídla, kterým je nedaleké cca 17km vzdálené Brno. Z hlediska využití občanské
vybavenosti spáduje k Blansku i část menších obcí v širším okolí patřící do okresu Blansko.
Město Blansko poskytuje obyvatelům veškerou základní a některou vyšší občanskou
vybavenost v oblasti školství, zdravotnictví, kultury, sportu, obchodu, služeb, stravování
a státní správy (pošta, mateřské školy, základní školy, střední odborné školy, gymnázium,
zdravotnické zařízení, nemocnice, policie, kanalizace, ČOV, vodovod, plynofikace, kino,
knihovny, muzeum, galerie). Na území města je řada významných průmyslových podniků,
které jsou zdrojem pracovních příležitostí pro místní obyvatele i pro obyvatele sousedních obcí.
Blansko leží na významné železniční trati Brno – Česká Třebová.
Obyvatelstvo
Město Velká Bíteš tvoří 12 městských částí. Počet obyvatel se pohybuje okolo 21.000 (cca
50% mužů a 50% žen). Z toho cca 13.000 obyvatel je v produktivním věku. Průměrný věk je
36,6 let.
C.II.2 Ovzduší a klima
Základní klimatické charakteristiky
Řešené území se dle klimaticko-geografického členění (Quitta, 1971) řadí do klimatické oblasti
mírně teplé MT11. Tato oblast se vyznačuje dlouhým létem, teplým a suchým, přechodným
obdobím krátkým, s mírným jarem a mírným podzimem, velmi suchou mírně teplou krátkou
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
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Tab. 16: Vybrané klimatické charakteristiky sledovaného území (Quitt, 1971)
Klimatická charakteristika

MT11

Počet letních dní

40 - 50

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více

140 – 160

Počet dní s mrazem

110 - 130

Počet ledových dní

30 - 40

Průměrná lednová teplota

-2 až -3

Průměrná červencová teplota

17 - 18

Průměrná dubnová teplota

7-8

Průměrná říjnová teplota

7-8

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

90 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350–400

Srážkový úhrn v zimním období

200 - 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 - 60

Počet zatažených dní

120–150

Počet dnů jasných

40 - 50

Stávající imisní situace
Posuzovaná oblast je imisně zatížena zejména prašným spadem (PM10, PM2.5) a znečišťující
látkou benzo(a)pyren. (Rozptylová studie, Popp, prosinec 2016, příloha č. 4) Dle dat ČHMU
k překročení imisních limitů nedochází.
Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry, roky 2011-2015):
Tab. č. 17: Hodnocení imisní situace ze čtverců 1x1 km:

CISLO

NO2_rp BZN

BaP

PM10_rp PM10_M36 PM25_rp

618472

12.2

1.4

0.64

22.60

38.6

17.1

619472

17.3

1.5

0.8

24.40

41.1

18.8

618471

12

1.4

0.63

22.40

38.5

17.1

619471

18.1

1.6

0.79

24.50

41.5

18.8

40

5

1

40

50

25

minimum

12.00

1.40

0.63

22.40

38.50

17.10

maximum

18.10

1.60

0.80

24.50

41.50

18.80

limit
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% limitu
minimum

30.00% 28.00% 63.00%

56.00%

77.00%

68.40%

% limitu
maximum

45.25% 32.00% 80.00%

61.25%

83.00%

75.20%

Obrázek č. 5: Umístění čtverců

Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry, roky 2011-2015).
C.II.3 Povrchové a podzemní vody
Povrchové vody
Území Blanska patří do povodí řeky Svitavy (č.h.p. 4 – 15 -01-001).
Kvalita vody v řece Svitavě je III. a IV. stupně, říčky Punkvy II. stupně (po zástavbu). Ostatní
toky mají II. stupeň nad zástavbou, ale IV. stupeň pod ní, neboť jsou do nich vypouštěny
i znečištěné odpadní vody z domácností (tam, kde není jednotná kanalizace ukončena v ČOV).
Záplavové území významného vodního toku Svitava s vymezením aktivní zóny záplavového
území bylo vyhlášeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí,
dne 11.11.2014, č.j. JMK 36121/2014.
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Obr. č. 6: Dotčení lokality záplavovým územím vodního toku Svitavy

Řeka Svitava protéká údolní nivou a zastavěnou částí města od severu k jihu. Správcem toku je
Povodí Moravy a patří mezi tzv. vodohospodářsky významné toky.
Původní kryto bylo upraveno a břehy zpevněny při stavbě železnice a silnice do Brna. Staré
rameno zůstalo městské části Dolní Lhota a nový ostrov vytváří ve městě Mlýnský náhon.
Nové úpravy toku z roku 2010 jsou jen na Q20 a proto může docházet k záplavám, kromě
údolní nivy, také v zástavbě. Jezy na toku (Klamovka, Paulinka, Salmův) jsou také využívány
energeticky (MVE).
Řeka Svitava náleží do povodí Dunaje. Dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje ze dne 22.12. 2015, vydaném MŽP, č.j. 990992/ENV/15) se lokalita nachází takřka
výhradně v nízkém a okrajově ve středním povodňovém ohrožení. V oblasti nízkého
povodňového ohrožení je výstavba možná, přičemž vlastníci dotčených pozemků a objektů
musí být upozorněni na potenciál ohrožení povodňovým nebezpečím, Pro citlivé objekty je
třeba přijmout speciální opatření, např. traumatologický plán ve smyslu krizového řízení.
Kategorie středního povodňového ohrožená umožňuje výstavba s omezeními vycházejícími
z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v ohroženém území a míry jejich ohrožení
povodněmi. Nevhodná je výstavba citlivých objektů (např. zdravotnická zařízení, hasiči apod.).
Nedoporučuje se rozšiřovat stávající plochy pro výstavbu.
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Obr. č. 7: Mapa povodňového ohrožení vs. lokalizace záměru

Jižně od Blanska vzniká říčka Punkva od soutoku Sloupského potoka a Bílé Vody a jako
levobřežní přítok ústí do Svitavy.
Správcem toku je Povodí Moravy, patří mezi
vodohospodářsky významné toky. Leží na k.ú. Blanska a Lažánek. Na tok se vztahují předpisy
CHKO Moravský kras (do k.ú. Blanska vtéká až nad Skalním mlýnem). Její koryto je převážně
neupravené s výjimkou úseku podél podniků (bývalé ČKD Blansko). Není v zástavbě upravené
na Q100 a dochází proto k vybřežení. Na toku jsou dvě nádrže (Jakubovo jezírko), které jsou
rybářsky využívány, čemuž odpovídá i čistota toku.
Do Mlýnského náhonu ústí na k.ú. Hořice a Blansko potok Hluchovák (Lesy ČR).
Pravostrannými přítoky Svitavy jsou na k.ú. Olešné a Blanska potok Bačina s přirozeným
korytem toku (Lesy ČR) a potok Šebrovka, který tvoří hranici k.ú. Olešná a Šebrova.
Levobřežním přítokem Punkvy je v Arnoštově (k.ú. Lažánky) potok Floriánek. Správcem toku
je MÚ Blansko.
V k.ú. Dolní Lhota protékají Spešovský potok (Lesy ČR, v povodí významné zdroje pitné vody
pro Blansko), Lhotecký potok (Lesy ČR, v zástavbě částečně zatrubněn jako součást kanalizace
nekončící na ČOV) a Dolnolhotecký potok (v zástavbě částečně zatrubněn jako součást
kanalizace nekončící na ČOV, v povodí zdroje pitné vody pro Blansko).
V k.ú. Horní Lhota a Blansko protéká potok Sloupečník, který je pravostranným přítokem
Svitavy, v zástavbě Blanska zatrubněn jako součást jednotné kanalizace ukončené na ČOV,
správcem povodí jsou Lesy ČR.
Na k.ú. Těchov a Blansko se nachází vodní tok potoka Palava, který je levostranným přítokem
Svitavy, v povodí jsou doplňující zdroje pitné vody pro Těchov. Levobřežním přítokem Palavy
je potok Žižlavice. Je ve správě Lesů ČR.
Na k.ú. Klepačov se nachází Olomučanský potok, který je levobřežním přítokem Svitavy. Jsou
do něj svedeny vodoteče z Klepačova, správcem jsou lesy ČR.
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V západní části k.ú. Hořice se nachází potok Lažánka, správcem toku jsou Lesy ČR.
Většina toků nemá v zástavbě definované Q100 a dochází tak k místním záplavám.
Na území se nachází také větší vodní plochy:
-

Palava (u Češkovic, pod Češkovicemi, pod Obůrkou a nad Těchovem, Palava I. a II., u
zámku atd.)

-

Sloupečník (zástavba a zahrádky, Zborovec)

-

Punkva (Jakubova jezera – využívána rybářsky)

-

Svitava (U Paulinky)

-

Dolní Lhota (bývalé lomy)

-

Horní Lhota (zástavba)

-

Floriánek (pod Lažánkami)

Podzemní vody
Výskyt podzemních vod je závislý na konkrétních místních hydrogeologických podmínkách
a na horninovém složení. Horninové složení podmiňuje množství a kvalitu podzemních vod.
Podzemní voda s volnou hladinou má puklinovou propustnost. Struktury puklinového systému
Brněnského masivu tvoří síť puklin do hloubky až 40cm v závislosti na tektonice podloží.
Transmisivita je nízká pod 1.10-4 m2/s. Chemický typ vod je zastoupen především
kalciumhydrogenuhličitanovým typem podzemních vod.
Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v blízkosti vodního toku, je stav podzemních vod
ovlivněn rovněž stavem povrchových vod v území.
Dle provedeného hydrogeologického průzkumu (Mgr. Milan Svatuška) má hladina podzemní
vody mírný sklon v souladu s povrchem terénu a je v hydraulické závislosti na hladině vody
v řece. Nejníže byla zjištěna v sondách v jižní části území : K-8, K-6 a J-3 (269,8 až 270,1 m
n.m.), nejvýše pak v sondě K-11 (270,75 m n.m.). S ohledem na zjištěné geologické poměry
a průlinově propustné prostředí kolektoru vyvinutého ve spodní štěrkové zóně fluviální
akumulace lze hladinu podzemní vody považovat za volnou.
Za snadno propustnou lze považovat i vrstvu navážek na povrchu terénu. Zeminy s podstatným
podílem jílovité složky s omezenou propustností ve svrchní části fluviální akumulace v podloží
navážek však vytvářejí částečný hydrogeologický izolátor. Přítomnost jílovitých zemin
problematizuje možnost zasakování srážkových vod do horninového prostředí. V době
provádění průzkumu spočívala hladina podzemní vody na minimálních úrovních.
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Tab. č. 18: Úrovně hladiny podzemní vody a povrchu spodní, převážně štěrkové zóny fluviální
akumulace:

úroveň ústí
sondy
sonda
[m n.m.]

povrch štěrků vhodných jako
základová zemina

ustálená hladina podzemní vody

hloubka
[m]

úroveň
[m n.m.]

hloubka
[m]

úroveň
[m n.m.]

K-1

275,40

4,25

271,15

4,90

270,50

K-2

275,10

3,80

271,30

4,55

270,55

K-3

275,20

3,70

271,50

4,65

270,55

K-4

275,50

4,90

270,60

5,00

270,50

K-5

275,00

1,80

273,20

4,60

270,40

K-6

273,95

2,80

271,15

3,90

270,05

K-7

274,70

2,50

272,20

4,25

270,45

K-8

274,10

3,40

270,70

4,35

269,80

K-9

273,70

2,50

271,20

3,40

270,30

K-10

273,50

3,35

270,15

3,20

270,30

K-11

275,45

4,10

271,35

4,70

270,75

J-1

274,75

4,00

270,75

4,10

270,65

J-2

274,30

2,60

271,70

3,90

270,40

J-3

273,50

4,00

269,50

3,40

270,10

Vyhodnocením vzorku podzemní vody ze sondy J-2 bylo zjištěno, že z hlediska chemického
působení vody na beton se jedná v souladu s ČSN P-ENV 206 o slabě agresivní chemické
prostředí (XA1). Z hlediska chemického působení vody na ocel je její agresivita hodnocena
jako velmi vysoká (IV.)
Lokalita není v územní kolizi s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.
C.II.4 Půda
Z důvodu podrobného zhodnocení stávající kvality dotčených půd byl zpracován Pedologický
průzkum (Sáňka, říjen 2016, příloha č. 8). Součástí pedologického průzkumu bylo vyhodnocení
půdních podmínek z pohledu pedologického průzkumu pro stanovení mocnosti skrývky
kulturních vrstev půdy, hodnocení úrovně kontaminace půd na vymezených pozemcích (viz
kap. C.I.7) a posouzení bonitovaných půdně ekologických jednotek na vymezených pozemcích.
V daných klimatických, geografických a zejména geologických podmínkách se vyvinul půdní
typ fluvizem. Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. Rozdílný
charakter usazenin výrazně ovlivňuje jednak chemismus, ale také mechanické složení
a fyzikální vlastnosti. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním profilem, pokud do něj
nezasahuje glejový proces. Glejový proces se uplatňuje při vyšší hladině podzemní vody, mění
tak charakter půdních vlastností i jejich úrodnost. Obecně jsou fluvizemě považovány za půdy
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s vysokou agronomickou hodnotou. Ta může být lokálně snížena velmi lehkou nebo naopak
těžkou texturou nebo vysokou hladinou podzemní vody, kdy se uplatňují procesy glejové
a dochází k přechodu k půdnímu typu glej. V celé ploše zájmového území se podle
pedologických map 1:50 000 nachází půdní typ fluvizem v subtypu modální.
Kvalita materiálu humusového horizontu je dobrá až velmi dobrá. Textura je převážně hlinitá,
místy přecházející do jílovitohlinité nebo naopak do písčitohlinité. Zásoba organické hmoty je
vysoká, příznivá je i struktura, v některých místech (pod foliemi) je však půda značně ulehlá.
Skelet se vyskytuje pouze v příměsi, bez negativního vlivu na půdní vlastnosti.
Zásadním parametrem, který ovlivňuje možnosti využití skrývaných zemin je zvýšený obsah
některých rizikových látek (viz kap. C.I.7 a viz níže).
Níže uložený horizont je již většinou tvořen původními M horizonty fluvizemí, částečně
promísenými s antropogenně upraveným povrchovým humusovým horizontem. Texturně jsou
horizonty převážně jílovitohlinité, lokálně však i písčité. Zásoba organické hmoty je nízká,
skelet se vyskytuje od příměsi až po významnější zastoupení při zasažení do štěrkopískové
terasy. Kvalita materiálu tohoto horizontu je nízká.
Přímo na zájmové lokalitě se nachází půdy BPEJ následující charakteristiky:
-

3.56.00 – I. třída ochrany ZPF – bonitně nejcennější půdy ZPF, HPJ 56 – nivní půdy,
nivní půdy karbonátové, nivní půdy akumulované; jedná se o lehčí až středně těžké
půdy, mocnost ornice středně hluboká až hluboká, humusová vrstva přesahuje slabě
vrstvu ornice, bez skeletu až slabě skeletovitá, s příznivými vláhovými poměry

Současně však bylo na zájmové ploše zjištěno rozsáhlé narušení půdních podmínek
antropogenními zásahy:
-

navážení nových materiálů,

-

převrstvení půdních horizontů,

-

vybudování stavebních prvků - základů pro skleníky a ostatní stavby.

Uvnitř skleníků byly dlouhodobě měněny půdní podmínky dodáváním organických
i minerálních hnojiv a substrátů. Na základě provedeného průzkumu lze konstatovat, že
povrchová vrstvy půdy ve sklenících není původní povrchovou vrstvou fluvizemí.
V důsledku uvedeného narušení půdy došlo v zemědělsky obhospodařovaných částech
pozemků ke změně půdního typu fluvizem na půdní typ kultizem a na ostatních plochách na
půdní typ antropozem. Vyhláška č. 327/1998 Sb. kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci v platném
znění nemá pro antropogenně ovlivněné půdy stanoveny příslušné BPEJ a navazující ocenění
(prozatím pouze jako návrh změny legislativy).
Proto se v takových případech provádí bonitace podle původního půdního typu. Rozsah
a způsob narušení však fakticky neopravňuje zařazení některých ploch zájmových pozemků do
I. třídy ochrany, jak odpovídá dané BPEJ.
V zásadě je možno charakterizovat dva typy narušení původních půdních podmínek:
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Plocha skleníků a záhonů na volné ploše: Dodávání kvalitních substrátů a hnojiv pro
zahradnickou výrobu, které kvalitativně neovlivnily, popř. i zlepšily půdní vlastnosti původních
fluvizemí a svými parametry tak odpovídají původní bonitaci
Plochy mimo skleníky: ovlivnění stavebními pracemi, převrstvením půdního profilu, příměsemi
cizorodých materiálů, popř. i odstraněním původního humusového horizontu. Tyto zásahy
jednoznačně snížily kvalitu původních fluvizemních půd a takto ovlivněné plochy neodpovídají
BPEJ 3.56.00 a třídě ochrany I.
C.II.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský systém
Podsystém: Hercynské pohoří
Provincie: Česká Vysočina
Soustava: Českomoravská
Podsoustava: Brněnská vrchovina
Celek: Drahanská vrchovina
Podcelek: Adamovská vrchovina
Okrsek: Blanenský prolom
Geologie
Blanenský prolom představuje příkopovou propadlinu v okolí Blanska, která vznikla saxonskou
tektonikou a jsou v ní zaklesnuty sedimenty především svrchní křídy.
V území byl proveden Geologický průzkum (Mgr. Milan Svatuška), jehož závěrem bylo, že
základové poměry lze považovat za jednoduché. Na lokalitě byly provedeny sondy pro zjištění
geologické skladby podloží. Povrch skalního podloží je tvořen vyvřelou horninou Brněnského
masivu. Ve spodní části fluviální akumulace kvartérních vrstev je vyvinuta vrstva písčitých
štěrků. V podloží kvartérní fluviální akumulace byly zastiženy neogenní sedimenty náležející
k souvrství spodního badenu. Tato formace se zde vyznačuje střídáním písčitých a jílovitých
vrstev s převahou písků. Ty jsou většinou jemně zrnité, snadno rozplavitelné. Pod vrstvou
fluviálních kvartérních uloženin však představují stabilní podloží.
Hydrogeologie
Z hydrogeologického hlediska patří území do rajónu č. 65700 Krystalinikum brněnské
jednotky. Lokální zvodnění je vázáno na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a poruchové zóny
v hlubších částech granitoidních hornin.
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C.II.6 Fauna a flóra
Biogeografie
Dle biogeografického členění české republiky (Culek, 1996) leží řešené území v následujících
biogeografických jednotkách:
Provincie: Středoevropských listnatých lesů
Podprovincie: Hercynská, Severopanonská
Bioregion: Brněnský (1.24)
Brněnský bioregion je tvořen okrajovou vrchovinou Hercynika, zabírá geomorfologické celky
Bobravskou vrchovinu, část Boskovické brázdy, západní okraj Drahanské vrchoviny
a východní okraj Křižanovské vrchoviny. Plocha bioregionu je 812km2.
Bioregion leží na východním okraji Hercynské podprovincie s patrným panonským
a karpatským vlivem. Vliv Alp a zastoupení termofilních druhů je ale poměrně slabší než
v sousedním Jevišovickém bioregionu.
Bioregion leží na rozhraní termofytika a mezofytika.
Fauna
Fauna tohoto bioregionu je charakterizována jako přechodná mezi třemi podprovinciemi: ze
severu a severozápadu hercynskou, z jihu panonskou a z východu s dozníváním vlivů
karpatských (např. měkkýši skalnice lepá, vlahovka karpatská). Fauna bioregionu je ovlivněna
brněnskou aglomerací, projevující se synantropním výskytem a sekundární změnou rozšíření
různých druhů (např. kuna skalní, poštolka obecná). Většinu ochuzené fauny představují lesní
druhy, zástupci panonského prvku (ještěrka zelená, kudlanka nábožná aj.) dodnes přežívají na
některých xerotermních lokalitách. Svitava náleží přechodu parmového a lipanového pásma,
menší vodní toky patří k pstruhovému pásmu.
Významné druhy bioregionu: savci – ježek západní (Erinaceus concolor), myšice malooká
(Apodemus microps), kuna skalní (Martes foina), vrápenec malý (Rhinolhopus hipposideros),
netopýr velký (Myotis myotis). Ptáci- strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), břehule říční
(Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), lejsek malý (Ficedula parva),
moudivláček lužní (Remiz pendulinus), poštolka obecná (Falco tinnunculus). Plazi - ještěrka
zelená (Lacerta viridis). Měkkýši - páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis), žitovka obilná
(Granaria frumentum), skalnice lepá (Helicigona faustina), vlahovka karpatská (Monachoides
vicina), závornatka malá (Clausilia parvula), zemoun skalní (Aegopis verticillus). Hmyz kobylka Ephippigera ephippiger, kudlanka nábožná (Mantis religiosa), pestrokřídlec
podražcový (Zerynthia polyxena).
Přímo na lokalitě byly na základě několika terénních obhlídek v roce 2015 a 2016 (Biologický
průzkum, prosinec 2016, příloha č. 3) zjištěny druhy bezobratlých, které jsou běžné. Ze zvláště
chráněných druhů zde byl zjištěn výskyt čmeláků r. Bombus a kriticky ohrožené kudlanky
nábožné (Mantis religiosa), která se v současnosti šíří a obývá často výslunná místa
i v městském prostředí. Hnízda čmeláků nebyla při terénním průzkumu nalezena.

78

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

Při jižním okraji plochy byl pozorován zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), který patří
k ohroženým druhům.
Z dalších druhů bezobratlých zde byli zastiženi běžně se vyskytující motýli, jako je bělásek
zelný (Pieris brassicae), babočka paví oko (Inachis io), babočka kopřivová (Aglais urticae),
babočka bodláková (Vanessa cardui), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) a okáč luční
(Maniola jurtina). Jejich výskyt byl soustředěn na travní porosty v jižní části zájmového území
a mezofilní porosty na svazích nad korytem řeky Svitavy. Dle nálezové databáze ochrany
přírody (NDOP AOPK ČR 2016) je ze vzácných druhů bezobratlých v širším okolí záměru
uveden výskyt ohroženého otákárka fenyklového (Papilio machaon) a o. ovocného (Iphiclides
podalirius). Při terénním šetření nebyl jejich výskyt zaznamenán. Z mravenců zde mají své
kolonie mravenci Lasius niger. Z dalších bezobratlých zde žije květomil (Isomira murina),
mrchožrout obecný (Silpha obscura), kvapník kovový (Amara aenea), slunéčko
dvaadvacetitečné (Psyllobora vigintiduopunctata), slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata),
slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), ploštice ruměnice pospolná (Pyrrhocoris
apterus), kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum italicum), klopuška úhorní (Phytocoris cf.
varipes) a klopuška obecná (Plagiognathus chrysanthemi). Dále také slíďák rolní (Pardosa
agrestis), pavučenka létavá (Erigone atra), skákavka pruhovaná (Salticus scenicus), z brouků
pak kvapník měnivý (Harpalus affinis), střevlíček měděný (Poecilus cupreus cupreus) a
páteříček obecný (Cantharis rustica). Z měkkýšů se v území vyskytují běžné druhy jako je
hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) a suchomilka
obecná (Xerolenta obvia), dále plzák španělský (Arion lusitanicus).
Při terénních šetřeních v roce 2016 nebyl v zájmovém území zjištěn výskyt žádných obojživelníků.
V zájmovém území se nevyskytují biotopy vhodné pro jejich rozmnožování. V roce 2015 zde byl
nalezen kadáver ropuchy zelené (Bufo viridis), silně ohroženého druhu žáby.
Její občasný výskyt nelze na lokalitě vyloučit. Dle nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK
ČR 2016) je v okolí řeky Svitavy zaznamenán výskyt silně ohroženého skokana zeleného (Rana kl.
esculenta) a kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Rana ridibunda). V širším okolí se také
vyskytuje ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea). Je pravděpodobné, že
v sousedství lokality, podél toku Svitavy, může docházet k migracím obojživelníků z míst
rozmnožování do míst jejich zimování. K zimování mohou obojživelníci také využívat skleníky, ovšem
při terénních šetřeních nebyli zimující jedinci zjištěni.
Z plazů se na lokalitě vyskytuje silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis) a silně ohrožený slepýš
křehký (Anguis fragilis), kteří v areálu zahradnictví a jeho okolí nacházejí vhodné úkryty. V okolí řeky
Svitavy byla pozorována, dle nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016), i kriticky
ohrožená užovka podplamatá (Natrix tessellata).
V kamenném záhozu při ústí potoka Sloupečník do řeky Svitavy byl při terénním šetření v roce 2015
nalezen uhynulý kriticky ohrožený rak říční (Astacus astacus). Kamenné záhozy při březích Svitavy
a úkryty mezi kořeny olší toku Sloupečník jsou jeho vhodným biotopem.

Z ptáků byli v území přímo pozorováni kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla
coelebs), straka obecná (Pica pica), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora koňadra (Parus
major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), holub hřivnáč (Columba palumbus), rehek domácí
(Phoenicurus ochruros), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a vrabec domácí (Passer
domesticus). Jejich hnízdění je možné ve vzrostlém porostu podél toku Sloupečník. Na přeletu
byli zaznamenáni ohrožení rorýsi obecní (Apus apus) a krahujec obecný (Accipiter nisus), kteří
nemají přímý vztah k místu záměru. Na pravém břehu toku Sloupečník bylo v břehové nátrži
doloženo hnízdění silně ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis).
79

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

V okolí řeky Svitavy hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus) a svou potravu zde loví volavka
popelavá (Ardea cinerea).
V přímo dotčeném území byl ze savců zjištěn výskyt krtka obecného (Talpa europaea),
hraboše polního (Microtus arvalis), hryzce vodního (Arvicola terrestris), v keřových porostech
podél Sloupečníku se vyskytuje také norník rudý (Clethrionomys glareolus) a myšice r.
Apodemus. Dle nálezu stop a trusu území pravidelně navštěvuje zajíc polní (Lepus europaeus) a
kuna skalní (Martes foina). Na kamenech podél břehu řeky Svitavy byl nalezen trus silně
ohrožené vydry říční (Lutra lutra). Koryto vodního toku jí slouží k lovu potravy a k případným
migracím.
V následující tabulce je uveden seznam zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž výskyt byl
v zájmovém území nebo jeho nejbližším okolí zaznamenán.
Tab. 19: Seznam zvláště chráněných druhů živočichů, kteří byli pozorováni v zájmovém území.

Taxon

čmeláci

kudlanka nábožná

zlatohlávek tmavý

Vědecký název

r. Bombus

Mantis religiosa

Oxythyrea funesta

Kategorie
Poznámka
ohrožení

O

Dotčené travní porosty využívají
čmeláci ke sběru potravy. Jejich
hnízda, která jsou efemerního
charakteru, nebyla na lokalitě
nalezena. Široce rozšířený taxon.

KO

Doložen výskyt v jižní části
území. Výslunné okrajové části
areálu jsou jejím vhodným
biotopem. Druh se šíří a osidluje
vhodná
stanoviště
i
v urbanizovaném prostředí.

O

Doložen výskyt v jižní části
území. Druh není v současnosti na
území ČR ohrožen. Lokálně může
působit i jako škůdce.
Výskyt potvrzen při terénním
šetření v roce 2015. V areálu se
nacházejí vhodné biotopy pro její
zimování. Její občasný výskyt
nelze vyloučit.

ropucha zelená

Bufo viridis

SO

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

Jedinci obou druhů byli v
dotčeném území pozorováni.
Nacházejí se zde jejich vhodné
úkryty.
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rak říční

Astacus astacus

KO

Vhodné úkryty se nacházejí
v kamenném záhozu řeky Svitavy
a v březích toku Sloupečník.

ledňáček říční

Alcedo atthis

SO

Hnízdní nory byly nalezeny
v nátrži toku Sloupečník.

rorýs obecný

Apus apus

O

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

vydra říční

Lutra lutra

SO

Jedinci obou druhů zaznamenáni
na přeletu. Jejich trvalý výskyt
není na lokalitě pravděpodobný.
Výskyt v okolí řeky Svitavy
doložen nálezem trusu.

Flóra
Území odpovídá vegetačnímu stupni (Skalický): kolinní až suprakolinní (-submontánní).
Rekonstrukčně odpovídají nižší polohy hercynským dubohabřinám (Melampyro nemorosiCarpinetum), méně (zejména ve východní části) i karpatským (Carici pilosae-Carpinetum),
řídce teplomilným doubravám (Potentillo albae-Quercetum na vápencích i Corno-Quercetum).
Ve vyšších polohách jsou hojnější bučiny (nejrozšířenější je Melico-Fagetum). Na prudších
konvexních svazích v jižním sektoru jsou teplomilné doubravy na kyselejších podkladech
(Sorbo torminalis-Quercetum), v severním sektoru se vyskytují acidofilní doubravy (Luzulo
albidae-Quercetum). Konkávní partie hostí suťové lesy (Aceri-Carpinetum, vzácněji i Dentario
enneaphylli-Fagetum). Podél větších vodních toků jsou olšiny Stellario-Alnetum glutinosae,
podél potůčků Carici remotae-Fraxinetum. Větší toky jsou lemovány vegetací svazu
Phalaridion arundinaceae. Primární bezlesí je velmi vzácné, s vegetací svazu Alysso-Festucion
pallentis a Geranion sanguinei.
Přirozená náhradní vegetace na nejextrémnějších stanovištích odpovídá xerotermním trávníkům
svazu Festucion valesiacae (velmi vzácně), v lemech je vyvinuta vegetace svazu Geranion
sanguinei, řidčeji i Trifolion medii. Louky jsou vesměs mezofilní (Arrhenatherion), na řídce se
vyskytujících prameništích pak svazu Calthion (s náznaky slabého slatinění). Křoviny náležejí
svazu Prunion spinosae, ojediněle na nejextrémnějších stanovištích i Prunion fruticosae.
Co se týče floristické skladby, převažují prvky středoevropské, hercynské (zejména v lesní
flóře), vzácně se objevují i druhy karpatského migrantu, např. ostřice převislá (Carex pendula),
hvězdnatec čemařicový (Hacquetia epipactis) a pryšec mandloňolistý (Tithymalus
amygdaloides). Panonské druhy jsou lokálně omezené, většinou na vápencové ostrůvky. Náleží
k nim dub pýřitý (Quercus pubescens), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), tuřice
úzkolistá (Vignea stenophylla), kavyl sličný (Stipa pulcherrima) a len žlutý (Linum flavum).
Norické druhy vyznívají od jihu, např. kručinka chlupatá (Genista pilosa), křivatec český
(Gagea bohemica) a brambořík nachový (Cyclamen purpurascens). Skuteční dealpidi
a perialpidi jsou ojedinělí, náleží k nim penízek chlumní (Thlaspi montanum), lomikámen
latnatý (Saxifraga paniculata) a pěchava vápnomilná (Sesleria albicans). Řídký je výskyt
slatinných druhů, jako jsou kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), tuřice latnatá (Vignea
paniculata), t. přioblá (V. diandra), t. odchylná (V.appropinquata), dříve i t. Davallova (V.
davalliana).
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Na základě terénních obhlídek v letech 2015 a 2016 (Biologický průzkum, prosinec 2016,
příloha č. 3) bylo zjištěno, že se plochy travních porostů nacházejí v okolí skleníků, podél
silniční komunikace a na svažitém pozemku ke korytu řeky Moravy. V okrajových částech
areálu jsou doprovázeny výsadbou cizokrajných keřů, jako je kustovnice cizí, pustoryl obecný,
šeříky, jalovce chvojky, zeravy a smrky pichlavé. V trávnících dominují konkurenčně silné
a ruderální druhy rostlin, z trav např. psárka luční, ovsík vyvýšený, srha laločnatá, metlice
trstnatá, bojínek obecný, ježatka kuří noha, rosička krvavá, z dalších lučních druhů pak hojně
pryskyřník prudký, řebříček obecný, pcháč rolní, mochna plazivá, truskavec ptačí, vratič
obecný, přeslička rolní, jitrocel kopinatý, vlaštovičník větší, pampeliška srstnatá, škarda
dvouletá, šťovík kyselý, svízel bílý, kostival lékařský, místy hojně kopřiva dvoudomá, šťovík
tupolistý, pampeliška lékařská, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, rozrazil rezekvítek,
lnice květel, a bršlice kozí noha.
Na sešlapávaných a narušovaných místech hojně lipnice roční, jitrocel velký, merlíky,
pryskyřník plazivý, kopřiva dvoudomá, peťour maloúborný, lopuch plstnatý, černohlávek
obecný, mochna husí, zemědým lékařský, heřmánkovec přímořský a šťovík tupolistý.
V ruderalizovaných trávnících místy hojně také invazní a nepůvodní druhy turanka kanadská
a turan roční.
Podél severní hranice zájmového území protéká tok Sloupečník, který se při severozápadním
okraji plochy vlévá do řeky Svitavy. V liniovém břehovém porostu dominuje olše lepkavá,
javor klen, vrba křehká, bez černý a nálet javoru klenu a olše lepkavá. Podrost je vlivem
zastínění omezen na ostružiník křovitý, čistec lesní, hluchavku bílou, kuklík městský, pitulník
žlutý, kopřivu dvoudomou a bršlici kozí nohu. Vodní tok je napřímen a zahlouben, břehy jsou
místy stabilizovány kamennou rovnaninou, někde jsou lokálně přítomny břehové nátrže.
Břehy řeky Svitavy jsou strmé, tok je napřímen a koryto zpevněno. Kromě mezofilních
trávníků na svazích, na kontaktu s vodní hladinou rostou i vlhkomilnější druhy rostlin, jako je
chrastice rákosovitá, vrbka obecná, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, kostival lékařský, srha
laločnatá, šťovík tupolisý a vyskytuje se zde i nepůvodní a invazní netýkavka žláznatá.
Při terénním šetření nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
C.II.7 Krajina
Město Blansko se nachází přibližně 20km severně od Brna. Je nazýváno branou do
Moravského krasu, který je lákavým turistickým cílem pro domácí i zahraniční návštěvníky
díky množství přístupných jeskyní a známé propasti Macocha. Město Blansko je postaveno
v údolí na březích řeky Svitavy. U jižního okraje města do Svitavy ústí říčka Punkva. Blansko
se rozkládá na okraji CHKO Moravský kras. Město je ze své větší části obklopeno lesy.
Z celkové výměry katastru 4.497 ha připadá k roku 2014 na zemědělskou půdu 1.160 ha (z toho
767 ha orná půda, 192 ha zahrady, 18 ha ovocné sady a 183 ha trvalý travní porost), lesní půdu
tvoří 2.602 ha, vodní plochy 39 ha. Zastavěná plocha katastru činí 136ha, ostatní plochy pak
560ha. Krajina města Blanska představuje krajinu významně ovlivněnou činností člověka,
tvořenou městskou zástavbou rodinného i sídlištního typu.
Koeficient ekologické stability území je 2,07. Jedná se o vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou
technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami.
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Lokalita zvolená pro realizaci záměru představuje stávající areál zemědělských skleníků, kde
převažují zpevněné plochy, polopřirozené dřeviny a trávníky jsou situovány do okrajových
částí. Jedná se tedy o v současnosti z velké části zastavěné území v intravilánu města, které je
dle platného ÚP zastavitelné a které navazuje na další zastavěné plochy.
Významnými krajinnými prvky v dotčené lokalitě jsou vodní toky Sloupečník a Svitava a její
niva, která vymezuje lokalitu z jižní a západní strany. Potok Sloupečník vymezuje lokalitu ze
severní strany, stejně jako stávající objekt bytového domu. Lokalita leží podél komunikace II.
třídy II/374 v intravilánu obce, v části, kde převažuje funkce občanské vybavenosti. V širším
území je lokalita z východní strany obklopena plochami občanské vybavenosti, ze západní
strany plochami pro sportovní využití (hřiště baseball, podél druhého břehu Svitavy vede
stávající cyklostezka a část okruhu pro in-line brusle).
C.II.8 Hmotný majetek a kulturní památky
Blansko vzniklo jako osada na pravém břehu Svitavy. První písemná zmínka o něm pochází
z kanovníka Vyšehradského a vztahuje s k události z roku 1136, kdy mezi olomouckým
biskupem Jindřichem Zdíkem a brněnským knížetem Vratislavem probíhal spor o právo
vystavět v Blansku nový kostel. Od konce 13. Století jsou zprávy o tzv. Novém Blansku, osadě,
která vznikla na protilehlém břehu řeky Svitavy, v místech, kde stojí dnešní zámek. V roce
1580 bylo Blansko povýšeno na městys. V roce 1905 bylo město Blansko povýšeno dekretem
císaře Františka Josefa I. na město. V roce 1960 se stalo okresním městem, od roku 2003 je
městem s rozšířenou působností. Historickou tvář města dokladují dochované objekty původní
staré zástavby, které jsou v současné době chráněny jako nemovité památky. Jedná se o tyto
chráněné objekty:
-

č.r. 37826/7-344 – renesanční Zámek

-

č.r. 30011/7-354 – boží muka sv. Marka

-

č.r. 844907/7-357 – kříž

-

č.r. 19744/7-350 – socha boha Marta, alegorie války (u správní budovy ČKD Blansko)

-

č.r. 26362/7-352 – socha Pes – dvojice soch (u správní budovy ČKD)

-

č.r. 45605/7-351 – socha Vulkán (u správní budovy ČKD)

-

č.r. 14225/7-535 – kašna (ul. Komenského)

-

č.r. 103857 – železniční most – Ježkův most

-

č.r. 11580/7-8729 – radnice (nám. Svobody)

-

č.r. 14871/7-358 – železárna – vysoká huť Klamovka

-

č.r. 104685 – městský dům – dělnický dům (ul. Bartošova)

-

č.r. 105757 – stavba pro kovovýrobu (bývalá továrna K. a R. Ježek)

-

č.r. 46671/7-347 – barokní kostel sv. Martina

-

č.r. 41874/7-348 – kostel Církve československé husitské (dřevěný kostelík
z Podkarpatské Rusi, pochází z roku 1601)
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ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na zdraví
a) období výstavby
V průběhu výstavby záměru dojde k časově omezenému zvýšení hluku a emisí prachových
částic a látek znečišťujících ovzduší z výfukových motorů nákladních vozidel a pojezdu
stavebních mechanismů. Tento vliv může způsobit dočasné snížení faktoru pohody obyvatel
pohybujících se (klidová zóna sportovního ostrova na protilehlém břehu Svitavy) a žijících
v blízkosti lokality vybrané pro realizaci předkládaného záměru.
Tento vliv je však dočasný, časově omezen obdobím výstavby, a z tohoto pohledu
akceptovatelný. Navíc lze tento vliv eliminovat standardními opatřeními pro snížení emisní
a následně imisní zátěže, a to zejména v průběhu skrývky a zemních prací, ale rovněž při
dalších dílčích stavebních a souvisejících činnostech.
b) období provozu záměru
Z hlediska možných dopadů na lidské zdraví lze hodnotit zátěž způsobenou znečišťujícími
látkami v ovzduší, které budou emitovány vlivem realizace a provozu záměru a kterým mohou
být exponování obyvatelé v okolí. V souvislosti s provozem záměru vzniknou nové zdroje
znečištění ovzduší, které zahrnují vytápění objektu a vyvolanou dopravní obslužnost záměru.
S těmito novými zdroji jsou spojeny emise chemických škodlivin do ovzduší jako NOx, CO, či
benzen. Dále lze očekávat emise prachových částic.
Z důvodu objektivního zhodnocení příspěvku záměru ke stávající imisní situaci v dotčené
lokalitě byla zpracována samostatná rozptylová studie (Popp, prosinec 2016, příloha č. 4).
Posuzovány byly znečišťující látky – TZL (jako frakce PM10 a PM2,5), oxidy dusíku (NOx),
benzen a benzo(a)pyren.
Rozptylová studie byla zpracována jako příspěvková. Roční průměrné imisní koncentrace
prašného aerosolu frakcí PM10, resp. PM2,5, představují hodnoty 1,18 μg/m3, resp. 0,3 μg/m3.
Jedná se o maximální vypočtené hodnoty, které by se mohly v lokalitě vyskytovat za
nepříznivých rozptylových podmínek. WHO doporučuje limit pro roční hodnotu frakce PM10
20 μg /m3. Tato doporučená hodnota není překročena. Nejedná se však o prahový limit, proto
jeho podkročení neznamená plnou ochranu obyvatel. Přítomnost aerosolových částic v ovzduší
má negativní vliv na dýchací soustavu a imunitní systém člověka. Vliv pevných prachových
částic na zdraví závisí především na jejich velikosti.
Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíže. Částice menší než
10µm pronikající za hrtan do dolních cest dýchacích. Někdy se proto označují jako vdechované
částice.
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Max. možné roční průměrné imisní koncentrace NOx se pohybují v setinách μg/m3, vypočtená
max. roční imisní koncentrace NO2 je 0,07 μg/m3. WHO doporučuje limit pro roční průměrnou
koncentraci 40 μg /m3 a 200 μg /m3 pro 1 hodinovou koncentraci. Vypočtené imisní příspěvky
tuto hodnotu nepřekračují. Zvýšené množství NOx v ovzduší má vliv např. na častější
respirační onemocnění u dětí, astmatické obtíže a alergie. NO2 je prudce jedovatý plyn, který
způsobuje záněty dýchacích cest od lehkých forem až po edém plic.
U benzenu je jeho nejzávažnějším účinkem karcinogenní působení. Max. roční imisní
vypočtené koncentrace dosahují setin μg /m3. Pravděpodobnost zvýšení výskytu karcinomů nad
běžný výskyt v populaci ILCR pouze pro samotný příspěvek benzenu z provozu areálu
v obytné zástavbě bude nižší než je doporučený rozsah přijatelné míry rizika.
Imisní situace bude zhoršena také příspěvkem benzo(a)pyrenu, který je zařazen do skupiny 2A
– podezřelý karcinogen. Max. vypočtené roční průměrné koncentrace B(a)P jsou 20,5 pg/m3.
Maximální příspěvek nových ZZO představuje cca 2,05% imisního limitu.
Vlivem provozu záměru dojde k mírnému navýšení imisní zátěže v území, kvalita ovzduší bude
realizací a provozem záměru mírně zhoršena, vliv nebude natolik významný, aby došlo
k překročení stanovených imisních limitů.
Ze závěrů Hlukové studie (Barillová, listopad 2016, příloha č. 5) vyplývá, že hluk emitovaný
vlastním provozem záměru – OC Blansko – nepřekročí za dodržení navržených opatření
hygienické limity ve smyslu n.v. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, tzn. Limit LAeq,8h = 50 dB v denní době a LAeq, 1h = 40 dB v noční době.
Co se týče hluku souvisejícího s navýšením dopravy, jedná se o navýšená pouze v řádech
desetin decibelů, zcela minimální, spíše teoretické a měřením objektivně neprokazatelné, které
v žádném případě nezpůsobí překročení hygienických limitů stanovených n.v. č. 272/2011 Sb.,
v platném znění.
Závěr: Na základě provedeného hodnocení možných vlivů expozice znečišťujícím látkám
v ovzduší a emisím hluku lze konstatovat, že v souvislosti s provozem obchodního centra se
nepředpokládají žádná významná zdravotní rizika pro obyvatele žijící v okolí tohoto
plánovaného záměru.
Sociálně ekonomické vlivy
Vzhledem k charakteru záměru se neočekávají socioekonomické vlivy významnějšího rozsahu.
Jako pozitivní dopad lze klasifikovat vytvoření nových pracovních příležitostí a lepší a širší
dostupnost zboží a služeb pro místní obyvatele. Koncept navrženého OC vychází vstříc
požadavkům občanů Blanska na zvýšení nabídky, kvality a konkurenčního prostředí ve městě.
V OC jsou vytvářeny obchodní plochy i pro místní obchodníky.
V období výstavby může vzniknout řada pracovních příležitostí pro místní stavební firmy.
Revitalizací území bude řešen neutěšený stávající stav, který je ovlivněn chátrajícími objekty
stávajících zemědělských skleníků.
Z pohledu zásadní změny charakteru a využití lokality může být tento fakt negativně vnímán
jak obyvateli přilehlého bytového domu, tak např. obyvateli, kteří podporují stávající funkční
využití území pro zemědělskou výrobu.
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Realizace OC je situována do plochy, která schváleným funkčním vymezením odpovídá
charakteru řešenému záměru. V rámci realizace záměru dojde k doplnění sortimentu a značek,
za nimiž v současné době jezdí obyvatelé Blanska do Brna. Vzhledem k tomu, že lokalita
v těsné blízkosti frekventované komunikace není vhodná např. pro volnočasové a rekreační
aktivity, jeví se její využitelnost v rámci posílení občanské vybavenosti nákupním centrem jako
vhodná, rovněž s ohledem na potřebné oživení stávající podoby areálu.
Záměr je situován do území, které se nachází v intravilánu obce, podél páteřní komunikace, na
zastavitelné ploše, která je již v současné době do velké míry zastavěna, ať už objekty stávající
zemědělské výroby, či zpevněnými plochami. Původní charakter plochy byl do velké míry
antropogenně ovlivněn a původní přírodní charakteristiky byly dlouhodobým působením
člověka významně pozměněny. Z hlediska harmonického měřítka krajiny a ovlivnění
stávajícího dotčeného krajinného prostoru nelze definovat významné vlivy, které by působily
negativně na stávající krajinné charakteristiky dotčeného území. Z architektonického hlediska
stavba OC nevybočuje ze stávajícího funkčního využívání širšího zájmového území. Stavba OC
není situována na vizuálně exponované místo a nemá potenciál představovat novou dominantu
krajiny, pohledově i funkčně zapadá do zájmového území. Z pohledu vlivu na krajinný ráz
dotčeného území a vizuálních vjemů obyvatel se neočekávají významné negativní vlivy.
Realizací záměru dojde k napojení „Sportovního ostrova“ na pravém břehu řeky Svitavy na
centrum města a jeho lepší dostupnosti. Rovněž lze očekávat, že výstavbou objektů OC dojde
minimálně k částečnému odclonění sportovně-relaxačního areálu od frekventované páteřní
komunikace II/374 procházející městem Blanskem, která představuje významný zdroj emisí
hluku a látek znečišťujících ovzduší. Tyto aspekty mohou být chápany jak pozitivní vliv na
sociální pohodu obyvatel využívajících k trávení volného času širokou nabídku rekreačních
a sportovních aktivit v rámci blanenského „Sportovního ostrova“.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Z důvodu podrobného zhodnocení možných zdrojů emisí souvisejících s realizací a provozem
předkládaného záměru byla zpracována samostatná rozptylová studie, která je součástí
oznámení jako příloha č. 4 (Popp; prosinec 2016).
a) Období výstavby
V průběhu výstavby lze předpokládat navýšení emisní a následně imisní zátěže. Jedná se
zejména o první fázi výstavby (bourání, skrývka a zemní práce) a o návozy betonu, kdy se na
stavbě bude pohybovat nejvíce mechanismů (bagry, nakladače) a TNA (návoz násypů, návoz
betonu). Navýšení emisí a následně zhoršení imisní situace bude časově omezené. Během
výstavby bude nutno dodržovat základní opatření pro snížení emisí:
-

Očista vozidel před nájezdem na komunikace

-

Optimalizace tras vozidel

-

Zaplachtování vozidel převážejících potenciálně prašný náklad (např. vytěženou
zeminu mimo areál, dovoz písku), zejména v případě suchého a větrného počasí

-

Vypínání motorů v případě stání vozidel
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-

Minimalizace dočasných úložišť vytěžené zeminy a sypkých materiálů

-

Úklid a kropení ploch a komunikací

Negativní vliv na kvalitu ovzduší v průběhu výstavby je časově omezen a lze jej eliminovat
standardními opatřeními.
b) Období provozu záměru
Zájmové území je voleno tak, aby obsáhlo významnější vliv posuzovaného záměru. Zaujímá
rozlohu 2000 x 1050 metrů a je pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů s krokem 50 m
doplněný RB podél komunikací. Dále byl výpočet proveden v 10 RB mimo souřadnicovou síť
(shodně s hlukovou studií). Souřadnicový systém JTSK, výškopis v50-JTSK.
Výpočet byl proveden na základě metodiky SYMOS 1997. Tato metodika byla uveřejněna ve
věstníku MŽP ČR ze dne 15 dubna 1998, částka 3, strana 22 – 77. Metodika byla upřesněna
dodatkem, který vyšel ve věstníku MŽP v dubnu 2003, a byla doplněna v roce 2013.
Výsledky rozptylové studie
Rozptylová studie hodnotí vliv posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší. Rozptylová studie je
zpracována jako příspěvková, pozadí je převzato z dat ČHMU. Je hodnocen provoz záměru.
Rozptylová studie hodnotila vliv příspěvků ZZO (vliv provozu) na kvalitu ovzduší
v posuzované lokalitě. Do výpočtů byly zahrnuty i resuspenze tuhých znečišťujících látek.
Rozptylová studie hodnotí vliv posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší. Rozptylová studie je
zpracována jako příspěvková. Výpočty imisního zatížení byly provedeny pro výšku 1,5 m nad
úrovní terénu.
Výpočty byly provedeny pro provoz záměru
Vypočtené hodnoty (rozsah tj. minimální a maximální hodnoty imisního zatížení vypočtené na
posuzovaném území jsou uvedeny v následujících tabulkách v mikrogramech/m3
(benzo(a)pyren v pikogramech/m3). Posuzovány jsou znečišťující látky, které mají stanoven
imisní limit tj.:
 PM10: tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10
 PM2.5: tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM2.5
 NO2: oxidy dusíku (NO2)
 Benzen
 Benzo(a)pyren
Tab. č. 20: Vypočtené hodnoty imisního zatížení – provoz záměru
Znečišťující
látka

Vypočtené
koncentrace

Limity

Porovnání s limitní
hodnotou

minimální maximální
vypočtená vypočtená
hodnota
hodnota

imisní
limit

% limitu % limitu
minimum maximum
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roční průměrné
benzo(a)pyrren imisní koncentrace

0.069

20.537

1000

0.01%

2.05%

benzen

roční průměrné
imisní koncentrace

0.000

0.018

5

0.00%

0.36%

NO2

maximální
hodinové imisní
koncentrace

0.173

0.908

200

0.09%

0.45%

roční průměrné
imisní koncentrace

0.001

0.070

40

0.00%

0.17%

maximální
24hodinové imisní
koncentrace

0.485

4.950

50

0.97%

9.90%

roční průměrné
imisní koncentrace

0.004

1.184

40

0.01%

2.96%

roční průměrné
imisní koncentrace

0.001

0.313

25

0.00%

1.25%

PM10

PM2.5

Rozptylová studie hodnotila vliv provozu záměru na kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě
(Blansko). Do výpočtů byly zahrnuty i resuspenze tuhých znečišťujících látek
a benzo(a)pyrenu. Skutečný vliv ZZO bude závislý i na aktuálních meteorologických
podmínkách.
 Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu
a provozu zdrojů.
 Vypočtený příspěvek zdrojů je pod úrovní imisních limitů stanovených platnou
legislativou.
 Vliv zdrojů je největší v okolí komunikací a okolí areálu. S rostoucí vzdáleností od
zdrojů poměrně rychle klesá.
 Intenzity dopravy jsou stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné emisní
a následně imisní zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě dopravy.
 Pro výpočet emisí z dopravy bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených
programovým vybavením MEFA 13, skutečné emise jsou závislé zejména na složení
vozového parku.
Vypočtené hodnoty příspěvku posuzovaných ZZO ke stávajícímu imisnímu zatížení jsou
výrazně pod úrovní imisních limitů. Navýšení emisí a následně vliv záměru na imisní situaci
v posuzované lokalitě nezpůsobí překročení imisních limitů.
Imisní zatížení bylo navíc vypočteno v 10 vybraných referenčních bodech umístěných u obytné
zástavby. Vypočtené hodnoty imisního zatížení jsou uvedeny v následujících tabulkách
v mikrogramech/m3 (benzo(a)pyren v pikogramech/m3).
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Tab. 21: Vypočtené hodnoty imisního zatížení v referenčních bodech
Ref.bod

benzo(a)pyren
PR

benzen
PR

NO2
M1

PR

PM2.5
PR

PM10
PD
PR

x1

4.218

0.003

0.617

0.016

3.902

0.254

0.067

x2

7.444

0.005

0.727

0.026

3.660

0.445

0.118

x3

4.111

0.003

0.660

0.015

2.663

0.258

0.067

x1

7.373

0.005

0.738

0.025

2.621

0.461

0.120

x2

6.403

0.004

0.783

0.024

2.421

0.407

0.106

x3

4.601

0.003

0.697

0.019

2.009

0.292

0.076

x1

4.349

0.002

0.719

0.020

2.053

0.283

0.074

x2

4.580

0.001

0.614

0.016

4.093

0.329

0.085

x3

3.510

0.002

0.653

0.017

1.891

0.234

0.061

x10

1.513

0.001

0.509

0.008

1.821

0.095

0.025

M1 -

maximální hodinové imisní koncentrace

PR -

roční průměrné imisní koncentrace

PD -

maximální 24hodinové imisní koncentrace (denní)

Vypočtené hodnoty imisního zatížení jsou dostatečně pod úrovní imisních limitů. Vliv
posuzovaných ZZO není natolik významný, aby způsobil překročení imisních limitů.
Pro snížení emisí PM se doporučuje provádět pravidelný úklid parkovišť a obslužných
komunikací.
Kartografická interpretace výsledků je podrobně uvedena v Rozptylové studii.
Závěr Rozptylové studie (Popp; prosinec 2016): Vypočtené hodnoty imisního zatížení
odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a provozu zdrojů.
V době výstavby dojde ke krátkodobému nárůstu emisního a imisního zatížení na
posuzovaném území. V průběhu výstavby je potřeba aplikovat standardní opatření pro snížení
emisní a následně imisní zátěže a to zejména v průběhu skrývky a zemních prací.
Příspěvek provozu záměru k emisní situaci na posuzovaném území není natolik
významný, aby způsobil překročení imisních limitů na posuzovaném území.
Z hlediska ochrany ovzduší je realizace záměru akceptovatelná.
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D.I.3 Vlivy na povrchové a podzemní vody
a) Období výstavby
V průběhu výstavby záměru je ohrožena kvalita povrchových, resp. podzemních vod především
v důsledku úniku látek závadným vodám, konkrétně v souvislosti s možnými úkapy nebo úniky
ropných látek (benzin, nafta, hydraulické oleje atp.). Z tohoto důvodu je třeba provádět
pravidelnou kontrolu technického stavu nákladních vozidel a stavebních mechanismů. Případné
poruchy budou řešeny mimo staveniště a nezpevněné plochy.
V případě havarijního úniku závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna (a uložena na lokalitě určené k těmto účelům), aby nedošlo k průsakům podložím
k hladině podzemních vod či úniku do vod povrchových.
V blízkosti vodního toku, stejně jako na nezpevněných nechráněných plochách nebudou
umisťovány ani skladovány ropné látky, případně stavební materiály, z nichž by mohlo
docházet k uvolňování nebezpečných látek do vodního prostředí.
b) Období provozu záměru
Vliv na odvodnění území
Předmětné území v současné době představuje zejména zastavěná plocha, v okrajových částech
areálu se nachází plochy zeleně. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení poměru
zastavěné/nezastavěné plochy v území.
Dešťové vody budou z areálu odváděny do nově vybudovaných retenčních nádrží (z ploch
parkovišť a odstavných ploch přes ORL), odkud budou kontrolovaně vypouštěny do vodního
toku řeky Svitavy. Jsou navrženy dva nové výtokové objekty se zpětnou klapkou, na které bude
navazovat úprava břehu s vybudováním dlážděných povrchových odtoků. Odtok dešťových
vod bude regulován na 9 l/s. Díky tomuto systému nakládání s dešťovými vodami, při němž
budou tyto dočasně zadrženy v retenčních nádržích, se očekává mírné zlepšení odtokových
poměrů v území. Retenční nádrže jsou navrženy na celý objem návrhového deště.
Zpevněné plochy chodníků a parkovacích stání jsou navrženy ze zámkové dlažby, která umožní
alespoň částečné vsakování srážkových vod do podloží a jsou svedeny do „muld“ přilehlých ke
zpevněným plochám a sloužícím pro vsakování.
Odtokové poměry v místě stávajícího bytového domu na p.č. st. 2171 nebudou realizací záměru
zhoršeny. Vstup stávajícího objektu bytového domu je mírně vyvýšen nad okolním terénem.
Zpevněné plochy v okolí domu nebudou výškově upravovány. Odtok z plochy kolem domu je
v současnosti umožněn přes břeh přilehlého potoka Sloupečník pod objektem ve směru toku.
Pro snížení množství vody přitékající z ulice Poříčí bude v komunikaci umístěna nová dešťová
vpusť s výtokem do odlehčovací strouhy.
Město Blansko má vydaný platný územní plán vydaného v Brně, prosinec 2011. Dle platného
územního plánu se výše uvedené pozemky (OK) nacházejí v zastavěném území a jsou
vymezeny jako plochy pro občanské vybavení komerčního typu.
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V území je stanovena podmínka využití pouze v případě vyloučení negativního ovlivnění
průtoku vody a nezhoršení odtokových poměrů. Vlivy mají být kompenzovány realizací
protipovodňových opatření.
Navržená výstavba obchodního centra je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
V průběhu projednávání záměru došlo k optimalizaci návrhu protipovodňových opatření. Místo
úprav levého břehu řeky Svitavy (svahování) je navržena opěrná zeď a vytvoření bermy.
Prostor bermy bude zatravněn, bez výsadby keřových porostů a stromů.
Rovněž došlo k optimalizaci plošného uspořádání a rozsahu záměru, který svými stavebními
objekty a zpevněnými plochami odskočil o více než 4m od břehu řeky Svitavy. Nový návrh pod
soutokem Svitavy se Sloupečníkem zachovává větší plochu inundace bez zástavby.
Rovněž byly optimalizovány parametry navrhované lávky přes řeku.
Provedení navržených úprav zajistí, že navržená stavba nebude mít vliv na výšku hladiny řeky
v povodňových režimech. Tuto skutečnost prokazuje hydrotechnický výpočet (posouzení
kompenzačního opatření pro výstavbu OC Blansko v lokalitě bývalých skleníků na soutoku
Svitavy a Sloupečníka ) Č.z.: H-2016/001/2 vypracovaný v srpnu 2016.
Výpočet průběhu hladin v řece Svitavě byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného
proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro
výpočet pseudo- dvojrozměrného proudění v toku a inundacích. Matematickým modelem byl
popsán průtok vlastním korytem Svitavy, Sloupečníka a přilehlou inundací. Model byl upraven
pro navrhovaný stav se zástavbou, kompenzační bermou a novou lávkou v km 35,541 přes
Svitavu.
Výpočet byl proveden pro dnešní stav po provedení protipovodňové ochrany a před výstavbou
OC a pro stav po výstavbě OC s bermou a novou lávkou pro pěší.
Berma bude mít proměnnou šířku podle situačního řešení zástavby a bude na kótě 271,75 –
272,0 m n.m.
Po výstavbě OC s bermou a lávkou se zvýší hladina dvacetileté povodně následovně:
-

V korytě Svitavy max. do 0,4cm, ale vzhledem k tomu, že voda nevybřeží, tak to
nemá negativní dopad

Po výstavbě OC s bermou a lávkou se zvýší hladina padesátileté povodně následovně:
-

V korytě Svitavy max. do 0,3cm, ale vzhledem k tomu, že voda nevybřeží, tak to
nemá negativní dopad

Po výstavbě OC s bermou a lávkou se zvýší hladina stoleté povodně následovně:
-

V korytě Svitavy max. do 0,2cm, ale převážně se na horním konci zájmového úseku
mírně sníží oproti původnímu stavu

-

V pravobřežní inundaci (sportovní areál) se hladina nezvýší

Po výstavbě OC s bermou a lávkou se zvýší hladina pětisetleté povodně následovně:
-

V korytě Svitavy max. do 0,2cm, ale převážně se na horním konci zájmového úseku
mírně sníží oproti původnímu stavu

-

V pravobřežní inundaci (sportovní areál) se hladina nezvýší
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Kulminace povodní se po výstavbě OC nezmění a zůstane na hodnotě 144,3m3/s dnes i po
výstavbě.
Rozsah záplavového území se po výstavbě OC plošně nezmění, protože je ohraničeno náspem
železniční tratě.
Ze závěrů odborné studie (Gimun, srpen 2016, příloha č. 6) vyplývá, že navržená snížená
berma je dostatečným kompenzačním opatřením pro zachování stávajících odtokových
poměrů v území. Vzhledem k tomu, že snížení levobřežního terénu u plynovodní lávky
umožní obtékání lávky, dojde nad lávkou k mírnému snížení hladin.
Zájmová plocha se nachází v záplavovém území řeky Svitavy. Návrh stavby respektuje
výsledky výpočtu „posouzení odtokových poměrů výstavby v lokalitě Skleníky na soutoku
Svitavy a Sloupečníku“ a doporučení výšky podlahové konstrukce +/-0,000 na kótě 277,80.
V rámci stavby a terénních úprav je upravována niveleta terénu přiléhající k vodnímu toku řeky
Svitavy tak, aby v případě rozvodnění toku byl k dispozici zvětšený retenční objem a plocha
pro rozliv.
Dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje ze dne 22.12. 2015, vydaném
MŽP, č.j. 990992/ENV/15) se lokalita nachází takřka výhradně v nízkém a okrajově ve
středním povodňovém ohrožení. V oblasti nízkého povodňového ohrožení je výstavba
možná, přičemž vlastníci dotčených pozemků a objektů musí být upozorněni na potenciál
ohrožení povodňovým nebezpečím. Pro citlivé objekty je třeba přijmout speciální opatření,
např. traumatologický plán ve smyslu krizového řízení.
Kategorie středního povodňového ohrožení umožňuje výstavbu s omezeními vycházejícími
z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v ohroženém území a míry jejich ohrožení
povodněmi. Nevhodná je výstavba citlivých objektů (např. zdravotnická zařízení, hasiči apod.).
Nedoporučuje se rozšiřovat stávající plochy pro výstavbu.
Vzhledem k tomu, že do území středního povodňového ohrožení zasahuje záměr pouze
nepatrně okrajovou částí zpevněných ploch a převážná většina náleží území nízkého
povodňového ohrožení, v němž je výstavba možná, lze říci, že předkládaný záměr není
v rozporu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a míra povodňového
ohrožení je nízká, resp. v tomto smyslu přijatelná.
Předkládaný záměr je rovněž v souladu s těmito cíly Plánu pro zvládání povodňových rizik
v povodí Dunaje:
 Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku:
v průběhu projednávání záměru bylo optimalizací jeho plošného uspořádání zamezeno
umístění stavebních objektů a nových zpevněných ploch, resp. zvyšování hodnoty
majetku, v nepřijatelném riziku
 Snížení míry povodňového nebezpečí: zvyšování retenční schopnosti krajiny (retenční
nádrže), protipovodňová opatření (berma + zvýšení rozlohy inundace)
 Zvýšení připravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektů infrastruktury,
hospodářských a jiných aktivit vůči negativním účinkům povodní: zabezpečení
nemovitostí, nacházejících se v území ohroženém rozlivy - Návrh stavby respektuje
výsledky výpočtu „posouzení odtokových poměrů výstavby v lokalitě Skleníky na
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soutoku Svitavy a Sloupečníku“ a doporučení výšky podlahové konstrukce +/-0,000 na
kótě 277,80.
Realizací záměru nedojde k významným změnám ve stávajících odtokových poměrech
v území. Případné negativní vlivy jsou dostatečně kompenzovány navrženými opatřeními.
Provedením navržených úprav bude zajištěno, že předmětný záměr nebude mít vliv na
výšku hladiny řeky v povodňových režimech.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V zájmovém území se nachází vodní tok řeky Svitavy a potoka Sloupečník.
Vlivem provozu záměru nedojde ke spuštění výrobních technologií, které by produkovaly
technologické odpadní vody. Splaškové vody budou vypuštěny do oddílné splaškové
kanalizace, která bude napojena na obecní kanalizaci města Blansko. Vypouštění odpadních
vod, jejich množství a kvalita, bude monitorováno a budou dodrženy všechny limity stanovené
kanalizačním řádem.
Do vodního recipientu řeky Svitavy budou vypouštěny přes retenční nádrže a ORL dešťové
vody svedené z ploch v areálu OC. Navržená technologie vypouštění dešťových vod do toku
minimalizuje možné znečištění a změnu kvality vody řeky Svitavy, za dodržení navržených
opatření (kontrola technického stavu ORL atd.).
Záměr musí být provozován tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových ani podzemních vod.
Při zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, případně kdy zacházení s nimi je
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je třeba zpracovat
havarijní plán dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
Vliv na kvalitu podzemních vod
Ovlivnění kvality podzemních vod se vzhledem k charakteru provozu záměru neočekává.
Dle geologického posudku navíc přítomnost jílovitých zemin ve svrchní části fluviální
akumulace problematizuje možnost zasakování srážkových vod do horninového prostředí, čímž
by docházelo k eliminaci případného zdroje znečištění.
Předpokládané vlivy na povrchové a podzemní vody se jeví jako přijatelné, za dodržení
navržených opatření minimalizujících dopady záměru na kvalitu povrchových, resp.
podzemních vod, a odtokové poměry v území.
D.I.4 Vlivy na půdu
Realizací předkládaného záměru dojde k dotčení zemědělského půdního fondu (ZPF). Nároky
řešeného záměru na zábor ZPF se týkají pozemků parc. č. 1018/3, 1019/3, 1019/13, 1019/16,
1019/37, 1019/41, 1019/45, 1019/46, 1019/60, 1019/61, 1019/62, 1019/63, 1019/68, 1019/69
a 1060/40.
Celkový požadavek na trvalé odnětí ZPF představuje plochu 20.977 m2. Zábor se týká
výhradně půd I. třídy ochrany ZPF, s charakteristikou BPEJ 3.56.00.
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Půdy I. třídy ochrany ZPF (odpovídající BPEJ 3.56.00) představují bonitně nejcennější půdy,
které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze ve výjimečných případech.
Celková plocha pozemků stavby činí 37.165 m2.
Celková zastavěná plocha OC činí 8.339 m2.
Plocha zeleně je navržena na celkové rozloze 19.699 m2.
Využití předmětných pozemků k realizaci řešeného záměru je v souladu s platným Územním
plánem města Blanska (Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územního plánování; příloha
č.1), neboť se jedná o plochy funkčního typu OK (občanské vybavení komerčního typu), kde je
realizace předmětného záměru přípustná za dodržená podmínky vyloučení negativních vlivů
průtok vody v toku Svitavy a na odtokové poměry v území.
Před zahájením stavebních prací bude na staveništi provedeno sejmutí vrstvy ornice. Místo pro
uložení sejmuté ornice a její dopravu na místo uložení zajistí investor akce. Ornice bude dle
informací investora využita pro zlepšení vlastnosti ozeleněných ploch na jiných stavbách v jeho
vlastnictví, nebo bude využita dle požadavků odboru ŽP. Dle bilance skrývky ornice při
uvažované mocnosti vrstvy rozprostírané ornice do 15 cm je plocha potřebná pro její
rozprostření cca 2,02 ha. Po dokončení stavebních prací bude část ornice rozprostřena na
nezastavěné a nezpevněné plochy stavebního pozemku, které jsou určeny k ozelenění.
Z hlediska podrobného vyhodnocení kvality půdy (posouzení BPEJ na vymezených
pozemcích), případné kontaminace půd a stanovení mocnosti skrývky kulturních vrstev půdy
byl zpracován Pedologický průzkum (Sáňka, říjen 2016, příloha č. 8).
Dle popisu pro účel posouzení bonity půdy lze na zájmových pozemcích byly rozlišeny dva
typy ploch:
-

plocha skleníků včetně nezakrytých záhonů

-

ostatní plochy

Ostatní plochy jsou půdním typem převážně antropozemě se silně ovlivněnou povrchovou
vrstvou půdního profilu, která není vhodná pro další využití a tedy ani ke skrývce.
Na plochách zahradnicky využívaných se nachází taktéž antropogenně ovlivněné půdy avšak
průběžnou kultivací udržované ve vysoké kvalitě. Další charakteristiky k návrhu skrývky jsou
tedy vázány pouze na zahradnicky využívané plochy.
Na zájmové ploše bylo zjištěno rozsáhlé narušení půdních podmínek antropogenními zásahy:
-

navážení nových materiálů,

-

převrstvení půdních horizontů

-

vybudování stavebních prvků - základů pro skleníky a ostatní stavby.

Uvnitř skleníků byly dlouhodobě měněny půdní podmínky dodáváním organických
i minerálních hnojiv a substrátů. Na základě provedeného průzkumu lze konstatovat, že
povrchová vrstvy půdy ve sklenících není původní povrchovou vrstvou fluvizemí.
V důsledku uvedeného narušení půdy došlo v zemědělsky obhospodařovaných částech
pozemků ke změně půdního typu fluvizem na půdní typ kultizem a na ostatních plochách na
půdní typ antropozem. Vyhláška č. 327/1998 Sb. kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci v platném
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znění nemá pro antropogenně ovlivněné půdy stanoveny příslušné BPEJ a navazující ocenění
(prozatím pouze jako návrh změny legislativy).
Proto se v takových případech provádí bonitace podle původního půdního typu.
Rozsah a způsob narušení však fakticky neopravňuje zařazení některých ploch zájmových
pozemků do I. třídy ochrany, jak odpovídá dané BPEJ.
V zásadě je možno charakterizovat dva typy narušení původních půdních podmínek:
Plocha skleníků a záhonů na volné ploše:
Dodávání kvalitních substrátů a hnojiv pro zahradnickou výrobu, které kvalitativně neovlivnily,
popř. i zlepšily půdní vlastnosti původních fluvizemí a svými parametry tak odpovídají původní
bonitaci.
Plochy mimo skleníky:
Ovlivnění stavebními pracemi, převrstvením půdního profilu, příměsemi cizorodých materiálů,
popř. i odstraněním původního humusového horizontu. Tyto zásahy jednoznačně snížily kvalitu
původních fluvizemních půd a takto ovlivněné plochy neodpovídají BPEJ 3.56.00 a třídě
ochrany I.
Kvalita materiálu humusového horizontu je dobrá až velmi dobrá. Textura je převážně hlinitá,
místy přecházející do jílovitohlinité nebo naopak do písčitohlinité. Zásoba organické hmoty je
vysoká, příznivá je i struktura, v některých místech (pod foliemi) je však půda značně ulehlá.
Skelet se vyskytuje pouze v příměsi, bez negativního vlivu na půdní vlastnosti. Zásadním
parametrem, který ovlivňuje možnosti využití skrývaných zemin je zvýšený obsah některých
rizikových látek. Níže uložený horizont je již většinou tvořen původními M horizonty
fluvizemí, částečně promísenými s antropogenně upraveným povrchovým humusovým
horizontem. Texturně jsou horizonty převážně jílovitohlinité, lokálně však i písčité. Zásoba
organické hmoty je nízká, skelet se vyskytuje od příměsi až po významnější zastoupení při
zasažení do štěrkopískové terasy. Kvalita materiálu tohoto horizontu je nízká. Mocnost
kvalitního humusového horizontu na zahradnicky obdělávaných plochách je dána hloubkou
pravidelné kultivace, tedy cca 30 cm. Dle pedologického průzkumu byly shledány malé
odchylky u některých sond, technicky je však nereálné tyto odchylky při provádění skrývky
respektovat. Proto je na celé ploše zahradnicky obdělávaných pozemků navrhována mocnost
skrývky 30 cm. Níže uložený horizont není ke skrývce navrhován.
Skrývka bude provedena v předstihu před demoličními pracemi, aby nedošlo ke
kontaminaci zemin zbytky stavebních materiálů.
(Vzhledem ke stavebním konstrukcím je nutno uvažovat, že její provádění bude technicky
náročnější než na volné ploše.) Agronomická hodnota materiálu humusového horizontu
navrhovaného ke skrývce je v průměru dobrá a lze jej použít i bez předchozích úprav. Pro
potřeby využitelnosti zemin k účelům zúrodnění půd odpovídá třídě B (velmi vhodné zeminy).
Z důvodu zjištění zvýšených obsahů některých rizikových látek není vhodné materiál využít
k účelu zúrodnění zemědělských pozemků sloužících k produkčním účelům.
Vzhledem k vyhodnocení dle limitů vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění by se mělo se
zeminou zacházet jako s odpadem, měl by tedy být uložen na skládku. V případě stavby OC
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a potřeby navýšení úrovně terénu je i možné zeminu ponechat na místě - neskrývat. O způsobu
využití bude rozhodovat orgán ochrany ZPF.
Pedologický průzkum zhodnotil rovněž případnou historickou kontaminaci dotčených zemin.
Laboratorními analýzami odebraných vzorků bylo zjištěno výrazné překročení preventivních
hodnot daných vyhláškou č. 153/2016
Sb. pro tyto prvky/látky:
-

Cd ve 4 vzorcích,

-

Hg v 1 vzorku,

-

Pb ve 2 vzorcích,

-

Zn v 5 vzorcích,

-

PAU ve 3 vzorcích.

Doplňkové porovnání s limitními hodnotami definovanými vyhláškou č. 257/2009 Sb. ukázalo
překročení pro tyto rizikové prvky:
-

Cd ve 3 vzorcích

-

Pb v 1 vzorku,

-

Zn v 1 vzorku.

Zvýšené obsahy rizikových prvků mohou být z části způsobeny lokalizací plochy do aluvia
(fluvizemě), kde může být zdrojem kontaminace usazení kontaminovaného sedimentu při
záplavě. Vzhledem k intenzitě a nerovnoměrnosti kontaminace je pravděpodobnější původ
zvýšených obsahů ze vstupů látek a substrátů dodávaných do půdy. Zejména se může jednat
o komposty vyrobené z biomasy pocházející např. z okolí komunikací, kalů ČOV apod.
Může se jednat i o velmi staré vstupy, neboť kontaminace rizikovými prvky v půdě má
persistentní charakter. Nasvědčuje tomu i složení kontaminantů: Cd, Hg, Pb, Zn a PAU jsou
typické kontaminanty s antropogenním původem. Částečně se na kontaminaci může podílet
blízkost komunikace, ale v okolí srovnatelných komunikací nejsou takto zvýšené obsahy
obvyklé.
Překročení preventivních hodnot ještě neznamená konkrétní riziko, na takto kontaminované
půdy je pouze zakázáno aplikovat další látky, které by mohly zvýšit stávající obsahy. Druhý
stupeň limitů - indikační hodnoty, které znamenají již konkrétní riziko pro organismy nebo
člověka, překročeny nebyly. V několika případech se však zjištěné hodnoty indikačním
hodnotám blíží. Jsou to:
-

Zn ve vzorku 2, indikační hodnota 400 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 345 mg.kg1 sušiny

-

Pb ve vzorku 3, indikační hodnota 300 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 278
mg.kg-1 sušiny

-

Cd ve vzorku 4, indikační hodnota 2,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,61 mg.kg1 sušiny
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Pro vyhodnocení možností dalšího využití zemin bylo též provedeno orientační srovnání
s limitními hodnotami obsahů rizikových prvků v rybničních sedimentech, které slouží jako
kritéria pro povolení aplikace na zemědělskou půdu. (Vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání
sedimentů na zemědělské půdě, příloha č. 1). Bylo zjištěno překročení u těchto prvků a vzorků:
-

Cd ve vzorku 2, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,24 mg.kg-1
sušiny

-

Zn ve vzorku 2, limitní hodnota 300 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 345 mg.kg-1
sušiny

-

Pb ve vzorku 3, limitní hodnota 100 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 278 mg.kg-1
sušiny

-

Cd ve vzorku 4, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,61 mg.kg-1
sušiny

-

Cd ve vzorku 5, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,02 mg.kg-1
sušiny

Pro účel aplikace na povrch terénu pro nezemědělské využití byly výsledky analýz
vyhodnoceny porovnáním s nejvýše přípustnými koncentracemi škodlivin v sušině odpadů,
podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (příloha č. 10, tabulka č. 10.1 Požadavky na obsah škodlivin
v odpadech využívaných na povrchu terénu). Výsledky porovnání jsou prezentovány
v následující tabulce.
Vyhodnocením bylo zjištěno překročení u obsahů Cd u vzorků 2, 4, 5 a obsahu Pb v případě
vzorku 3. Na základě hodnocení úrovně kontaminace a zákonných ustanovení nelze humusový
horizont zájmových pozemků doporučit k účelu zúrodnění zemědělských pozemků, ani
k aplikaci na povrch terénu.
Závěr Pedologického průzkumu (Sáňka, říjen 2016):
Pro provedení skrývky jsou způsobilé pouze zahradnicky využívané plochy. Navržena je
skrývka pouze humusového horizontu v jednotné mocnosti cca 30 cm. Níže uložený
horizont není ke skrývce navrhován. S odkazem na hodnocení kontaminace však humusový
horizont není využitelný pro účely zúrodnění zemědělských pozemků, ani pro možnost
aplikace na povrchu terénu.
V zeminách zahradnicky využívaných ploch byly zjištěny zvýšené hodnoty obsahů
rizikových prvků a polyaromatických uhlovodíků překračující legislativně stanovené
preventivní hodnoty pro půdu i nejvýše přípustné koncentrace v sušině odpadů pro účel
aplikace na povrchu terénu. Indikační hodnoty, indikující vznik rizik nebyly překročeny, ale
pro Cd, Pb a Zn se k nim nalezené hodnoty blíží.
Podle zákona č 334/1992 Sb. v platném znění (§3, odst. 1, písm. d) je zakázáno "poškozovat
fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním,
zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí" a dále (§3, odst. 2) "Do
zemědělské půdy nebo na ni je zakázáno vnášet jiné látky nebo přípravky, než umožňují
zvláštní právní předpisy". Vzhledem k tomuto ustanovení a ke zjištěným obsahům rizikových
prvků a PAU není doporučeno využití skrývkových zemin k účelu zúrodnění zemědělských
pozemků, ani k účelu aplikace na povrchu terénu.
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V daném případě by mohlo být vhodným řešením skrývku neprovádět a plochy překrýt pro účel
stavby inertní zeminou.
Na obou typech ploch byl zjištěn významný stupeň antropogenního ovlivnění/narušení
pozemků. Z původního půdního typu FLUVIZEM takto vznikl půdní typ KULTIZEM u ploch
zahradnicky využívaných a půdní typ ANTROPOZEM na ostatních plochách.
Změna původní BPEJ 3.56.00 pro kultizemě není z hlediska bonitace opodstatněná, půdní
vlastnosti odpovídají svými parametry původní bonitaci.
Antropozemě na ostatních plochách původní bonitaci neodpovídají jak z pohledu produkčního,
tak z pohledu taxonomického.
Nemělo by se tedy ani jednat o třídu ochrany I. Bonitační a oceňovací legislativa však
nestanovuje BPEJ pro antropogenní půdy. S ohledem na stávající legislativní praxi je možné
požádat Státní pozemkový úřad o stanovisko k možné úpravě bonitace.
Přestože je záměr situován na půdách I. třídy ochrany ZPF, lze na základě závěrů provedeného
Pedologického průzkumu konstatovat, že přestože dojde k trvalému záboru ZPF v I. třídě
ochrany, nejedná se fakticky o dotčení produkčně nejcennějších a nejkvalitnějších (doposud
člověkem významně nedotčených) půd, které by měly být určeny výhradně k zemědělskému
využití. Na dotčených pozemcích byl zjištěn významný stupeň antropogenního znečištění, které
degraduje kvalitu půd s původní charakteristikou odpovídající bonitně nejcennějším půdám.
Nejenže není dotčená půda již vhodná k upřednostnění využití pro zemědělské účely, ale svou
kvalitou nevyhovuje ani účelům zúrodnění zemědělských půd skrývanou vrstvou v rámci
přípravy staveniště.
S ohledem na zjištěné faktické a aktuální charakteristiky dotčených půd lze konstatovat,
že nárokovaný zábor představuje mírný negativní vliv na ZPF, přičemž sice dochází
k záboru půd I. třídy ochrany, nicméně vzhledem k historickému antropogennímu
znečištění tyto půdy stanovené bonitaci svými produkčními vlastnostmi neodpovídají.
Za těchto okolností lze vliv předkládaného záměru na ZPF označit jako akceptovatelný.
Záměr je navržen na pozemcích, které nejsou součástí PUPFL.
D.I.5 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací a provozem záměru se neočekávají významnější vlivy na horninové
prostředí.
V předmětném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné
zákonem č. 439/1992 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Vlivy na horninové prostředí se tedy jeví jako nevýznamné.
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D.I.6 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Pro podrobné posouzení případných vlivů záměru na společenstva rostlin a živočichů
a vyhodnocení významnosti předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny byl zpracován
samostatný Biologický průzkum (Losík, Háková; prosinec 2016), který je součástí oznámení
záměru jako příloha č. 3. Zájmové území bylo navštíveno dne 14.11. 2015 a 22.8. a 20.9. 2016,
kdy byla provedena prohlídka terénu v místě realizace záměru a proveden biologický průzkum
společenstvech rostlin a živočichů v zájmovém území a jeho nejbližším okolí. Hodnocení bylo
zaměřeno na skupiny, které by mohly být výstavbou záměru nejvíce postiženy. Při terénním
průzkumu obratlovců bylo použito výhradně neinvazivních metod, takže nedošlo k usmrcování
ani omezování živočichů.
Při popisu stavu zájmového území byly kromě vlastních pozorování využity informace
dostupné na internetovém portálu AOPK ČR a odborná literatura. Popis hodnoceného záměru
vychází ze souhrnné technické zprávy poskytnuté zadavatelem. Výskyt zvláště chráněných
druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, byl porovnán s údaji z nálezové databáze
ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016).
Fauna
a) Období výstavby
V době provádění stavby bude na okolní stanoviště působit zvýšené hlukové zatížení a rušení
přítomností osob a stavebních strojů. Tento vliv zasáhne okolí stavby do vzdálenosti
maximálně 100 m. Může tak dojít k dočasnému rušení ptáků a savců žijících v okolí. Vliv bude
pouze dočasný. Senzitivním druhem zjištěným na místě stavby je vydra říční. Jedná se
o živočicha s převážně noční aktivitou. Předpokládá se, že práce budou probíhat v denních
hodinách a tak ovlivnění bude minimální.
b) Období provozu záměru
Zásah do travních společenstev v přímo dotčeném území bude také znamenat ovlivnění
biotopů, které v současnosti využívá řada druhů živočichů. Populace bezobratlých druhů
živočichů nebudou realizací zásahu významně ohroženy, neboť se početně vyskytují i na
okolních plochách obdobného charakteru. Vhodným načasováním zemních prací většího
rozsahu mimo reprodukční období bezobratlých lze ovlivnění jejich populací minimalizovat.
Z obratlovců mohou být při realizaci záměru ovlivněny populace obojživelníků, kteří v areálu
zahradnictví nacházejí vhodné biotopy pro zimování, nebo se zde (jako v případě ropuchy
zelené) mohou vyskytovat v delším časovém období.
Míra ovlivnění bude záviset na počtu ovlivněných jedinců a období realizace záměru. Při
terénních šetřeních v roce 2016 nebyly ropuchy zelené na lokalitě zjištěny, proto
nepředpokládáme jejich výskyt v početné populaci.
Populace plazů (ještěrky obecné a slepýše křehkého), kteří zde nacházejí vhodné úkryty, může
být ovlivněna přímým usmrcením jedinců, nebo nepřímo, likvidací vhodných úkrytů. Míra
ovlivnění bude záviset na početnosti dotčených populací. Realizací záměru budou dle výsledků
terénních šetření postiženi nanejvýš jednotliví jedinci, což nebude znamenat významné snížení
životaschopnosti jejich populací v širším okolí stavby. Na okrajích areálu na osluněných
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místech (v severní a jižní části areálu budoucího obchodního centra) se doporučuje vytvořit
jejich náhradní biotopy navršením kamenných hromad zapuštěných do nezámrzné hloubky (cca
1,5 m).
K významnému ovlivnění populací ptáků v místě záměru nedojde, neboť budou káceny pouze
jednotlivé dřeviny a keře. Pokud navíc dojde k odstranění dřevin mimo vegetační období,
mohou si ptáci v okolí najít náhradní hnízdiště, případně budou znovu kolonizovat výsadby
v okolí budoucího obchodního centra. K omezení vlivu se doporučuje omezit zásah do dřevních
porostů podél Sloupečníku, kde hnízdí drobní pěvci. Součástí záměru je i čištění břehů toku
Sloupečník od naplavenin. Vzhledem k výskytu ledňáčka říčního a přítomnosti vhodného
biotopu raka říčního, není navržené opatření vhodné.
Obr. č. 8: Hnízdní nory ledňáčka říčního v pravé břehové nádrži toku Sloupečník.

Vzhledem k charakteru dotčeného území a navazujícího okolí nebudou významně ovlivněny
ani populace savců, kteří se zde trvale nebo příležitostně vyskytují. V navazujícím okolí
naleznou dostatek vhodných potravních a úkrytových možností.
Okolí vodního toku je vhodným biotopem pro migraci obojživelníků a vydry říční. Dále je řeka
Svitava vhodným biotopem raka říčního. Při výstavbě lávky může dojít k přechodnému
ovlivnění vodního prostředí toku. Dále může být narušena migrační průchodnost území. Je
nezbytné přijmout při výstavbě taková technologická opatření, která zabezpečí vyloučení
negativního ovlivnění vodního prostředí a bezproblémový průchod pro živočichy.
Pro bezpečný průchod vydry říční je nutné zachovat podél břehů minimálně 60 cm široké suché
břehy, případně instalovat min. 60 cm široké dřevěné nebo betonové bermy.
Ve fázi provozu bude realizace záměru ze své podstaty (zvýšení míry působení rušivých vlivů
a dopravní zátěže) představovat určité ovlivnění populací živočichů vyskytujících se v jeho
okolí. Negativní ovlivnění na živou přírodu může být minimalizováno navrženými opatřeními,
za jejichž dodržení nebude realizace záměru znamenat významný zásah do životních
a potravních biotopů ZCHD živočichů.
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Flóra
Při realizaci záměru dojde k ovlivnění pozemků o rozloze cca 3,7 ha. V současnosti se zde
nachází areál zahradnictví. Některé skleníky jsou využívány k pěstování zeleniny, jiné jsou
opuštěny. Stávající budovy budou zdemolovány a proběhnou zde terénní úpravy. Výskyt
trávníků je limitován na okrajové části areálu. Jedná se o kulturní rostlinná společenstva,
jejichž složení i struktura jsou antropogenně ovlivněny, porosty jsou místy ruderalizované
a eutrofizované, s výskytem nepůvodních druhů rostlin. Přírodě blízké porosty se nacházejí nad
korytem řeky Svitavy a budou dotčeny realizací násypu. Dotčené porosty nepředstavují
ochranářsky cenná společenstva a nejsou biotopem zvláště chráněných druhů rostlin
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Narušené plochy v okolí budov a zpevněných
ploch budou následně ozeleněny. Doporučujeme použít osivu s vyšším podílem kvetoucích
rostlin a o plošně rozsáhlejší trávníky v jižní a severní části území pečovat kosením dvakrát
ročně, aby mohly kvetoucí byliny poskytovat potravu bezobratlým druhům živočichů.
V rámci budoucího areálu obchodního centra dojde ke kácení vzrostlých dřevin a keřů.
V okrajových částech areálu je plánována realizace vegetačních úprav, tj. zatravnění a osázení
dřevinami. V rámci sadových úprav je vhodné použít k výsadbě autochtonní druhy dřevin,
které snáší oslunění a městské klima včetně solení vozovek v zimním období, které bude
pravděpodobně probíhat v rámci parkovacích ploch. Výsadba např. habru obecného nebo keřů
v malém sponu vytvoří podél hranice areálu hustý porost, který obchodní centrum odcloní
a bude vhodný i pro hnízdění ptáků. Stávající dřeviny mimo přímo ovlivněné území je (po
posouzení jejich zdravotního stavu) vhodné zachovat, případně přesadit, viz průzkum
inventarizace dřevin (Dendrologický průzkum, Šebera 2016, příloha č. 9). Při realizaci lávky
a jejím napojení na stávající chodník na pravém břehu řeky Svitavy dojde ke kácení vzrostlých
javorů klenů, které jsou součástí stávající aleje podél stezky. Ponechávané dřeviny budou
chráněny proti poškození v souladu se zákonem č. 114/1992 v Sb. a v souladu s ČSN 839061
a metodickými doporučeními Agentury ochrany přírody a krajiny.
Podél toku Sloupečník při hranici zájmového území je navrženo čištění břehu toku
od náletových dřevin a naplavenin, se zachováním stávající vzrostlé zeleně. Dřevinný porost
podél toku jednak vhodně odcloní budoucí centrum, dále také může sloužit ke hnízdění ptáků.
Charakter porostu je vhodné zachovat a omezit kácení dřevin na minimum.
Trávníky představují vhodný biotop pro bezobratlé živočichy, včetně chráněných druhů jako
jsou čmeláci, kudlanka nábožná a zlatohlávek tmavý. Vzhledem k rozsahu a kvalitě
ovlivněných ploch nebude významně snížena životaschopnost jejich populací v okolí záměru.
K omezení míry ovlivnění budou budoucí trávníky založeny osivem s vyšším podílem
kvetoucích bylin, na plochy mezi parkovacími místy je vhodné použít kvetoucí keře nebo
založit záhony s nektaronosnými kvetoucími rostlinami.
Při realizaci stavby je žádoucí minimalizovat rozsah narušeného území, tedy omezit pohyb
stavební mechanizace mimo přímo dotčenou plochu. Přebytečná zemina bude použita pouze
k terénním úpravám v okolí budov, případně bude odvezena.
ÚSES, ZCHÚ, VKP
V prostoru dotčeném stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území. Zájmové území
zčásti zasahuje do regionálního biokoridoru, který je vymezen podél řeky Svitavy. Vodní tok
a jeho niva jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, významnými krajinnými prvky.
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V současnosti se v místě stavby nachází zahradnictví, kde převažují zpevněné plochy,
polopřirozené trávníky a dřeviny jsou situovány do okrajových částí. Dřevinný porost lemuje
koryto toku Sloupečník, který na severu hraničí s lokalitou pro stavu obchodního centra.
Realizace záměru nebude znamenat významné zvýšení zastavěnosti plochy oproti současnému
stavu. K ovlivnění okolí záměru dojde působením rušivých vlivů spojených s provozem záměru
(zvýšení dopravního zatížení, hluku a osvětlení apod.). K omezení světelného znečištění
prostoru podél řeky Svitavy, kde se vyskytuje silně ohrožená vydra říční, navrhujeme
k osvětlení použít při západní hranici plochy nízkotlaké sodíkové výbojky se stínidlem.
Regionální biokoridor bude ovlivněn realizací lávky přes koryto řeky Svitavy, případně
nepřímo změnou kvality vody ve vodních tocích, která může být způsobena provozem záměru
nebo při stavebních činnostech. Vzhledem k rozsahu plánovaných prací však nepředpokládáme
významné snížení kvality vody v toku. V navazujících stupních projektové dokumentace je
vhodné přijmout taková technická a technologická opatření, která omezí případná rizika na
minimum. Jedná se například o omezení projevů půdní eroze při stavebních činnostech v okolí
Svitavy, druhu použité mechanizace v okolí toku, užití odbouratelných maziv apod.
Při provozu záměru budou dle projektové dokumentace dešťové vody z parkovišť odváděny
přes ropný filtr a přes retenční nádrže vypouštěny do toku. Navržená technologie omezí
negativní ovlivnění kvality vody v toku. Kvalitu vypouštěných vod je vhodné pravidelně
monitorovat. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí splňovat parametry dle platných
předpisů v oblasti ochrany vod.
Realizací záměru dojde k zásahu do významných krajinných prvků, kterými jsou vodní toky
Svitava a Sloupečník. Za předpokladu zachování migrační prostupnosti koryta pod novým
mostem, nebude charakter ovlivnění znamenat poškození nebo zničení biologicky cenných
částí lokality ani nedojde k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP, kterým je
řeka Svitava, a snížení funkce regionálního biokoridoru.
K omezení ovlivnění funkce VKP, kterým je tok Sloupečník, není vhodné zasahovat do břehů
toku a odstraňovat naplaveniny. Zásah do doprovodného dřevinného porostu bude omezen na
minimum.
Natura 2000
Vzhledem k lokalizaci záměru, který je situován v dostatečné vzdálenosti od nejblíže
vymezených evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, i vzhledem k charakteru záměru,
u něhož se nepředpokládají významné vlivy přesahující pozemky, na kterých je záměr situován,
se neočekávají negativní vlivy na lokality soustavy Natura2000.
Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany ŽP k dotčení EVL a PO (Natura 2000), které je
součástí oznámení jako příloha č. 2, nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Závěr Biologické hodnocení (Háková, Losík; prosinec 2016):
Vzhledem ke kvalitě dotčených biotopů a společenstev lze konstatovat, že plánovaný záměr
nebude mít významný negativní dopad na biologicky cenné části území. Ke snížení
102

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

negativního ovlivnění bioty je navrženo provedení uvedených zmírňujících opatření, která jsou
jako součást předkládaného záměru uvedena v kapitole B.I.6.
D.I.7 Vlivy na krajinu
Krajinný ráz předmětného území je dán jeho přírodní, kulturní a historickou charakteristikou.
Vliv na krajinný ráz je přijatelný ve chvíli, kdy není snížena jeho estetická a přírodní hodnota
a jsou zachovány specifické krajinné charakteristiky předmětného území.
Předmětný záměr je situován do intravilánu obce, do území, které je z převážné části zastavěno
a antropogenně ovlivněno. V širším území se nachází plochy pro občanskou vybavenost
komerčního typu, plochy občanského vybavení pro sportovní využití (klidová zóna sportovního
ostrova na protilehlém břehu Svitavy), či plochy dopravní a technické infrastruktury.
Záměr je v souladu s Územním plánem města Blanska, který v území stavbu centra obchodu
a služeb připouští za stanovených podmínek využití.
Vzhledem k tomu, že je lokalita pro realizaci záměru situována v zastavěném území
a v zastavitelných plochách, není třeba dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zpracovat podrobné posouzení vlivu na krajinný ráz.
Zájmové území není územím velké krajinářské, estetické a ekologické hodnoty.
Předmětné území určené pro realizaci záměru je totiž již v tuto chvíli z velké části tvořeno
zastavěnými plochami, které zahrnují jak stavební objekty, tak zpevněné plochy. Pouze
v okrajových částech lokality se vyskytují polopřirozené trávníky a dřeviny.
Zájmová lokalita je ze západní a jižní strany vymezena korytem řeky Svitavy, ze severní strany
je lokalita vymezena stávajícím bytovým domem a břehem potoka Sloupečník. Podél východní
hranice pozemku prochází komunikace II. třídy II/374, ulice Poříčí. Jedná se o rovinatou
plochu bez významných výškových a pohledových horizontů.
Zájmová lokalita se nachází na území stávajících zahradních skleníků, které jsou v současnosti
jen částečně využívány a z části chátrají. Realizaci záměru by předcházela demolice stávajících
objektů (v rámci samostatného řízení). Využitím areálu pro nové moderní objekty by došlo
k revitalizaci území.
Novostavba záměru představuje přízemní objekty, které svou architektonickou podobou
nepředstavují významný zásah do stávajícího krajinného rázu území. Z hlediska krajinného
rázu stavba zapadá do krajiny a neočekává se negativní ovlivnění současných krajinných
charakteristik v širším měřítku.
Pozemek pro stavbu klesá od severu k jihu s převýšením cca 2,5m. Výška podlahové
konstrukce je navržena na kótě 277,80, čímž návrh stavby respektuje výsledky výpočtu
„posouzení odtokových poměrů výstavby v lokalitě Skleníky na soutoku Svitavy
a Sloupečníku“.
V řešeném území je navržen násyp výšky 0 až 3,0m nad stávající úrovní terénu, a to v ploše
navrhovaných zpevněných a zastavěných ploch. Rozdíl výšek mezi navrhovanou výškovou
úrovní a stávajícími přilehlými plochami se zachovanou výškou terénu, bude vyrovnán
svahováním a v místech s velkým převýšením budou provedeny opěrné zdi.
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Součástí projektu je objekt SO 26 - úpravy břehu řeky, který řeší kompenzační opatření
vytvořením bermy na levém břehu řeky Svitavy.
Plocha pozemků stavby činí 37.165 m2, zastavěná plocha představuje rozlohu 8.339 m2.
Realizace záměru nebude představovat zvýšení zastavěnosti plochy oproti současnému stavu.
Území není z hlediska kulturních a historických charakteristik natolik hodnotné, aby umístění
stavby nebylo z hlediska možných dopadů na tyto charakteristiky přijatelné. Kulturní
a historické dominanty krajiny nebudou záměrem dotčeny, jelikož nedojde k narušení jejich
prostoru.
Vzhledem k přírodnímu charakteru území bude dotčen VKP vodního toku Svitavy a její nivy
a VKP vodního toku Sloupečník. Tyto VKP ovšem zůstanou zachovány a bude respektována
jejich stávající trasa.
Součástí projektu je objekt SO 26 - úpravy břehu řeky, který řeší kompenzační opatření
vytvořením bermy na levém břehu řeky Svitavy. Prostor bermy bude zatravněn, bez výsadby
keřových porostů a stromů.
Součástí záměru je výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu, která je z hlediska
dotčení VKP vodního toku Svitavy přijatelná.
Konstrukce stávající lávky přes řeku Svitavu, v současnosti slouží jako podpora pro vedení
optického kabelu českých drah. Lávka bude zachována. Levobřežní strana bude nově
podepřena novým základem a ocelovými sloupy, část kabelu bude nově schována do ocelové
chráničky.
Realizací záměru nedojde k dotčení zvláště chráněných území.
V areálu bude nutno vykácet stromy a keře. V souvislosti s estetickým vnímáním charakteru
dotčené lokality a jejího budoucího využití bude provedeno ozelenění areálu a budou vysazeny
dřeviny a rostliny, které budou kompenzovat utlumené přírodní charakteristiky dané lokality.
Výrazné plochy zeleně jsou navrženy podél západní a severní části pozemku v blízkosti
vodního toku.
Pás izolační zeleně je rovněž navržen směrem k bytovému domu.
Z plochy klidové zóny na protilehlém břehu Svitavy může být částečně narušen průhled
směrem do města a pohled na starší rodinnou zástavbu obce. Pohledová strana objektů ve
směru od sportovišť, resp. cyklostezky, může být z estetického hlediska řešena patřičnými
úpravami v rámci zahradní architektury (ozelenění budov), např. zvolením vysazení
popínavých dřevin, které budou vhodně vybrány vzhledem k charakteristikám stanoviště.
Estetické a pohledové charakteristiky nových objektů jsou řešeny také již v rámci jejich
navrhovaného architektonického ztvárnění.
Na druhou stranu objekty OC odcloní klidovou zónu „Sportovního ostrova“ od páteřní
komunikace II. třídy procházející městem Blanskem.
Objekt OC je koncipován do tvaru L, čímž je dosaženo čitelného definování veřejného prostoru
s jasnou uliční a stavební frontou, což lze chápat vzhledem k okolní zástavbě jako pozitivum.
Širší zájmové okolí směrem do centra města je definováno stávajícími objekty občanské
vybavenosti.
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Krajinný obraz je typický pro výrazně antropogenně ovlivněné území v blízkosti frekventované
komunikace. Předkládaný záměr tento krajinný obraz svým charakterem nenarušuje. Struktura
zástavby obce nebude předkládaným záměrem výrazně ovlivněna.
Z hlediska krajinného rázu a stávajícího funkčního využívání území stavba zapadá do krajiny
a respektuje stávající koncepci a uspořádání krajiny. Záměr nepředstavuje významnou
prostorovou dominantu a změnu v území.
V průběhu řešení projektu se vlastní podoba záměru vyvíjela rovněž s průběžnými zjištěními
o stávajících přírodních a dalších limitech a charakteristikách dotčené lokality. Celková
navrhovaná zastavěná plocha území se tak eliminovala o cca 30%. Rovněž v průběhu
konfrontace s limity území a ve snaze o maximální šetrnost záměru za udržení zamýšleného
smyslu hodnoceného OC, byl objekty a zastavěné plochy komunikace odsunuty od břehu řeky
Svitavy a rovněž od nejbližšího obytného domu v severním sousedství zájmové lokality.
Celkově lze tedy konstatovat, že během pečlivého a dlouhodobého řešení předkládaného
projektu zahrnujícího záměr OC došlo k optimalizaci jeho plošného a prostorového uspořádání
v souvislosti s přírodními, architektonickými a civilizačními limity v území.
Předkládaný záměr má nulový nebo nevýznamný vliv na následující krajinné charakteristiky:
ZCHÚ, VKP, kulturní dominanty, historické charakteristiky a estetické hodnoty, včetně
měřítka a vztahů v krajině.
Realizací předkládaného záměru navíc dojde k žádoucí revitalizaci dotčeného území.
Vliv předkládaného záměru na krajinný ráz se i vzhledem k navrženým opatřením
a optimalizaci plošného a prostorového řešení záměru jeví jako přijatelný.
D.I.8 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k charakteru a poloze předmětné lokality vybrané pro situování řešeného záměru se
neočekávají negativní vlivy na hmotný majetek či kulturní památky.
D.I.9 Vlivy na hlukovou situaci a event, další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Z důvodu podrobného zhodnocení možných zdrojů hluku souvisejících s realizací a provozem
předkládaného záměru byla zpracována samostatná hluková studie, která je součástí oznámení
jako příloha č. 5 (Barillová; listopad 2016).
Předmětem hlukové studie bylo zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě
a zhodnocení vlivu nově předpokládaného záměru jak z hlediska jeho provozu, tak z hlediska
vlivu výstavby na hlukovou situaci v jeho okolí, zejména ve vztahu k nejbližší hlukově
chráněné zástavbě.
Nejbližší obytná zástavba je od posuzovaného záměru situována severním směrem při ulici
Poříčí (jedná se o 3NP bytový dům). Východním až jihovýchodním směrem (jedná se
o zástavbu 2-3NP objektů k bydlení při ulici Divišova). Jižním směrem podél příjezdové ulice
Poříčí (jedná se 4NP bytové domy).
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a) období výstavby
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro
dobu stavební činnosti (700 do 1900) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními
stavebními pracemi jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 22: Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,14 hod [dB]

Výpočtový bod
bourací práce

zemní práce

stavební práce

dokončovací práce,
terénní úpravy

V1

65,0

61,7

64,4

62,3

V2

52,6

54,9

57,2

51,3

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách se
stavební činnost nepředpokládá.

Dle provedených výpočtů lze předpokládat celkové hodnoty hluku z výstavby projektované
stavby v blízkosti stávající hlukově chráněné zástavby na hranici hygienického limitu, a to
především (limit LAeq,14h = 65,0 dB).
Na základě provedených výpočtů je tudíž nutné pro omezení případného negativního vlivu
stavebních prací, především při práci v blízkosti stávající obytné zástavby, respektovat
navržená protihluková opatření (viz kap. B.I.6).
Hluk ze staveništní dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne ekvivalentní hladinu
akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
Zvýšená ekvivalentní hladina akustického tlaku A bude pouze po časově omezenou dobu
výstavby posuzovaného záměru. Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl
zpracován na základě dostupných údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době
přípravy projektové dokumentace.
b) období provozu záměru
 Hluk z provozu záměru (stacionární zdroje, provoz na parkovištích a účelových
komunikacích)
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z vlastního provozu areálu OC
pro denní i noční dobu jsou uvedeny v následující tabulce.
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
jsou výsledné hodnoty v denní době stanoveny pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu.
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Tab. č. 23: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu areálu OC
Číslo
RVB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Výška RVB

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]
den - LAeq,8h

noc - LAeq,1h

nad terénem
[m]

doprava

stac.
zdroje

celkem

doprava

stac.
zdroje

celkem

5,0

43,5

45,4

47,6

0,0

34,8

34,8

8,0

43,3

47,5

48,9

0,0

37,9

37,9

5,0

42,5

46,1

47,7

0,0

36,6

36,6

8,0

42,5

46,8

48,1

0,0

37,3

37,3

2,0

30,2

40,1

40,5

0,0

32,2

32,2

5,0

31,0

42,0

42,4

0,0

33,9

33,9

2,0

33,1

43,8

44,1

0,0

34,4

34,4

5,0

33,6

43,9

44,3

0,0

35,4

35,4

2,0

30,9

43,7

43,9

0,0

33,4

33,4

5,0

31,8

44,0

44,3

0,0

35,1

35,1

2,0

33,8

44,7

45,0

0,0

35,8

35,8

5,0

35,0

45,3

45,7

0,0

36,8

36,8

8,0

34,6

45,8

46,1

0,0

37,3

37,3

2,0

35,7

45,5

45,9

0,0

36,3

36,3

5,0

36,4

46,3

46,7

0,0

37,7

37,7

8,0

36,1

46,8

47,2

0,0

38,3

38,3

2,0

25,1

39,5

39,7

0,0

31,3

31,3

5,0

25,2

40,2

40,3

0,0

32,0

32,0

8,0

25,1

40,1

40,3

0,0

31,1

31,1

11,0

25,3

39,9

40,0

0,0

31,0

31,0

2,0

34,7

43,8

44,3

0,0

34,3

34,3

5,0

35,3

44,9

45,4

0,0

36,3

36,3

2,0

29,3

42,8

43,0

0,0

33,9

33,9

5,0

29,4

43,0

43,2

0,0

33,9

33,9

Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu areálu OC Blansko na
hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB pro
denní dobu a limit LAeq,1h = 40 dB pro noční dobu).
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 Hluk z vyvolané dopravy na veřejných komunikacích
Posouzení výhledového stavu hluku z dopravy na veřejných komunikacích je provedeno
v následujících variantách:
1) Hluková situace v dané lokalitě bez realizace projektovaného OC – tzv. nulová varianta
Zde je počítána a hodnocena hluková situace aniž by byl posuzovaný záměr realizovaný.
Do výpočtu byly zadávány intenzity dopravy na veřejných komunikacích jako pro stávající
stav, rok 2016. Výpočty jsou provedeny pro denní i noční dobu.
2) Hluková situace v dané lokalitě včetně realizace projektovaného OC – tzv. aktivní
varianta
Zde je počítána a hodnocena hluková situace po realizaci posuzovaného záměru.
Do modelu hlukové situace v aktivní variantě je započtena automobilová doprava počítaná
v nulové variantě navýšená o dopravu vyvolanou provozem OC Blansko na veřejných
komunikacích. Výpočty jsou provedeny pro denní i noční dobu.
Tab. č. 24: Hodnoty LAeq,T z dopravy na veřejných komunikacích – výhled, aktivní varianta
Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB]
Číslo
RVB

den - LAeq,16hod

Výška RVB
nad terénem
[m]

Stávající
stav
(nulová
varianta)

1

2

3

4

5

6

7

Výhled
(aktivní
varianta)

noc - LAeq,8hod
Změna v
dB

Stávající
stav
(nulová
varianta)

Výhled
(aktivní
varianta)

Změna v
dB

5,0

51,7

52,0

0,3

44,8

44,8

0,0

8,0

51,9

52,2

0,3

44,9

44,9

0,0

5,0

59,8

59,9

0,1

52,5

52,5

0,0

8,0

59,8

59,9

0,1

52,5

52,5

0,0

2,0

57,8

58,0

0,2

49,6

49,6

0,0

5,0

57,9

58,1

0,2

49,6

49,6

0,0

2,0

50,4

50,8

0,4

43,7

43,8

0,1

5,0

52,6

53,0

0,4

45,9

46,0

0,1

2,0

49,7

50,3

0,6

43,2

43,5

0,3

5,0

52,8

53,4

0,6

46,3

46,7

0,4

2,0

50,2

50,8

0,6

43,8

44,2

0,4

5,0

53,7

54,3

0,6

47,2

47,6

0,4

8,0

54,0

54,2

0,2

47,5

47,5

0,0

2,0

51,8

52,3

0,5

45,4

45,7

0,3
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8

9

10

5,0

54,9

55,5

0,6

48,5

48,9

0,4

8,0

55,1

55,3

0,2

48,7

48,7

0,0

2,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

5,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

8,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

11,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

2,0

52,8

53,2

0,4

46,4

46,6

0,2

5,0

55,2

55,6

0,4

48,8

49,0

0,2

2,0

45,9

44,7

-1,2

39,1

37,5

-1,6

5,0

46,2

45,1

-1,1

39,4

37,9

-1,5

Tučně vytištěné hodnoty překračují hygienický limit ve smyslu platné legislativy.

Z výsledků výpočtů je patrné, že realizace projektovaného záměru oproti stávajícímu stavu
vyvolá změny v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z automobilové dopravy u okolní
zástavby charakterizované RVB č. 1 - 9. Jedná se však o navýšení pouze v řádech desetin
decibelu, zcela minimální, spíše teoretické a měřením objektivně neprokazatelné a především
nezpůsobí překročení hygienických limitů ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Z výsledků výpočtů je patrné, že samotná automobilová doprava vyvolá změny v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A u okolní zástavby pouze do 0,2 dB – viz RVB č. 2, 3 a 8, kde se
k této změně nepřidává částečný odraz od fasád objektů obchodního centra, jak k tomu je
v RVB č. 1, 4 – 7.
V RVB č. 10, který charakterizuje oblast pro rodinou rekreaci lze naopak předpokládat pokles
LAeq,T z automobilové dopravy (vypočtená změna je max. -1,6 dB. Tato změna je způsobena
stíněním dopravy na ulici Poříčí novými objekty obchodního centra.
Závěr Hlukové studie (Barillová; listopad 2016):
Hluk emitovaný vlastním provozem záměru – OC Blansko - nepřekročí hygienické limity
ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, tzn. limit LAeq,8h = 50 dB v denní době a LAeq,1h = 40
v noční době.
Splnění hygienického limitu pro denní i noční dobu je podmíněno realizací navržených
protihlukových opatření blíže specifikovaných v kap. 11.2 této hlukové studie.
Zhodnocení záměrem vyvolaných změn z automobilové dopravy na veřejných komunikací
Realizace projektovaného záměru oproti stávajícímu stavu vyvolá změny v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A z automobilové dopravy u okolní zástavby charakterizované RVB
č. 1 - 9. Jedná se však o navýšení pouze v řádech desetin decibelu, zcela minimální, spíše
teoretické a měřením objektivně neprokazatelné a především nezpůsobí překročení
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hygienických limitů ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 14 je patrné, že samotná automobilová doprava
vyvolá změny v ekvivalentní hladině akustického tlaku A u okolní zástavby pouze do 0,2 dB –
viz RVB č. 2, 3 a 8, kde se k této změně nepřidává částečný odraz od fasád objektů obchodního
centra, jak k tomu je v RVB č. 1, 4 – 7.
V RVB č. 10, který charakterizuje oblast pro rodinou rekreaci lze naopak předpokládat pokles
LAeq,T z automobilové dopravy (vypočtená změna je max. -1,6 dB. Tato změna je způsobena
stíněním dopravy na ulici Poříčí novými objekty obchodního centra.
Hluk z bouracích prací a z výstavby posuzovaného záměru na hranici nejbližšího
chráněného venkovního prostoru staveb, při respektování navržených protihlukových opatření
konkrétně uvedených v kap. 11.1 této hlukové studie nepřekročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, tzn. limit LAeq,14h = 65 dB, ve smyslu Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů.
Dle výše uvedeného lze konstatovat, že realizace posuzovaného záměru, resp. vliv
realizace Obchodního centra Blansko, není v rozporu s platnou legislativou (Nařízením
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů).
D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v rámci zpracovaného oznámení zhodnocen a posouzen na úrovni všech
podstatných hledisek determinujících možné významné dopady záměru na své okolí, tj. životní
prostředí, resp. veřejné zdraví. Oznámení je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Snahou investora je přizpůsobit realizaci záměru a samotný provoz požadavkům ochrany
životního prostředí dle platných právních předpisů.
Předmětná lokalita je územním plánem vymezena pro využití a aktivity odpovídající řešenému
záměru.
Nejvýznamnější vlivy představují dopady záměru z hlediska navýšení hlukové a imisní zátěže
sledovaného území, a to především v návaznosti na související dopravu.
Provoz předmětného záměru ovšem nepředstavuje překročení stanovených hygienických limitů
dle Nařízení vlády č. 272/2012 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
v platném znění.
Rovněž nedojde k překročení stanovených imisních limitů u sledovaných látek znečišťujících
ovzduší (prachové částice PM10 a PM2,5, NO2, benzen a benzo(a)pyren).
Negativní vliv představují rovněž nároky záměru na trvalý zábor ZPF, v I. třídě ochrany ZPF.
V rámci Pedologického průzkumu však bylo zjištěno významné antropogenní narušení
pozemků. Antropozemě na dotčených pozemcích neodpovídají jak z pohledu produkčního, tak
z pohledu taxonomického, původní bonitaci a zařazení do I. třídy ochrany ZPF.
Pozemky PUPFL zůstanou nedotčeny.
110

OC BLANSKO, UL. POŘÍČÍ
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

Předmětným záměrem bude dotčen VKP vodního toku Svitavy a její nivy, resp. biokoridor,
který je podél toku vymezen a plní svou ekostabilizační funkci. Rovněž bude dotčen VKP
vodního toku potoka Sloupečník.
Záměr je situován do stanoveného záplavového území řeky Svitavy.
Případné negativní vlivy na odtokové poměry v území jsou kompenzovány navrženým
opatřením, které představuje vybudování bermy na levém břehu Svitavy a které bylo odborným
posouzením vyhodnoceno jako dostatečné. Odtokové poměry v území nebudou zhoršeny.
Vypouštění dešťových vod z ploch areálu záměru bude probíhat kontrolovaně přes nově
vybudované retenční nádrže. Navrženou technologií bude minimalizováno negativní ovlivnění
kvality vody i průtoku v toku řeky Svitavy.
Ovlivněná vegetace není z hlediska ochrany přírody nijak hodnotná.
Také většina
zaznamenaných druhů živočichů osidluje i vhodná stanoviště v těsném sousedství plochy.
Ovlivnění populací obojživelníků, či plazů bude nejvýše na úrovní dotčení jednotlivých jedinců
a nebude tak ohrožena životaschopnost populace. Vzhledem ke kvalitě dotčených biotopů
a společenstev lze konstatovat, že záměr nebude mít významný negativní dopad na biologické
hodnoty v území.
Předmětná lokalita pro realizaci záměru není v územní kolizi s žádným ZCHÚ či lokalitou
Natura 2000. Tato přírodně cenná území nebudou výstavbou ani provozem záměru nijak
ovlivněna.
Zájmové území leží částečně v regionálním biokoridoru Pod Hamrem – Jelení skok, který byl
vymezen podél toku Svitavy. Regionální biokoridor bude ovlivněn rovněž výstavbou lávky pro
pěší a cyklisty přes řeku s možným dopadem na migrační podmínky v území.
Vzhledem k možným vlivům na krajinný ráz či harmonické měřítko krajiny lze případný vliv
realizace záměru vyhodnotit jako přijatelný.
V komplexním hodnocení lze míru vlivů předkládaného záměru na životní prostředí a lidské
zdraví označit za málo významnou.
Očekávané negativní vlivy souvisejí především s navýšením dopravy a územní kolizí záměru
s vodním tokem řeky Svitavy. Predikované negativní vlivy lze minimalizovat realizací
navržených opatření.
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Tab. č. 25: Shrnutí vlivů záměru
VLIV ZÁMĚRU NA:

KATEGORIE VÝZNAMNOSTI
I.

II.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Socioekonomické dopady

III.
*

*

Ovzduší a klima

*

Povrchové a podzemní vody

*

Odtokové poměry

*

Protipovodňová opatření

*

Půda

*

Horninové prostředí a přírodní zdroje

*

Fauna, flóra a ekosystémy

*

PUPFL

*

Natura 2000

*

ÚSES

*

Krajina

*

Hmotný majetek a kulturní památky

*

Hluková situace

IV.

*

Vysvětlivky:
I.
Příznivý vliv
II.
Nevýznamný až nulový vliv
III.
Mírně nepříznivý vliv
IV.
Významně nepříznivý vliv

S ohledem na lokalizaci záměru a jeho charakter se neočekávají významné negativní vlivy
přesahující hranice pozemků, na nichž je záměr navržen. Případné negativní vlivy jsou
takového charakteru a rozsahu, že nepřesahují hranice území obce, ani státu. Hodnocení
možných přeshraničních vlivů je tedy irelevantní.
V komplexním hodnocení lze míru vlivů předkládaného záměru na životní prostředí a lidské
zdraví označit za málo významnou.
Identifikované nepříznivé vlivy posuzovaného záměru nepřekračují míru vlivů stanovenou
zákony a dalšími předpisy. Za předpokladu realizace navržených opatření a podmínek
k ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí vyplývajících z procesu posuzování
nedojde k ohrožení životního prostředí. Životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude
ovlivněno nad únosnou míru.
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D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
S ohledem na lokalizaci záměru a jeho charakter se neočekávají významné negativní vlivy
přesahující hranice pozemků, na nichž je záměr navržen. Případné negativní vlivy jsou
takového charakteru a rozsahu, že nepřesahují hranice území obce, ani státu. Hodnocení
možných přeshraničních vlivů je tedy irelevantní.

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné
V průběhu hodnocení vlivů předkládaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
nebyly identifikovány významné nepříznivé vlivy, a tudíž nejsou zpracovatelem stanovena
opatření k jejich prevenci, vyloučení či snížení.
Opatření, která jsou součástí předkládaného záměru, jsou shrnuta v kapitole B.I.6.

D.VCharakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 10.95 Profi (č. licence 6079),
který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními
i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického materiálu
"Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD ČR. Do této
verze jsou implementovány TP 189, II. vydání (Technické podmínky MD ČR - schválené
s účinností od 6. června 2012) a TP 219, II. vydání (Technické podmínky MD ČR - schválené
s účinností od 12. října 2012).
Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 2,0 dB.
Převýšení v dané lokalitě bylo modelováno pomocí vrstevnic. Histogram směrů a rychlostí
větrů není ve výpočtu uvažován. Vzhledem k tomu, že se při prokazování splnění hygienických
limitů odpočítává odraznost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle
Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny po
korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu. Model pro
výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané lokality
a mapových podkladů v daném měřítku. Výpočtový model byl kalibrován výsledky měření
hluku a sčítání dopravy v denní době.
Pro potřeby zpracování rozptylové studie byla použita Metodika Výpočet znečištění ovzduší
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“, která je založena na matematickém modelu, jenž
svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů v atmosféře, které
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ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních příspěvků
k imisní koncentraci znečišťujících látek zatíženy akceptovatelnou chybou.
Odborný odhad větrné růžice představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší
časové období. Skutečné meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru
odlišné. Při volbě husté geometrické sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré
terénní útvary v předmětné lokalitě. Metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může
tvořit velkou část prachu v ovzduší.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vychází z nejistot výsledků rozptylové studie a z dalších
použitých dat a postupů. Hodnocení expozice vychází z vyčíslených imisních koncentrací
(příspěvků) pro provoz záměru. Etapa výstavby nebyla hodnocena. Dochází k nadhodnocování
rizika, neboť byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva imisním koncentracím.
Pro vyhodnocení stávající imisní situace byly využity klouzavé průměry ročních imisních
koncentrací za 5 kalendářních let (2011 – 2015) v dotčené lokalitě. Není znám přesný poměr
frakce PM2,5 a PM10 v místě záměru. Předmětem hodnocení nejsou případné účinky
vzájemného působení škodlivin ve směsi. Ve výpočtech použité rozptylové studie není
uvažován vliv sekundární prašnosti. Omezení má i použitý disperzní model SYMOS – viz
výše. Nejsou známy bližší informace o exponované populaci. Nejistota spočívá i v účincích
sledovaných látek, které byly definovány na základě experimentálně získaných dat.
Tyto skutečnosti, nejistoty a nedostatky by však neměly zásadně ovlivnit řešení stavby ve
vztahu k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva. Interpretované dílčí výsledky a vlivy lze
brát jako relevantní a odpovídající charakteristikám předkládaného záměru, na jejichž základě
lze vyslovit celkový závěr, zda je předmětný záměr přijatelný z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví či nikoliv.

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr je řešen v jednom variantním řešení.
K posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byla vybrána jedna optimalizovaná
varianta řešení záměru, která byla vytvořena na základě všech známých vstupních údajů
o potřebě nového OC ve městě, vhodnosti lokality, přírodních limitech území, cenných
krajinných a kulturních charakteristikách, dopravní dostupnosti území a rovněž na základě
průběžné konzultace s dotčenými subjekty a zpracovateli samostatných odborných studií.
Výstavbou obchodního centra bude rozšířena nabídka odpovídající potřebám města.

ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
V rámci zpracovaného oznámení byl předkládaný záměr posouzen z hlediska všech
relevantních a podstatných hledisek. Jednotlivé kapitoly oznámení řeší konkrétní vlivy záměru
na složky životního prostředí a hodnotí jejich velikost a významnost.
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Při popisu území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a jeho přírodních
podmínek z dostupných informačních zdrojů:












www.risy.cz
www.chmi.cz
www.geoportal.gov.cz
www.monumnet.npu.cz
www.nature.cz
www.geology.cz
www.wikipedia.cz
www.heis.vuv.cz
www.bpej.vumop.cz
www.natura2000.cz
www.blansko.cz

Mapové podklady:
 Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony ČR (měřítko 1 : 500 000), český úřad
zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno, 1993
 Quitt, E.: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav
ČSAV, Brno, 1970
 Situace
V případě dopadů záměru na životní prostředí či lidské zdraví, u nichž se očekávala
významnější míra vlivu, byly zpracovány samostatné odborné studie pro potřebu podrobnějšího
a zodpovědnějšího posouzení a zhodnocení daného vlivu (biologické hodnocení, rozptylová
studie, hluková studie, hydrotechnické výpočty, Pedologický průzkum, Inventarizace dřevin).
Samostatné studie:
 Biologické hodnocení (Losík, Háková, prosinec 2016)
 Rozptylová studie (Popp, prosinec 2016)
 Hluková studie (Barillová, listopad 2016)
 Posouzení kompenzačního opatření pro výstavbu obchodního centra Blansko v lokalitě
bývalých skleníků na soutoku Svitavy a Sloupečníka (Gimun, srpen 2016)
 Pedologický průzkum (Sáňka, říjen 2016)
 Inventarizace dřevin (Sebera, srpen 2016)
Z důvodu maximální snahy o eliminaci případných negativních vlivů byla navržena
realizovatelná opatření a doporučení pro minimalizaci nežádoucích dopadů záměru na životní
prostředí, resp. lidské zdraví.
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ČÁST
G
–
VŠEOBECNĚ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

Řešeným záměrem je návrh stavby obchodního centra s potravinářským a ve větší míře
nepotravinářským sortimentem. V průběhu projednávání záměru bylo optimalizováno plošné
a prostorové uspořádání objektů OC, včetně redukce zastavěné plochy a významného
odskočení záměru od vodního toku řeky Svitavy a nejbližší obytné zástavby na severní hranici
dotčeného území.
Součástí záměru jsou tři samostatné stavební budovy obchodního centra, včetně plochy
parkoviště, příjezdových a obslužných komunikací, přípojek inženýrských sítí včetně oddílné
splaškové a dešťové kanalizace a retenčních nádrží, okružní křižovatky, lávky pro pěší,
břehových úprav řeky Svitavy (berma) a ozelenění areálu.
Obchodní centrum je rozděleno na 17 samostatných nájemních jednotek. Objekt SO01 je
navržen a bude užíván jako prodejna potravin a omezeného sortimentu smíšeného zboží,
s doplňkovými prodejními plochami. Stavba zahrnuje celkovou prodejní plochu hlavního
prostoru 914 m2 a prodejní plochu lékárny 73 m2.
Objekty SO02, SO03 jsou navrženy a budou užívány jako nájemní jednotky pro obchod
a služby. Stavba bude sloužit pro maloobchodní prodej zboží nepotravinářského sortimentu,
provoz cukrárny a provoz kadeřnictví. Stavba obsahuje patnáct samostatných nájemních
jednotek s celkovou plochou 6.854 m2.
Stavba bude provedena v jedné etapě.
Budovy jsou koncipovány jako přízemní stavby jednopatrových prodejen, kde jsou odděleny
prodejní části od zázemí (skaldové prostory atp.). Prodejní prostory jsou navrženy tak, aby byly
přístupny z veřejných prostor (tj. parkoviště pro zákazníky).
Stavba obchodního centra je půdorysně tvarována do tvaru širokého L, které pomáhá
prostorově definovat veřejný prostor. Fasáda objektu orientovaná do tohoto prostoru bude
v maximální míře prosklená. Obchodní objekty budou mít plochou střechu, směrem
k parkovišti doplněnou o nadsazené přestřešení obchodního chodníku.
Otevírací doba objektu SO 01: pondělí až neděle: 8 – 22 hod
Otevírací doba objektu SO 02 a SO 03: pondělí až neděle: 8 – 20 hod
Zásobování bude probíhat v denních hodinách (6 – 22 hod)
Součástí areálu bude parkoviště pro osobní automobily.
Kapacita parkoviště: 223 parkovacích míst.
Celková plocha pozemků stavby představuje rozlohu 37.165 m2.
Zastavěná plocha činí 8.339 m2.
Obestavěný prostor představuje objem 56.130 m3.
Počet zaměstnanců: 96
Předpokládané zahájení realizace záměru: 3/2017
Ukončení výstavby: 12/2018
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Záměr je navržen na katastrálním území města Blansko, na severozápadním okraji města, při
ulici Poříčí, v místě stávajících zahradních skleníků. Stávající skleníky, administrativní budova
a sklady, budou demolovány.
Lokalita je vymezena ulicí Poříčí, potokem Sloupečník, areálem sousedního bytového domu
a řekou Svitavou. Z východní strany je pozemek zahradnictví ohraničen bezpečnostní strouhou
pro zpětný přeliv, která bude zachována a bude obnovena její funkčnost.
Záměr je navržen v jedné variantě řešení. Očekávané vlivy záměru nemají potenciál přesáhnout
státní hranice.
Očekávané významné vlivy na životní prostředí byly podrobně zhodnoceny v rámci
samostatných odborných studií (Biologický průzkum, Rozptylová studie, Hluková studie,
Posouzení kompenzačního opatření pro výstavbu obchodního centra Blansko v lokalitě
bývalých skleníků na soutoku Svitavy a Sloupečníka, Pedologický průzkum, Inventarizace
dřevin), které jsou jako přílohy součástí oznámení.
Z hlediska vlivů na životní prostředí představují nejvýznamnější dopady vlivy na hlukovou
situaci a stávající imisní zátěž sledované lokality, vyvolané především vyvolanou dopravou
v rámci provozu OC a také instalovanými zařízeními.
Z hlukové zátěže vyvolané provozem záměru je třeba zohlednit jak nové stacionární zdroje
hluku v rámci zařízení OC, tak nové zdroje hluku vzhledem k související dopravě, vč.
zásobování. Vlivem provozu záměru nedojde za dodržení navržených opatření k překročení
stanovených hygienických limitů pro den i noc.
Emisní příspěvky vyvolané provozem záměru se jeví jako přijatelné, které nemají potenciál
způsobit překročení stanovených imisních limitů na posuzovaném území.
V rámci možných vlivů záměru byl zhodnocen rovněž vliv na zdraví obyvatel a vzhledem
k očekávaným expozicím látkám znečišťujícím ovzduší bylo konstatováno, že dopady záměru
nepředstavují závažná rizika ohrožující veřejné zdraví.
Z přírodních charakteristik předmětného území nebudou záměrem dotčeny ZCHÚ, lokality
soustavy Natura 2000 (EVL a PO), či Přírodní parky.
Regionální biokoridor Pod Hamrem - Jelení skok vedený podél toku řeky Svitavy bude
ovlivněn realizací lávky pro pěší, případně nepřímo změnou kvality vody ve vodních tocích,
která může být způsobena provozem záměru nebo při stavebních činnostech.
Realizací záměru dojde k zásahu do významného krajinného prvku, kterým jsou vodní toky
Svitava a Sloupečník. Za předpokladu zachování migrační prostupnosti koryta pod novým
mostem, nebude charakter ovlivnění znamenat poškození nebo zničení biologicky cenných
částí lokality ani nedojde k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP a snížení
funkce regionálního biokoridoru.
Ovlivněná vegetace v území dotčeném záměrem není z hlediska ochrany přírody nijak
hodnotná. Ovlivnění populací živočichů, včetně zvláště chráněných druhů, bude lokálního
charakteru a nezpůsobí proto jejich vymizení.
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Vzhledem ke kvalitě dotčených biotopů a společenstev lze konstatovat, že plánovaný záměr
nebude mít významný negativní dopad na biologicky cenné části území, za dodržení
navržených zmírňujících opatření.
Zájmová lokalita leží v záplavovém území řeky Svitavy. Návrh stavby respektuje výsledky
hydrotechnických výpočtů a doporučení výšky podlahové konstrukce +/-0,000 na kótě 277,80.
Dešťové vody budou z areálu odváděny do nově vybudovaných retenčních nádrží, odkud
budou kontrolovaně vypouštěny do Svitavy (regulovaný odtok 9 l/s), což představuje mírné
zlepšení stávajících odtokových poměrů.
Z důvodu zachování stávajících odtokových poměrů bylo navrženo kompenzační opatření ve
formě vybudování bermy na levém břehu Svitavy, které je dle samostatného odborného
posouzení dostatečné.
Záměr si klade významné nároky na zábor ZPF. Jedná se výhradně o půdy I. třídy ochrany
ZPF, které zastupují bonitně nejcennější půdy vysokých produkčních schopností. Vzhledem ke
zjištěnému výraznému antropogennímu znečištění lze však konstatovat, že půdy již nevykazují
produkční vlastnosti a kvality odpovídající půdám I. třídy ochrany ZPF a stanované bonitaci.
Pozemky PUPFL nebudou záměrem dotčeny.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz se předkládaný záměr jeví jako přijatelný, bez dopadů na
významné krajinné charakteristiky a dominanty dotčeného území. Krajinný obraz zájmového
území zůstane zachován, stejně jako struktura zastavěnosti obce.
Dotčená lokalita nepředstavuje území archeologických nálezů, přesto je třeba při stavebních
pracích dbát na jejich možný výskyt a případné provedení záchranného archeologického
průzkumu.
Předkládaný záměr je v souladu s platným Územním plánem města Blanska, za dodržení
podmínek využití dotčeného území.
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ČÁST H – PŘÍLOHY
1) Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územního plánování
2) Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)
3) Biologický průzkum (Losík, Háková; prosinec 2016)
4) Rozptylová studie (Popp; prosinec 2016)
5) Hluková studie (Barillová; listopad 2016)
6) Posouzení kompenzačního opatření pro výstavbu obchodního centra Blansko v lokalitě
bývalých skleníků na soutoku Svitavy a Sloupečníka (Gimun, srpen 2016)
7) Celkový situační výkres
8) Pedologický průzkum (Sáňka, říjen 2016)
9) Dendrologický průzkum
10) Vyjádření povodí Moravy
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Seznam zkratek:
BPEJ
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
EVL
Evropsky významná lokalita (území Natura 2000)
HPJ
Hlavní půdní jednotka
HTÚ
Hrubé terénní úpravy
CHKO
Chráněná krajinná oblast
IS
Inženýrské sítě
k.ú.
Katastrální území
LNA
Lehký nákladní automobil
NO
Nebezpečné odpady
NOx
Oxidy dusíku
OA
Osobní automobil
OC
Obchodní centrum
OK
Okružní křižovatka
OO
Ostatní odpad
ORL
Odlučovač ropných látek
ORP
Obec s rozšířenou působností
PM10 (2,5) Prachové částice
PO
Ptačí oblast (území Natura 2000)
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa – plochy lesní
PP
Přírodní park, nebo Přírodní památka
TZL
Tuhé znečišťující látky
ÚP
Územní plán
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚSES
Územní systém ekologické stability
VKP
Významný krajinný prvek
VZT
vzduchotechnika
ZPF
Zemědělský půdní fond – plochy zemědělské
ZCHÚ
Zvláště chráněná území dle z. 114/1992 Sb.
ZZO
Zdroj znečištění ovzduší
WHO
World health organization (světová zdravotnická organizace)
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Vyjádření stavebního úřadu z hlediska souladu záměru s ÚPD

Odbor stavební úřad
oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

M.S. Blanenská s.r.o.
Koliště 1912/13
602 00 BRNO – Černá Pole
doručovací adresa:
FUERTES DEVELOPMENT s.r.o.
Palackého třída 158
612 00 BRNO
Pavel Kučera

Vaše čj.:

žádost z 04.01.2017

Naše čj.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

MBK 700/2017/Ko
Ing. arch. Jiří Kouřil
516 775 710
kouril@blansko.cz

Datum:

11.01.2017

Vyjádření k záměru OC Blansko, ul. Poříčí z hlediska ÚPD
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, obdržel 04.01.2017 žádost M.S. Blanenská s.r.o., IČ 27719120, se sídlem Koliště
1912/13, 602 00 Brno – Černá Pole, o posouzení podkladů záměru OC Blansko, ul. Poříčí z
hlediska ÚPD. K žádosti bylo připojeno paré č. 2 dokumentace pro územní řízení (Ing. arch.
Martin Navrkal, dat. 08.11.2016), podklad označený jako Posouzení výstavby obchodního
centra Blansko na soutoku Svitavy a Sloupečníka (Ing. Vladislav Gimun, dat. 18.08.2016) a
kopie plné moci. Vyjádření má být zasláno na uvedenou doručovací adresu. Paré
dokumentace bude vráceno.
Postoupená dokumentace řeší soubor staveb obchodního centra a navazujících opatření,
včetně úprav dopravního napojení areálu, ozelenění břehového prostoru řeky Svitavy a
související části levého břehu potoka Sloupečník, návrh lávky propojující areál obchodního
centra s prostorem Sportovního ostrova Ludvíka Daňka a je zobrazena též prostorová
rezerva pro výhledové přemostění řeky.
Stavební úřad MěÚ Blansko, jako úřad územního plánování sledující zájmy územního
plánování v dotčeném území a Pořizovatel ÚPD, sděluje podle § 139 zákona č.500/2004Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (správní řád), na základě posouzení podkladů záměru a platné
ÚPD, že záměr je z podstatné části situován do ploch přestavby ve vymezení zastavěného
území v Územní plánu Blansko, vydaném 06.12.2011 Opatřením obecné povahy č.1/2011,
které nabylo účinnosti 22.12.2011, v místě, kde nejsou v platné ÚPD uplatněny žádné
požadavky na změny v území a nejsou k dispozici jiné územně plánovací podklady, na
základě nichž by bylo možno konstatovat rozpor s budoucími záměry.
Zájmové území záměru je v ÚP Blansko členěno na plochy funkčního typu OK : občanské
vybavení komerčního typu a ZP : plochy přírodního charakteru, dotčené prvkem ÚSES (RBK
1416 Svitava). Okrajově jsou dotčeny též stabilizované plochy PV : plochy veřejných
prostranství, plochy dopravy, plochy vodních toků a plochy zeleně veřejné na pravém břehu
řeky. Tato dotčení jsou přípustná.
Z nadřazené dokumentace (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na
29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 05.10.2016 a nabyly
účinnosti dne 03.11.2016) žádné přímé požadavky nevyplývají a nebyla zpracována ani
nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, IČ: 279 943
tel.: +420 516 775 111, www.blansko.cz, e-mail: mesto@blansko.cz

podrobnější dokumentace (regulační plán), na základě které by bylo možno konstatovat
rozpor se záměry územního plánování neošetřenými v ÚP Blansko.
Využití zastavitelné plochy je v ÚP Blansko je podmíněno návrhem opatření, která eliminují
vliv na odtokové poměry. To je předmětem postoupeného posouzení ze srpna 2016, ve
vlastním projektu je však uveden odkaz na posouzení z února 2016 a do textové části je
zařazen text stanoviska správce povodí (Povodí Moravy s.p. PM002533/2016-203/Hoj
z 02.02.2016), obsahující nesouhlasy k částem předmětu řešení. Projekt neobsahuje žádné
doklady o dohodě a prozatím proto nelze konstatovat soulad s veřejným zájmem.
Další podmínkou využití je respektování přípustného funkčního využití (je splněno) a limit
využití plochy definovaný minimálním podílem zastoupení zeleně na terénu 20% (je splněno,
uváděný podíl zatravněných ploch činí cca 50%). Problémem je však kolize záměru a
územní rezervy pro přemostění mezi silnicí II/374 a centrální částí Sportovního ostrova
Ludvíka Daňka. Z dodaných podkladů vyplývá, že sdružení sjezdu plánovaného napojení
neveřejné účelové komunikace zásobovacího úseku areálu a budoucího připojení místní
komunikace, napojující přemostění, není technicky možné. Vozovka naznačeného
přemostění je v návrhu pod úrovní Q100.
Poznámka: Pořizovatel ÚPD se v podkladech Zprávy o uplatňování ÚP Blansko schválené
v prosinci 2015 pokusil reagovat na podklady záměru OC Blansko návrhem prověření
nutnosti zachování prostorové rezervy pro přemostění v předmětu B2015-A1j. Projektant
Změny ÚP Blansko se však toto opatření rozhodl zachovat a záměr je proto nutno v projektu
zohlednit (platně vypořádat).
Pro úplnost doplňujeme, že podobný problém však lze registrovat i v návrhu lávky (její řešení
je nad rámec požadavků ÚP Blansko), kdy není navržen dostatečný volný profil pod
mostovkou (lávka se západním směrem svažuje a volný prostor mezi spodním lícem
konstrukce a hladinou Q100 zde má být méně než 70cm.
Nad rámec požadovaného vyjádření upozorňujeme, že v předchozím hodnocení záměru pro
zjišťovací řízení EIA byla vyjádřena pochybnost o plánovaném rozsahu skrývek ornice.
Zřejmě proto byla do požadavků OŽP KrÚ Jmk zařazena podmínka terénních průzkumů, o
kterých není v dokumentaci zmínka a i dále se uvádí, že skrývka orniční vrstvy bude
v plochách nejvyšší bonity prováděna pouze v dimenzi 15cm. V této souvislosti stojí za
zmínku rovněž v projektu předpokládaná redukce odvodů za zábor ZPF, která je v textu na
straně 18 dávána do souvislosti s výlukou zákona o ochraně ZPF. Upozorňujeme, že tento
režim nelze využít, protože zpevněné plochy areálu nelze povolovat jako silnice či místní
komunikace, ale pouze jako areálové veřejné a neveřejné účelové komunikace.
Problematika nakládaní s ornou půdou je úzce provázána s podmiňujícími opatřeními
hrubých terénních úprav (HTÚ). Z podkladů není zřejmá poloha deponie (skutečný objem
skrývek bude značný) a údaje o zařazené do kapitoly B.8 jsou zcela nedostatečné, resp.
chybné. Terénní úpravy využívaných ploch nebude možno řešit v průběhu výstavby. Bude to
samostatná etapa v rámci zakládání stavby, podmiňující realizaci nadzemních objektů.
Výška zemního valu bude místy přesahovat 3m. Zobrazení řezu přitom HTÚ zobrazuje ve
vztahu k původní úrovni terénu, nikoli vůči terénu po skrývce. Výkresy v této podobě nebude
možné ověřit.
S pozdravem
Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu
Na vědomí:
Příloha:

INV
vrácení PD
-2-
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Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možných vlivů na lokality
soustavy Natura 2000
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Zpracovali:
Mgr. Alice Háková
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
prosinec 2016

Název akce:

OC Blansko

Charakter akce:

Revitalizace území - novostavba

Místo stavby:

kraj: Jihomoravský
katastrální území: Blansko

Objednatel:

EMPLA AG, spol. s r.o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové

Zpracovatelé:

Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Schweitzerova 47
779 00 Olomouc
osoba autorizovaná k provádění posouzení podle § 45i a § 67
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
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Tel.: 604623654
e-mail: jan.losik@gmail.com
Mgr. Alice Háková
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V Olomouci dne 19.12.2016
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1. Úvod a metody
Tento biologický průzkum k záměru „OC Blansko“ byl vypracován na základě objednávky
firmy EMPLA AG s.r.o., Hradec Králové. Cílem průzkumu bylo posoudit vliv záměru
na společenstva rostlin a živočichů a vyhodnotit významnost předpokládaných vlivů
v kontextu okolní krajiny. Zvláštní pozornost byla věnována vzácným a zvláště chráněným
druhům.
Zájmové území bylo navštíveno dne 14.11. 2015 a 22.8. a 20.9. 2016, kdy byla
provedena prohlídka terénu v místě realizace záměru a proveden biologický průzkum
společenstvech rostlin a živočichů v zájmovém území a jeho nejbližším okolí. Hodnocení
bylo zaměřeno na skupiny, které by mohly být výstavbou záměru nejvíce postiženy.
Při terénním průzkumu obratlovců bylo použito výhradně neinvazivních metod, takže nedošlo
k usmrcování ani omezování živočichů.
Při popisu stavu zájmového území byly kromě vlastních pozorování využity informace
dostupné na internetovém portálu AOPK ČR a odborná literatura. Popis hodnoceného
záměru vychází ze souhrnné technické zprávy poskytnuté zadavatelem. Výskyt zvláště
chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, byl porovnán s údaji
z nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016).

2. Popis záměru
Realizace záměru znamená výstavbu obchodního centra se 17 nájemními jednotkami.
Součástí je i realizace parkoviště v počtu 223 parkovacích stání.
Plocha pro výstavbu OC je v současnosti zastavěna objekty zahradnictví a přilehlými
zpevněnými plochami. Stávající skleníky, administrativní budova a sklady budou
před realizací stavby demolovány. Staveniště je tedy vymezeno plochou areálu zahradnictví.
Ze zájmového území bude také nutné odstranit některé stromy a keřové porosty.
Po výstavbě bude provedeno ozelenění areálu.
Stavba bude provedena v jedné etapě, začátek stavby 3/2017, ukončení 12/2018.
Související investicí je stavba okružní křižovatky s přeložkami a stavba lávky pro pěší
přes řeku Svitavu.
plocha pozemků stavby
zastavěná plocha
obestavěný prostor
zeleň

37 165 m2
8 339 m2
56 130 m3
v etapě I. 16 277 m2, okruh 3 422 m2

Pozemek pro výstavbu obchodního centra leží, dle platného územního plánu,
v záplavovém území. Z tohoto důvodu je celý areál osazen v násypu tak, aby byly pozemní
objekty nad hladinou Q100.
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Součástí stavby je také vybudování nových inženýrských sítí (přípojka VN, přeložka
VO, přípojka plynu, vodovodu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikačního
vedení). Stávající sítě budou zrušeny.
Srážkové vody budou z nového areálu zachytávány a odváděny do retenčních nádrží
a do vsakovacích muld. Retenční nádrž bude přemístěna z prostoru bermy pod zpevněnou
plochu a část retenčního prostoru bude umístěna v zelené ploše v severní části pozemku.
Zpevněné plochy chodníků a parkovacích stání jsou navrženy ze zámkové dlažby, která
umožní alespoň částečné vsakování srážkových vod do podloží a jsou svedeny do „muld“.
Z retenčních nádrží bude proveden regulovaný odtok s napojením na dva nově budované
výpustní objekty v upravovaném břehu přilehlé řeky Svitavy. Dešťové vody z celého území
stavby budou do řeky vypouštěny v maximálním návrhovém odtoku 9 l/s. Dešťové vody
z předního parkoviště budou vedeny přes odlučovač ropných látek (ORL).
Bude obnovena odlehčovací strouha, která bude zaústěna do stávajícího připojení
odlehčovací strouhy na řeku. Napojení bude provedeno na p.č. 1018/6 do severního svahu
stávající části strouhy. V rámci objektu bude provedena oprava stávajícího spádiště v říčním
břehu, a to doplněním konstrukce z kamenů. Na levém břehu řeky Svitavy bude provedena
vytvořením bermy úprava břehu řeky. Prostor bermy bude zatravněn.
Dřeviny budou vysázeny do zelených ostrůvků v prostoru parkoviště, v zatravněných
plochách podél silniční komunikace a v jižní a severní části zájmového území. V projektové
dokumentaci není druhová skladba výsadeb specifikována.
Součástí záměru je i výstavba lávky přes řeku Svitavu pro pěší, bruslaře a cyklisty.
V rámci provádění stavby je navrženo provést čištění břehu toku Sloupečník podél hranice
budoucí stavby od náletových dřevin a naplavenin, se zachováním stávající vzrostlé zeleně.
Tabulka 1: Přehled stavebních objektů (Ateliér GNS 2016).
OBJEKT

Označení objektu
(stavební/inženýrský)

obj.č. 1 – Obchodní centrum budova č.1

Stavební objekt

obj.č. 2 – Obchodní centrum budova č.2

Stavební objekt

obj.č. 3 - Obchodní centrum budova č.3

Stavební objekt

obj.č. 4 – HTU, opěrné stěny a oplocení

Inženýrský objekt

obj.č. 5 - Zpevněné plochy areálové

Inženýrský objekt

obj.č. 6 – Okružní křižovatka

Inženýrský objekt

obj.č. 7 – Vlajkové stožáry

Stavební objekt

obj.č. 8 – Reklamní pylon

Stavební objekt

obj.č. 9 – Lávka pro pěší

Inženýrský objekt

obj.č. 10.1 – Přeložka a prodloužení vodovodu

Inženýrský objekt

obj.č. 10.2 – Vodovodní přípojka a venkovní část
vnitřního vodovodu

Inženýrský objekt

obj.č. 11 – Přípojka splašková kanalizace,
venkovní část vnitřní splaškové kanalizace

Inženýrský objekt

obj.č. 12.– dešťová kanalizace, retenční nádrž,
průlehy

Inženýrský objekt

obj.č. 13- Přípojka STL plynu a venkovní část
areálového plynovodu

Inženýrský objekt

obj.č. 14- Přípojka VN, Trafostanice

Inženýrský objekt

5

OBJEKT

Označení objektu
(stavební/inženýrský)

obj.č. 15- Přípojka NN

Inženýrský objekt

obj.č. 16- Osvětlení areálu, rozvody NN

Inženýrský objekt

obj.č. 17- Telekomunikační přípojka

Inženýrský objekt

obj.č. 18- Přeložka NN (neobsazeno)

Inženýrský objekt

obj.č. 19- Přeložka – ochrana kabelů O2

Inženýrský objekt

obj.č. 20- Přeložka – STL plynovodu

Inženýrský objekt

obj.č. 21.1- Přeložka – veřejného osvětlení

Inženýrský objekt

obj.č. 21.2.- Nasvětlení Kruhové křižovatky

Inženýrský objekt

obj.č. 22 – Zeleň a sadové úpravy

Inženýrský objekt

obj.č. 23 – Osazení a napojení dešťových uličních
vpustí

Inženýrský objekt

obj.č. 24 – Bezpečnostní strouha pro zpětný přeliv

Inženýrský objekt

obj.č. 25 – Nádrž SHZ

Inženýrský objekt

obj.č. 26 – Úpravy břehů řeky , úprava ukončení
lávky a prodloužení ochrany kabelů

Inženýrský objekt

Obj.č. 27 - Úpravy signalizačních semaforů

Inženýrský objekt

Obrázek 1: Celkový pohled na lokalitu.
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Obrázek 2: Rozsah záměru výstavby obchodního centra.
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3. Popis zájmového území
Zájmové území je situováno na severu Jihomoravského kraje v areálu zahradnictví
v návaznosti na zastavěné území Blanska. V současnosti se zde nacházejí skleníky, některé
jsou v provozu, jiné nikoliv, administrativní budovy a jejich zázemí. V okolí stávajících budov
je povrch zpevněn. Ze západu je zájmová lokalita ohraničena korytem řeky Svitavy,
od severu drobným vodním tokem Sloupečník a bytovým domem a z východu pak silniční
komunikací. Travní porosty jsou omezeny na okrajové části areálu a břehy řeky Svitavy.
Dle biogeografického členění náleží předmětné území do Brněnského bioregionu
(Culek a kol., 1996). Geologickým podkladem jsou kvartérní sedimenty (hlína, písek, štěrk).
Podnebí je mírně teplé (MT11). Potenciální přirozenou vegetací je na lokalitě střemchová
jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae).
Zájmové území leží částečně v regionálním biokoridoru Pod Hamrem – Jelení skok,
které byl vymezen podél toku Svitavy. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je Evropsky
významná lokalita Blansko – kostel (CZ0623701), která byla vymezena na ochranu letní
kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Vzhledem k charakteru záměru nedojde
k ovlivnění předmětu ochrany této EVL.
Součástí záměru je výstavba lávky pro pěší přes řeku Svitavu, která je ve smyslu § 3
zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem (VKP), včetně své nivy.

4. Vyhodnocení přítomnosti biologických prvků na dotčené
lokalitě
4.1. Charakteristika vegetace
Na ploše dotčené realizací záměru se plochy travních porostů nacházejí v okolí skleníků,
podél silniční komunikace a na svažitém pozemku ke korytu řeky Svitavy. V okrajových
částech areálu jsou doprovázeny výsadbou cizokrajných keřů, jako jsou kustovnice cizí,
pustoryl obecný, šeříky, jalovce chvojky, zeravy a smrky pichlavé. V trávnících dominují
konkurenčně silné a ruderální druhy rostlin, z trav např. psárka luční, ovsík vyvýšený, srha
laločnatá, metlice trstnatá, bojínek obecný, ježatka kuří noha, rosička krvavá, z dalších
lučních druhů pak hojně pryskyřník prudký, řebříček obecný, pcháč rolní, mochna plazivá,
truskavec ptačí, vratič obecný, přeslička rolní, jitrocel kopinatý, vlaštovičník větší, pampeliška
srstnatá, škarda dvouletá, šťovík kyselý, svízel bílý, kostival lékařský, místy hojně kopřiva
dvoudomá, šťovík tupolistý, pampeliška lékařská, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní,
rozrazil rezekvítek, lnice květel, a bršlice kozí noha.
Na sešlapávaných a narušovaných místech hojně lipnice roční, jitrocel velký, merlíky,
pryskyřník plazivý, kopřiva dvoudomá, peťour maloúborný, lopuch plstnatý, černohlávek
obecný, mochna husí, zemědým lékařský, heřmánkovec přímořský a šťovík tupolistý.
V ruderalizovaných trávnících místy hojně také invazní a nepůvodní druhy turanka kanadská
a turan roční.
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Obrázek 3: Charakter přítomných trávníků v okolí stávajících skleníků.

Podél severní hranice zájmového území protéká tok Sloupečník, který se
při severozápadním okraji plochy vlévá do řeky Svitavy. V liniovém břehovém porostu
dominuje olše lepkavá, javor klen, vrba křehká, bez černý a nálet javoru klenu a olše
lepkavá. Podrost je vlivem zastínění omezen na ostružiník křovitý, čistec lesní, hluchavku
bílou, kuklík městský, pitulník žlutý, kopřivu dvoudomou a bršlici kozí nohu. Vodní tok je
napřímen a zahlouben, břehy jsou místy stabilizovány kamennou rovnaninou, někde jsou
lokálně přítomny břehové nátrže.
Obrázek 4: Charakter vodního toku Sloupečník, který lemuje zájmové území ze severu.
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Břehy řeky Svitavy jsou strmé, tok je napřímen a koryto zpevněno. Kromě mezofilních
trávníků na svazích, na kontaktu s vodní hladinou rostou i vlhkomilnější druhy rostlin, jako je
chrastice rákosovitá, vrbka obecná, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, kostival lékařský, srha
laločnatá, šťovík tupolisý a vyskytuje se zde i nepůvodní a invazní netýkavka žláznatá.
Obrázek 5: Charakter toku řeky Svitavy v místě plánovaného přemostění.

Při terénním šetření nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů
rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

4.2. Charakteristika společenstev živočichů
V místě stavby se dle kvality dotčených biotopů a charakteru prostředí vyskytují běžné druhy
bezobratlých, které se vyskytují i v navazujícím prostředí. Ze zvláště chráněných druhů zde
byl zjištěn výskyt čmeláků r. Bombus a kriticky ohrožené kudlanky nábožné (Mantis
religiosa), která se v současnosti šíří a obývá často výslunná místa i v městském prostředí.
Hnízda čmeláků nebyla při terénním průzkumu nalezena. Při jižním okraji plochy byl
pozorován zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), který patří k ohroženým druhům.
Z dalších druhů bezobratlých zde byli zastiženi běžně se vyskytující motýli, jako je
bělásek zelný (Pieris brassicae), babočka paví oko (Inachis io), babočka kopřivová (Aglais
urticae), babočka bodláková (Vanessa cardui), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
a okáč luční (Maniola jurtina). Jejich výskyt byl soustředěn na travní porosty v jižní části
zájmového území a mezofilní porosty na svazích nad korytem řeky Svitavy. Dle nálezové
databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016) je ze vzácných druhů bezobratlých
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v širším okolí záměru uveden výskyt ohroženého otákárka fenyklového (Papilio machaon)
a o. ovocného (Iphiclides podalirius). Při terénním šetření nebyl jejich výskyt zaznamenán.
Z mravenců zde mají své kolonie mravenci Lasius niger. Z dalších bezobratlých zde žije
květomil (Isomira murina), mrchožrout obecný (Silpha obscura), kvapník kovový (Amara
aenea), slunéčko dvaadvacetitečné (Psyllobora vigintiduopunctata), slunéčko dvoutečné
(Adalia bipunctata), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), ploštice ruměnice
pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum italicum),
klopuška úhorní (Phytocoris cf. varipes) a klopuška obecná (Plagiognathus chrysanthemi).
Dále také slíďák rolní (Pardosa agrestis), pavučenka létavá (Erigone atra), skákavka
pruhovaná (Salticus scenicus), z brouků pak kvapník měnivý (Harpalus affinis), střevlíček
měděný (Poecilus cupreus cupreus) a páteříček obecný (Cantharis rustica). Z měkkýšů se
v území vyskytují běžné druhy jako je hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka žíhaná
(Cepaea vindobonensis) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia), dále plzák španělský (Arion
lusitanicus).
Při terénních šetřeních v roce 2016 nebyl v zájmovém území zjištěn výskyt žádných
obojživelníků. V zájmovém území se nevyskytují biotopy vhodné pro jejich rozmnožování.
V roce 2015 zde byl nalezen kadáver ropuchy zelené (Bufo viridis), silně ohroženého druhu
žáby. Ropucha zelená je stepní až lesostepní druh, obvykle ji potkáme na polích, rumištích,
lomech, ale i v zahradách či přímo ve městech, nejčastěji v nížinách až pahorkatinách. Je
schopná migrovat na vzdálenosti až 5 km. Její občasný výskyt nelze na lokalitě vyloučit. Dle
nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016) je v okolí řeky Svitavy
zaznamenán výskyt silně ohroženého skokana zeleného (Rana kl. esculenta) a kriticky
ohroženého skokana skřehotavého (Rana ridibunda). V širším okolí se také vyskytuje
ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea). Je pravděpodobné,
že v sousedství lokality, podél toku Svitavy, může docházet k migracím obojživelníků z míst
rozmnožování do míst jejich zimování. K zimování mohou obojživelníci také využívat
skleníky, ovšem při terénních šetřeních nebyli zimující jedinci zjištěni.
Z plazů se na lokalitě vyskytuje silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis) a silně
ohrožený slepýš křehký (Anguis fragilis), kteří v areálu zahradnictví a jeho okolí nacházejí
vhodné úkryty. V okolí řeky Svitavy byla pozorována, dle nálezové databáze ochrany přírody
(NDOP AOPK ČR 2016), i kriticky ohrožená užovka podplamatá (Natrix tessellata). Jejím
vhodným biotopem jsou stanoviště podél vodních toků, k zimování využívá skalnaté stráně
a suťové lesy.
V kamenném záhozu při ústí potoka Sloupečník do řeky Svitavy byl při terénním
šetření v roce 2015 nalezen uhynulý kriticky ohrožený rak říční (Astacus astacus). Kamenné
záhozy při březích Svitavy a úkryty mezi kořeny olší toku Sloupečník jsou jeho vhodným
biotopem.
Z ptáků byli v území přímo pozorováni kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná
(Fringilla coelebs), straka obecná (Pica pica), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), holub hřivnáč (Columba
palumbus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a
vrabec domácí (Passer domesticus). Jejich hnízdění je možné ve vzrostlém porostu podél
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toku Sloupečník. Na přeletu byli zaznamenáni ohrožení rorýsi obecní (Apus apus) a krahujec
obecný (Accipiter nisus), kteří nemají přímý vztah k místu záměru. Na pravém břehu toku
Sloupečník bylo v břehové nátrži doloženo hnízdění silně ohroženého ledňáčka říčního
(Alcedo atthis). V okolí řeky Svitavy hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus) a svou potravu zde
loví volavka popelavá (Ardea cinerea).
V přímo dotčeném území byl ze savců zjištěn výskyt krtka obecného (Talpa
europaea), hraboše polního (Microtus arvalis), hryzce vodního (Arvicola terrestris),
v keřových porostech podél Sloupečníku se vyskytuje také norník rudý (Clethrionomys
glareolus) a myšice r. Apodemus. Dle nálezu stop a trusu území pravidelně navštěvuje zajíc
polní (Lepus europaeus) a kuna skalní (Martes foina). Na kamenech podél břehu řeky
Svitavy byl nalezen trus silně ohrožené vydry říční (Lutra lutra). Koryto vodního toku jí slouží
k lovu potravy a k případným migracím.
Současné budovy zahradnictví budou před výstavbou demolovány. V půdních
prostorách nebyly nalezeny vhodné vletové otvory pro netopýry, kteří by zde mohli nacházet
letní úkryt.
V následující tabulce je uveden seznam zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž
výskyt byl v zájmovém území nebo jeho nejbližším okolí zaznamenán.
Tabulka 1: Seznam zvláště chráněných druhů živočichů, kteří byli pozorováni v zájmovém
území.

Taxon

Kategorie

Vědecký název

ohrožení

Poznámka
Dotčené travní porosty využívají
čmeláci ke sběru potravy. Jejich

čmeláci

r. Bombus

O

hnízda, která jsou efemerního
charakteru, nebyla na lokalitě
nalezena. Široce rozšířený taxon.
Doložen výskyt v jižní části území.

kudlanka nábožná

Mantis religiosa

KO

Výslunné okrajové části areálu
jsou jejím vhodným biotopem.
Druh se šíří a osidluje vhodná
stanoviště i v urbanizovaném
prostředí.

zlatohlávek tmavý

Oxythyrea funesta

O

Doložen výskyt v jižní části území.
Druh není v současnosti na území
ČR ohrožen. Lokálně může
působit i jako škůdce.
Výskyt potvrzen při terénním

ropucha zelená

Bufo viridis

SO

šetření v roce 2015. V areálu se
nacházejí vhodné biotopy pro její
zimování. Její občasný výskyt
nelze vyloučit.
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ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

Jedinci obou druhů byli v
dotčeném území pozorováni.

slepýš křehký

rak říční

Anguis fragilis

SO

Astacus astacus

KO

Nacházejí se zde jejich vhodné
úkryty.
Vhodné úkryty se nacházejí
v kamenném záhozu řeky Svitavy
a v březích toku Sloupečník.

ledňáček říční

Alcedo atthis

rorýs obecný

Apus apus

krahujec obecný
vydra říční

SO

Hnízdní nory byly nalezeny
v nátrži toku Sloupečník.

O

Jedinci obou druhů zaznamenáni
na přeletu. Jejich trvalý výskyt

Accipiter nisus

SO

není na lokalitě pravděpodobný.

Lutra lutra

SO

Výskyt v okolí řeky Svitavy
doložen nálezem trusu.

Poznámka: Kategorie ohrožení jsou uvedeny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

5. Předpokládané vlivy záměru na rostliny a živočichy
5.1. Zhodnocení vlivu na flóru a vegetaci
Při realizaci záměru dojde k ovlivnění pozemků o rozloze cca 3,7 ha. V současnosti se zde
nachází areál zahradnictví. Některé skleníky jsou využívány k pěstování zeleniny, jiné jsou
opuštěny. Stávající budovy budou zdemolovány a proběhnou zde terénní úpravy. Výskyt
trávníků je limitován na okrajové části areálu. Jedná se o kulturní rostlinná společenstva,
jejichž složení i struktura jsou antropogenně ovlivněny, porosty jsou místy ruderalizované
a eutrofizované, s výskytem nepůvodních druhů rostlin. Přírodě blízké porosty se nacházejí
nad korytem řeky Svitavy a budou dotčeny realizací násypu. Dotčené porosty nepředstavují
ochranářsky cenná společenstva a nejsou biotopem zvláště chráněných druhů rostlin
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Narušené plochy v okolí budov a zpevněných
ploch budou následně ozeleněny. Doporučujeme použít osivu s vyšším podílem kvetoucích
rostlin a o plošně rozsáhlejší trávníky v jižní a severní části území pečovat kosením dvakrát
ročně, aby mohly kvetoucí byliny poskytovat potravu bezobratlým druhům živočichů.
V rámci budoucího areálu obchodního centra dojde ke kácení vzrostlých dřevin
a keřů. V okrajových částech areálu je plánována realizace vegetačních úprav, tj. zatravnění
a osázení dřevinami. V rámci sadových úprav je vhodné použít k výsadbě autochtonní druhy
dřevin, které snáší oslunění a městské klima včetně solení vozovek v zimním období, které
bude pravděpodobně probíhat v rámci parkovacích ploch. Výsadba např. habru obecného
nebo keřů v malém sponu vytvoří podél hranice areálu hustý porost, který obchodní centrum
odcloní a bude vhodný i pro hnízdění ptáků. Stávající dřeviny mimo přímo ovlivněné území je
(po posouzení jejich zdravotního stavu) vhodné zachovat, případně přesadit, viz průzkum
inventarizace dřevin (Šebera 2016). Při realizaci lávky a jejím napojení na stávající chodník
na pravém břehu řeky Svitavy dojde ke kácení vzrostlých javorů klenů, které jsou součástí
stávající aleje podél stezky. Ponechávané dřeviny budou chráněny proti poškození v souladu
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se zákonem č. 114/1992 v Sb. a v souladu s ČSN 839061 a metodickými doporučeními
Agentury ochrany přírody a krajiny.
Podél toku Sloupečník při hranici zájmového území je navrženo čištění břehu toku
od náletových dřevin a naplavenin, se zachováním stávající vzrostlé zeleně. Dřevinný porost
podél toku jednak vhodně odcloní budoucí centrum, dále také může sloužit ke hnízdění
ptáků. Charakter porostu je vhodné zachovat a omezit kácení dřevin na minimum.
Trávníky představují vhodný biotop pro bezobratlé živočichy, včetně chráněných
druhů jako jsou čmeláci, kudlanka nábožná a zlatohlávek tmavý. Vzhledem k rozsahu
a kvalitě ovlivněných ploch nebude významně snížena životaschopnosti jejich populací
v okolí záměru. K omezení míry ovlivnění budou budoucí trávníky založeny osivem s vyšším
podílem kvetoucích bylin, na plochy mezi parkovacími místy je vhodné použít kvetoucí keře
nebo založit záhony s nektaronosnými kvetoucími rostlinami.
Při realizaci stavby je žádoucí minimalizovat rozsah narušeného území, tedy omezit
pohyb stavební mechanizace mimo přímo dotčenou plochu. Přebytečná zemina bude
použita pouze k terénním úpravám v okolí budov, případně bude odvezena.

5.2. Zhodnocení vlivu na živočichy
Zásah do travních společenstev v přímo dotčeném území bude také znamenat ovlivnění
biotopů, které v současnosti využívá řada druhů živočichů. Populace bezobratlých druhů
živočichů nebudou realizací zásahu významně ohroženy, neboť se početně vyskytují i na
okolních plochách obdobného charakteru. Vhodným načasováním zemních prací většího
rozsahu mimo reprodukční období bezobratlých lze ovlivnění jejich populací minimalizovat.
Z obratlovců mohou být při realizaci záměru ovlivněny populace obojživelníků, kteří
v areálu zahradnictví nacházejí vhodné biotopy pro zimování, nebo se zde (jako v případě
ropuchy zelené) mohou vyskytovat v delším časovém období. Míra ovlivnění bude záviset
na počtu ovlivněných jedinců a období realizace záměru. Při terénních šetřeních v roce 2016
nebyly ropuchy zelené na lokalitě zjištěny, proto nepředpokládáme jejich výskyt v početné
populaci.
Populace plazů (ještěrky obecné a slepýše křehkého), kteří zde nacházejí vhodné
úkryty, může být ovlivněna přímým usmrcením jedinců, nebo nepřímo, likvidací vhodných
úkrytů. Míra ovlivnění bude záviset na početnosti dotčených populací. Realizací záměru
budou dle výsledků terénních šetření postiženi nanejvýš jednotliví jedinci, což nebude
znamenat významné snížení životaschopnosti jejich populací v širším okolí stavby.
Na okrajích areálu na osluněných místech (v severní a jižní části areálu budoucího
obchodního centra) doporučujeme vytvořit jejich náhradní biotopy navršením kamenných
hromad zapuštěných do nezámrzné hloubky (cca 1,5 m).
K významnému ovlivnění populací ptáků v místě záměru nedojde, neboť budou
káceny pouze jednotlivé dřeviny a keře. Pokud navíc dojde k odstranění dřevin mimo
vegetační období, mohou si ptáci v okolí najít náhradní hnízdiště, případně budou znovu
kolonizovat výsadby v okolí budoucího obchodního centra. K omezení vlivu doporučujeme
omezit zásah do dřevních porostů podél Sloupečníku, kde hnízdí drobní pěvci. Součástí
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záměru je i čištění břehů toku Sloupečník od naplavenin. Vzhledem k výskytu ledňáčka
říčního a přítomnosti vhodného biotopu raka říčního, není navržené opatření vhodné.
Obrázek 6: Hnízdní nory ledňáčka říčního v pravé břehové nátrži toku Sloupečník.

Vzhledem k charakteru dotčeného území a navazujícího okolí nebudou významně
ovlivněny ani populace savců, kteří se zde trvale nebo příležitostně vyskytují. V navazujícím
okolí naleznou dostatek vhodných potravních a úkrytových možností.
Okolí vodního toku je vhodným biotopem pro migraci obojživelníků a vydry říční. Dále
je řeka Svitava vhodným biotopem raka říčního. Při výstavbě lávky může dojít
k přechodnému ovlivnění vodního prostředí toku. Dále může být narušena migrační
průchodnost území. Je nezbytné přijmout při výstavbě taková technologická opatření, která
zabezpečí vyloučení negativního ovlivnění vodního prostředí a bezproblémový průchod pro
živočichy.
Obrázek 7: Vhodné řešení suchých břehů pod mostem pro průchod vydry říční (dle Hlaváč
et al. 2011, Vydra a doprava, vydala AOPK ČR).
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Obrázek 8: Stupňovité řešení postranní bermy je vhodné u toků, které mají kolísavý průtok
vody (dle Hlaváč et al. 2011, Vydra a doprava, vydala AOPK ČR).

Pro bezpečný průchod vydry říční je nutné zachovat podél břehů minimálně 60 cm
široké suché břehy, případně instalovat min. 60 cm široké dřevěné nebo betonové bermy, viz
obrázky 7 a 8.
V době provádění stavby bude také na okolní stanoviště působit zvýšené hlukové
zatížení a rušení přítomností osob a stavebních strojů. Tento vliv zasáhne okolí stavby
do vzdálenosti maximálně 100 m. Může tak dojít k dočasnému rušení ptáků a savců žijících
v okolí. Vliv bude pouze dočasný. Senzitivním druhem zjištěným na místě stavby je vydra
říční. Jedná se o živočicha s převážně noční aktivitou. Předpokládáme, že práce budou
probíhat v denních hodinách a tak ovlivnění bude minimální.
Ve fázi provozu bude realizace záměru ze své podstaty (zvýšení míry působení
rušivých vlivů a dopravní zátěže) představovat určité ovlivnění populací živočichů
vyskytujících se v jeho okolí. V kapitole 6 jsou navržena zmírňující opatření, jejichž realizací
bude negativní ovlivnění na živou přírodu minimalizováno a realizace záměru nebude
znamenat významný zásah do životních a potravních biotopů ZCHD živočichů.

5.3. Zhodnocení vlivu na VKP a ÚSES
V prostoru dotčeném stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území. Zájmové území
zčásti zasahuje do regionálního biokoridoru, který je vymezen podél řeky Svitavy. Vodní tok
a jeho niva jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, významnými krajinnými prvky.
V současnosti se v místě stavby nachází zahradnictví, kde převažují zpevněné
plochy, polopřirozené trávníky a dřeviny jsou situovány do okrajových částí. Dřevinný porost
lemuje koryto toku Sloupečník, který na severu hraničí s lokalitou pro stavu obchodního
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centra. Realizace záměru nebude znamenat významné zvýšení zastavěnosti plochy oproti
současnému stavu. K ovlivnění okolí záměru dojde působením rušivých vlivů spojených
s provozem záměru (zvýšení dopravního zatížení, hluku a osvětlení apod.). K omezení
světelného znečištění prostoru podél řeky Svitavy, kde se vyskytuje silně ohrožená vydra
říční, navrhujeme k osvětlení použít při západní hranici plochy nízkotlaké sodíkové výbojky
se stínidlem.
Regionální biokoridor bude ovlivněn realizací lávky přes koryto řeky Svitavy, případně
nepřímo změnou kvality vody ve vodních tocích, která může být způsobena provozem
záměru nebo při stavebních činnostech. Vzhledem k rozsahu plánovaných prací však
nepředpokládáme významné snížení kvality vody v toku. V navazujících stupních projektové
dokumentace je vhodné přijmout taková technická a technologická opatření, která omezí
případná rizika na minimum. Jedná se například o omezení projevů půdní eroze
při stavebních činnostech v okolí Svitavy, druhu použité mechanizace v okolí toku, užití
odbouratelných maziv apod.
Při provozu záměru budou dle projektové dokumentace dešťové vody z parkovišť
odváděny přes ropný filtr a přes retenční nádrže vypouštěny do toku. Navržená technologie
omezí negativní ovlivnění kvality vody v toku. Kvalitu vypouštěných vod je vhodné pravidelně
monitorovat. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí splňovat parametry dle platných
předpisů v oblasti ochrany vod.
Realizací záměru dojde k zásahu do významných krajinných prvků, kterými jsou
vodní toky Svitava a Sloupečník. Za předpokladu zachování migrační prostupnosti koryta
pod novým mostem, nebude charakter ovlivnění znamenat poškození nebo zničení
biologicky cenných částí lokality ani nedojde k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační
funkce VKP, kterým je řeka Svitava, a snížení funkce regionálního biokoridoru.
K omezení ovlivnění funkce VKP, kterým je tok Sloupečník, není vhodné zasahovat
do břehů toku a odstraňovat naplaveniny. Zásah do doprovodného dřevinného porostu bude
omezen na minimum.

6. Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření


K omezení vlivu na ptáky budou dřeviny odstraňovány mimo jejich hnízdní období,
tedy od konce srpna do konce února běžného roku. Zásah do dřevinného porostu
podél toku Sloupečník bude omezeno pouze na vynucenou výstavbu oplocení areálu.



Ponechávané dřeviny budou v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném
znění, chráněny při výstavbě před poškozením např. bedněním. Stavební práce
budou v blízkosti dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 839061 a metodickými
doporučeními a standardy Agentury ochrany přírody a krajiny.



Po ukončení stavebních činností budou ponechávané dřeviny v okolí stavby
posouzeny odborně způsobilou osobou, která zhodnotí jejich aktuální zdravotní stav
a navrhne případně jejich ošetření.



Je nutné přijmout taková technická a technologická opatření při realizaci stavby, která
omezí riziko negativního ovlivnění kvality vody v tocích Svitavy a Sloupečníku (např.
použití vhodné mechanizace při práci v blízkosti toku, použití odbouratelných maziv,
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k omezení smyvu půdních částic do toku je vhodné práce provádět mimo deštivé
období).


Demolice stávajících zařízení bude provedena mimo období zimování obojživelníků,
tj. od března do září.



Nebudou prováděny žádné zásahy do koryta toku Sloupečník včetně technických
úprav koryta, odstraňování sedimentů apod.



Na osluněných místech je vhodné v rámci vegetačních úprav založit trvalkové záhony
doplněné keři, které budou sloužit jako vhodný potravní biotop pro čmeláky a další
bezobratlé (např. motýly). Jako vhodné druhy rostlin doporučujeme tyto: komule
Davidova, kohoutek chalcedonský, dobromysl obecná, třapatkovka nachová, třapatka
zářivá, záplevák podzimní, sporýš argentinský, mavuň červená, levandule úzkolistá,
jestřábník červený, ibišek syrský, vajgélie květnatá, zavinutka podvojná, plamenka
latnatá, klejicha hlíznatá, bělotrn kulatohlavý, šanta hroznovitá, rozchodník nachový a
podzimní chryzantémy.



K ozelenění areálu a jeho odclonění je vhodné preferovat autochtonní druhy dřevin,
např. vhodné je vytvoření habrových plotů. Listnaté dřeviny mohou být doplněny
jehličnatými druhy v podílu do max. 15 %. Vhodné je použití i bobulonosných keřů.



Jako náhradní biotopy pro ještěrku obecnou budou instalovány na okraji areálu
na osluněných místech při západní hranici dvě kamenné hromady zapuštěné
do nezámrzné hloubky.



Po ukončení stavebních prací bude narušený terénní povrch uveden mimo zpevněné
plochy do původního stavu a bude provedeno osetí travním semenem s vyšším
podílem kvetoucích bylin. Rozsáhlejší plochy trávníků budou koseny max. 2x ročně.



Vzhledem k situování záměru v blízkosti řeky Svitavy bude dbáno zvýšené opatrnosti
při stavebních pracích v blízkosti toku. Mechanismy budou odstavovány na zpevněné
ploše a opatřeny sety na likvidaci ropného znečištění. Při parkování budou
instalovány záchytné vany.



Stavební práce v korytě toku je nutné omezit na minimum. Pomocí dobré organizace
minimalizovat dobu výstavby v toku a jeho blízkosti i rozsah zásahu.



Při havarijních stavech (např. úniku ropných látek) nesmí dojít k ovlivnění vodního
prostředí toku. Je nutné zajištění vhodné likvidace a zamezení průniku znečišťujících
látek do vodního toku.



Technické řešení nového mostu musí zabezpečit potenciální migraci pro vodní
organismy i vydru říční. Podél obou stěn mostu bude ponechána část břehu či zde
budou dozděny či vytvořeny kamenité rampy a náspy, o šířce 60 cm, které nebudou
smáčeny ani při zvýšených průtocích.



Pro snížení světelného znečištění v okolí řeky Svitavy budou pro osvětlení areálu při
západní hranici a lávky pro pěší použity nízkotlaké sodíkové výbojky se stínidly.
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7. Shrnutí a závěry
Účelem tohoto biologického průzkumu, který proběhl v zájmovém území v roce 2015 a 2016,
bylo zjištění výskytu rostlin a živočichů v místě plánovaného záměru, se zaměřením
na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podkladem pro zhodnocení vlivu záměru na živou přírodu byly výsledky terénních průzkumů
a údaje o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v nálezové databázi ochrany přírody
(NDOP AOPK ČR 2016).
V současnosti se na místě záměru nachází areál zahradnictví. Ovlivněná vegetace
v území dotčeném záměrem není z hlediska ochrany přírody nijak cenná. Ovlivnění populací
živočichů, včetně zvláště chráněných druhů, bude lokálního charakteru a nezpůsobí proto
jejich vymizení.
Před realizací záměru je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku
k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.,
dále Městský úřad v Blansku o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
a povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Vzhledem ke kvalitě dotčených biotopů a společenstev lze konstatovat, že plánovaný
záměr nebude mít významný negativní dopad na biologicky cenné části území. Ke snížení
negativního ovlivnění bioty navrhujeme provést výše uvedená zmírňující opatření.
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1. Zadání rozptylové studie
Rozptylová studie je zpracována jako samostatná příloha dokumentace „Oznámení ve smyslu
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“ pro záměr „OC Blansko, ulice Poříčí“.
Předmětem záměru je stavba obchodního centra pro maloobchodní prodej potravinářského a
nepotravinářského zboží včetně účelových areálových komunikací a parkovacích ploch.
Rozptylová studie hodnotí vliv záměru na kvalitu ovzduší.
„OC Blansko, ulice Poříčí“

Název:

Blansko, ul. Poříčí,
Kraj:
Jihomoravský
Okres a obec:
Blansko
Katastrální území: k.ú. Blansko [712531]

Umístění:

pozemky p.č. 1017/2, 1018/2, 1018/3, 1018/6, 1019/3, 1019/13, 1019/16,
1019/17, 1019/18, 1019/19, 1019/32, 1019/35, 1019/37, 1019/38, 1019/39,
1019/40, 1019/41, 1019/42, 1019/43, 1019/44, 1019/45, 1019/46, 1019/50,
1019/58, 1019/59, 1019/60, 1019/61, 1019/62, 1019/63, 1019/64, 1019/68,
1019/69, 1019/70, 1046/2, 1060/1, 1060/39, 1060/40, 1359/4, 1363/3, 1363/4,
1363/7, 1363/25, 1395/1, 1395/1, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5,
1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/30, 1429/31, 1429/32, st.1542, st.1543,
st.1544, st.4580, st.4583.

Investor:

M.S.Blanenská, s.r.o.
Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00
IČ 277 19 120

2. Použitá metodika výpočtu
2.1.

Použitá metodika

Výpočet byl proveden na základě metodiky SYMOS 1997. Tato metodika byla uveřejněna ve
věstníku MŽP ČR ze dne 15 dubna 1998, částka 3, strana 22 – 77. Metodika byla upřesněna dodatkem,
který vyšel ve věstníku MŽP v dubnu 2003, a byla doplněna v roce 2013.

2.2.

Popis

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti
referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich
násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném
místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru),
za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se
stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby
překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se
provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy
rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky:
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Tabulka 1: Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru

I
II
III

Třída
Stability

IV
V

rozptylové podmínky
silné inverze, velmi špatný rozptyl
inverze, špatný rozptyl
slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně zhoršené rozptylové
podmínky
normální stav atmosféry, dobrý rozptyl
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

Výskyt tříd
rychlosti větru (m/s)
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7

1,7

5

5

11

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li
teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu
vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě případ
inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd stability I a II.
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou
trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou. V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký,
se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy
rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze
(třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď
k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za
jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje
od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt
těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského
povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové
podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s.

3. Vstupní údaje
3.1.

Umístění záměru

Blansko, ul. Poříčí,
Kraj:
Okres a obec:

Jihomoravský
Blansko

Staveniště se nachází v katastru města Blansko, při ulici Poříčí v místě stávajících zahradních
skleníků. Plocha pro výstavbu OC je v současnosti zastavěna objekty zahradnictví a přilehlými
zpevněnými plochami. Stávající skleníky, administrativní budova a sklady, budou demolovány.
Odstranění staveb bude projednáno v samostatném řízení a bude pro něj vypracována část
dokumentace „odstranění staveb“.
Staveniště je tedy vymezeno plochou areálu zahradnictví. Staveniště je z jižní a západní strany
vymezeno břehem řeky Svitavy. Jižní a východní strana je vymezena bezpečnostní strouhou pro zpětný
přeliv. Ze severní strany je staveniště vymezeno stávajícím objektem bytového domu a břehu potoka
Sloupečník.
Nejbližší obytná zástavba je od posuzovaného záměru situována severním směrem při ulici
Poříčí (jedná se o 3NP bytový dům). Východním až jihovýchodním směrem (jedná se o zástavbu 2-3NP
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objektů k bydlení při ulici Divišova). Jižním směrem podél příjezdové ulice Poříčí (jedná se 4NP bytové
domy).
Obrázek 1: Umístění záměru – situace širších vztahů

Umístění záměru

Obrázek 2: Umístění záměru

Umístění záměru
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Charakteristika záměru

Předmětem záměru je stavba obchodního centra pro maloobchodní prodej potravinářského a
nepotravinářského zboží včetně účelových areálových komunikací a parkovacích ploch.
Staveniště se nachází v katastru města Blansko, při ulici Poříčí v místě stávajících zahradních
skleníků. Plocha pro výstavbu projektovaného záměru je v současnosti zastavěna objekty zahradnictví
a přilehlými zpevněnými plochami. Stávající skleníky, administrativní budova a sklady, budou
demolovány.
Stavba obchodního centra se skládá se ze tří objektů (SO 01, SO 02 a SO 03). Objekty
obchodního centra jsou půdorysně tvarovány do tvaru širokého L, a tak pomáhají prostorově definovat
veřejný prostor. Fasáda objektu orientovaná do tohoto prostoru bude v maximální míře prosklená. Podél
objektů je navržen dostatečně dimenzovaný chodník, který bude navíc částečně kryt předsazeným
zastřešením. V rohu tvaru L je vytvořen průchod, který umožní pěší napojení do plochy zeleně s
návazností na lávku pro pěší, přes řeku Svitavu a také pohledově rozdělí hmotu budovy.
Obchodní objekty budou mít plochou střechu, směrem k parkovišti doplněnou o nadsazené
přestřešení obchodního chodníku. Výška objektu SO 01 je 7,4 m, výška objektů SO 02 a SO 03 je 5,65
m – 7,0 m.
Směrem ke stávajícímu bytovému domu je navržen pás izolační zeleně. Provoz zásobování je
navržen odděleně ze zadní strany objektu tak, aby bylo vyloučeno jakékoli zatěžování hlukem ve vztahu
k obytnému objektu na severní straně pozemku.
Objekt SO 01 je navržen a bude užíván jako prodejna potravin a omezeného sortimentu
smíšeného zboží. V části objektu je umístěna lékárna se samostatným vstupem. Stavba obsahuje
celkovou prodejní ploch prodejny potravin 914 m2 a prodejní plochu lékárny 73 m2. Pro zajištění
parkování návštěvníků nákupního centra bude součástí areálu parkoviště pro osobní automobily.
Otevírací doba prodejen se předpokládá denně od 08:00 do 22:00. Zásobování bude probíhat již od
6.00.
Objekty SO 02, SO 03 jsou navrženy a budou užívány jako nájemní jednotky pro obchod a
služby.
Stavba bude sloužit pro maloobchodní prodej zboží nepotravinářského sortimentu, provoz
cukrárny a provoz kadeřnictví. Stavba obsahuje patnáct samostatných nájemních jednotek s celkovou
plochou 6854 m2. Pro zajištění parkování návštěvníků nákupního centra bude součástí areálu
parkoviště pro osobní automobily. Otevírací doba prodejen se předpokládá denně od 08:00 do 20:00.
Jedná se o jednopatrové prodejny, obsahující prodejní a skladové prostory.
Provoz obchodního centra bude pouze v denních hodinách (6.00 – 22.00). Areál nebude
provozován v noční dobu (22.00 – 6.00).
Dopravně bude stavba a parkovací plochy napojená na silnici II/374 (ulice na Poříčí). Stávající
styková křižovatka silnice II/374 a MK Na Řadech bude přestavěna na čtyřramennou jednopruhovou
okružní křižovatku se čtvrtým ramenem napojujícím OC. Účelová komunikace pro zajištění zásobování
bude napojena sjezdem na silnici II/374 v jižní části plánovaného areálu OC.
Vytápění objekt SO 01
Zdrojem tepla a chladu pro vytápění a chlazení prodejny bude zbytkové teplo získané z
technologického chlazení formou „Conveni packu“ a zařízeními DAIKIN. Venkovní jednotky budou
umístěné na ocelové konstrukci na střeše (parkovišti) objektu.
Pro vytápění zázemí a ohřev TUV bude elektrických přímotopů.
Vytápění objekty SO 02, SO 03
Zdrojem tepla bude plynová kotelna. Celkový instalovaný výkon kotelny 2 x 280 kW = 560 kW,
palivo zemní plyn. Hodinová spotřeba plynu pro vytápění (zima) - max. 56 m3/h. Celková roční spotřeba
plynu - vytápění 65.000 m3/rok
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Komunikační napojení a vyvolaná doprava

Dopravně bude stavba a parkovací plochy napojená na silnici II/374 (ulice na Poříčí). Stávající
styková křižovatka silnice II/374 a MK Na Řadech bude přestavěna na čtyřramennou jednopruhovou
okružní křižovatku se čtvrtým ramenem napojujícím OC. Účelová komunikace pro zajištění zásobování
bude napojena sjezdem na silnici II/374 v jižní části plánovaného areálu OC.
Doprava na parkovištích a účelových komunikacích
Záměr bude provozován pouze v denní době (6-22 hodin). V rámci posuzovaného obchodního
centra je navrženo parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 236 parkovacích stání. Většinu
vyvolané dopravy areálu bude tvořit osobní doprava zákazníků prodejen obchodního centra.
Předpokládaná intenzita osobní dopravy na parkovištích je za předpokladu, že během dne se v průměru
na jednom parkovacím místě otočí 5 vozidel, 2x 1 180 pojezdů pouze v denní době. V noční době
(22:00 – 6:00) obchodní centrum nebude provozováno.
Zásobování bude prováděno těžkými a lehkými nákladními vozy a dodávkami, a to pouze
v denní době.
SO 01 těžká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
- nákladní vozidla do 12 t – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod
- lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
SO 02 lehká nákladní vozidla – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod
SO 03 nákladní vozidla do 12 t – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
- lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
Doprava na veřejných komunikacích
V případě zákazníků prodejen obchodního centra, předpokládaná souběžnost dopravy, kdy
vozidla by projela po komunikaci v každém případě nebo již v současné době danou lokalitou projíždějí
za účelem nákupů ve vedlejším stávajícím obchodním centru, činí 30 %. Pouze max. 70 % vozidel
z počtu 2 360 vozidel pojede primárně do areálu obchodního centra, nebo aniž by danou lokalitou již
v současné době neprojížděli, a to pouze v denní době (od 6 do 22 hod).
Celková nově vyvolané doprava na veřejných komunikacích v souvislosti s realizací areálu
obchodního centra Blansko je tudíž:
- 1 652 pojezdů osobních automobilů (zákazníci)
- 4 pojezdy těžkých nákladních automobilů (zásobování)
- 14 pojezdů nákladních automobilů do 12 t (zásobování)
- 18 pojezdů lehkých nákladních automobilů (zásobování)

-

-

Rozdělení směrů na navazující veřejné komunikace:
Osobní automobily:
116 pojezdů směrem severním po ulici Poříčí,
1 106 pojezdů směrem jižním po ulici Poříčí
430 pojezdů směrem východním po ulici Na Řadech
Zásobování:
4 pojezdy těžkých nákladních automobilů pouze směrem jižním po ulici Poříčí
7 pojezdů nákladních automobilů do 12 t směrem jižním i směrem severním po ulici Poříčí
9 pojezdů lehkých nákladních automobilů směrem jižním i směrem severním po ulici Poříčí
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Obrázek 3: Areál OC
SO 01

Vjezd OC (OA)

SO 02
Kruhová křižovatka

SO 03

Vjezd zásobování
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3.4.

Zdroje znečišťování ovzduší

Rozptylová studie je zpracována jako příspěvková, pozadí je převzato z dat ČHMU.
hodnocen provoz záměru.

Je

3.4.1. Stavba záměru

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě přípravy nevzniknou.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při
návozu stavebních materiálů. Jedná se o krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích,
většinově mimo obytnou zástavbu.
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor stavby zejména bourací a zemní práce (skrývka ornice, výkopové práce, úpravy terénu, stavba parkovišť
komunikací), které mohou být za nepříznivých klimatických podmínek zejména zdrojem emisí tuhých
znečišťujících látek. Dalšími zdroji emisí je pohyb vozidel a mechanismů na prostoru stavby (nakladače,
hutnící válce, nákladní vozidla apod.).

3.4.2. Provoz záměru

Dominantním ZZO bude vyvolaná doprava. Na emisním a imisním zatížení se dále bude podílet
vytápění objektů SO 02 a SO 03.

3.4.3. Emise do ovzduší:
Stavba záměru
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je prakticky nemožné reálně stanovit emise do
ovzduší ze stavby. Emise budou závislé na počtu nasazených mechanismů a na způsobu organizace
dopravy. Významný vliv bude mít i aktuální klimatická situace.
Provoz záměru

Tabulka 2: Provoz záměru – emise do ovzduší

NOx

PM10

Vyvolaná doprava

251.901

590.195

celkem

336.401

590.195

Spalování ZP

84.500

kg/rok

PM2.5

benzen

BaP

g/rok

154.598

5.347

9.181

154.598

5.347

9.181

Doprava je rozdělena na jednotlivé úseky – po 25 metrech.

3.5.

Meteorologické podklady

3.5.1. Základní klimatická charakteristika

Zeměpisnou polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory jsou určeny makroklimatické
podmínky na řešeném území. Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt – Klimatické oblasti
Československa 1973) je území v okolí připravovaného záměru zařazeno do mírně teplé klimatické
oblasti MT 11 (dlouhé léto teplé a suché, přechodné období s mírně teplým jarem, krátkou zimou, mírně
teplou, velmi suchou) a průměrné roční teploty vzduchu se pohybují kolem 7,8 °C. Klimatická oblast
MT11 je charakterizovaná dlouhým, teplým, suchým létem, s krátkým přechodným obdobím, s mírně
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
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Tabulka 3: Klimatické charakteristiky oblasti (Quitt, 1971)
Charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu v °C
Průměrná teplota v červenci v °C
Průměrná teplota v dubnu v °C
Průměrná teplota v říjnu v °C
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT11
40-50
140-160
110-130
30 - 40
-2 až -3
17-18
7-8
7-8
90 - 100
350 - 400
200-250
50-60
120-150
40 - 50

3.5.2. Mezoklimatická charakteristika
Mezoklimatické poměry jsou ovlivněny především tvarem, sklonem a orientací reliéfu ke
světovým stranám.
Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly větru. Pro
hodnocení dané lokality byl z pohledu rozptylových podmínek využit odborný odhad větrné růžice pro
lokalitu Jičín ve výšce 10 m (ČHMÚ).
Tabulka 4: Četnost směrů větru v % (Větrná růžice Blansko)

Obrázek 4: Rychlostní VR

Obrázek 5: stabilitní VR

Větrná růžice je rozpočtena do 360 směrů větru (po 1 stupni). Označení směrů větru se provádí
po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní
vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru.
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Pozn.: Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní
od jihu atd.)
Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do
jedné až tří tříd rychlosti větru.
Výpočet očekávaných imisních půlhodinových přízemních koncentrací byl proveden pro
každou třídu stability a třídu rychlosti větru.

3.6.

Popis referenčních bodů

Zájmové území je voleno tak, aby obsáhlo významnější vliv posuzovaného záměru. Zaujímá
rozlohu 2000 x 1050 metrů a je pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů s krokem 50 m doplněný RB
podél komunikací. Dále byl výpočet proveden v 10 RB mimo souřadnicovou sítí (shodně s hlukovou
studií). Souřadnicový systém JTSK, výškopis v50-JTSK.

3.7.

Znečišťující látky a příslušné imisní limity

Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 201/2012. Všechny uvedené
přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky
(objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných úrovní
znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok

Tabulka 5: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich
překročení
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen
Částice PM10
ČásticePM10
Částice PM2,5

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
200 µg.m-3
40 µg.m-3
5 µg.m-3
50 µg.m-3
40 µg.m-3
25 μg.m-3

Maximální počet překročení
18
0
0
35
0
0

Tabulka 6: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené
pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

Doba průměrování
1 kalendářní rok

Imisní limit
1 ng.m-3
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3.8.

Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě

Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry, roky 2011-2015):
Tabulka 7: Hodnocení imisní situace ze čtverců 1x1 km:

CISLO

618472
619472
618471
619471

limit
minimum
maximum
% limitu
minimum
% limitu
maximum

NO2_rp BZN
BaP
PM10_rp PM10_M36 PM25_rp
12.2
1.4
0.64
22.60
38.6
17.1
17.3
1.5
0.8
24.40
41.1
18.8
12
1.4
0.63
22.40
38.5
17.1
18.1
1.6
0.79
24.50
41.5
18.8
40
5
1
40
50
25
12.00
1.40
0.63
22.40
38.50
17.10
18.10
1.60
0.80
24.50
41.50
18.80
30.00%

45.25%

28.00%
32.00%

63.00%
80.00%

56.00%
61.25%

77.00%
83.00%

68.40%
75.20%

Obrázek 6: Umístění čtverců

Posuzovaná oblast je imisně zatížena zejména prašným spadem (PM10, PM2.5) a znečišťující
látkou benzo(a)pyren. Dle dat ČHMU k překročení imisních limitů nedochází.
Rozptylová studie hodnotila vliv příspěvků ZZO (vliv provozu) na kvalitu ovzduší v posuzované
lokalitě. Do výpočtů byly zahrnuty i resuspenze tuhých znečišťujících látek.
Realizace záměru nepovede k překročení imisních limitů na posuzovaném území.
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4. Výsledky rozptylové studie
4.1.

Rozsah vypočtených hodnot a komentář

Rozptylová studie hodnotí vliv posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší. Rozptylová studie je
zpracována jako příspěvková. Výpočty imisního zatížení byly provedeny pro výšku 1,5 m nad úrovní
terénu.
Výpočty byly provedeny pro provoz záměru

Vypočtené hodnoty (rozsah tj. minimální a maximální hodnoty imisního zatížení vypočtené na
posuzovaném území jsou uvedeny v následujících tabulkách v mikrogramech/m3 (benzo(a)pyren
v pikogramech/m3). Posuzovány jsou znečišťující látky které mají stanoven imisní limit tj.:
 PM10
tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10
 PM2.5
tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM2.5
 NO2
oxidy dusíku (NO2)
 Benzen
 Benzo(a)pyren

Tabulka 8: Vypočtené hodnoty imisního zatížení – provoz záměru

benzo(a)pyren
benzen
NO2

PM10
PM2.5

roční průměrné imisní
koncentrace
roční průměrné imisní
koncentrace
maximální hodinové imisní
koncentrace
roční průměrné imisní
koncentrace
maximální 24hodinové
imisní koncentrace
roční průměrné imisní
koncentrace
roční průměrné imisní
koncentrace

minimální
vypočtená
hodnota

0.069

4.3E-05

0.173

5.3E-04

0.485

4.3E-03

0.001

maximální
vypočtená
hodnota

20.537

0.018

imisní limit

1000

5

0.908

200

4.950

50

0.070
1.184
0.313

40
40
25

% limitu
minimum

0.01%

0.00%
0.09%

0.00%
0.97%
0.01%
0.00%

% limitu
maximum

2.05%
0.36%
0.45%
0.17%
9.90%
2.96%
1.25%

Rozptylová studie hodnotila vliv provozu záměru na kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě
(Blansko). Do výpočtů byly zahrnuty i resuspenze tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu.
Skutečný vliv ZZO bude závislý i na aktuálních meteorologických podmínkách.






Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a provozu
zdrojů.
Vypočtený příspěvek zdrojů je pod úrovní imisních limitů stanovených platnou legislativou.
Vliv zdrojů je největší v okolí komunikací a okolí areálu. S rostoucí vzdáleností od zdrojů poměrně
rychle klesá.
Intenzity dopravy jsou stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné emisní a následně
imisní zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě dopravy
Pro výpočet emisí z dopravy bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým
vybavením MEFA 13, skutečné emise jsou závislé zejména na složení vozového parku.
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4.1.1. Benzo(a)pyren
Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti
benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou
krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až
600 °C.
Imisní limit - roční průměrná imisní koncentrace 1 ng/m3.(1000 pikogramů/m3)
Maximální příspěvek nových ZZO představuje cca 2,05% imisního limitu.

4.1.2. Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny) se sladkým zápachem. Při
pokojové teplotě je to bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními účinky.
Imisní limit - roční průměrná imisní koncentrace 5 g/m3. Imisní limit není překročen (imisní
zatížení do 26 % imisního limitu), Maximální příspěvek nových ZZO představuje cca 0,36 % imisního
limitu.

4.1.3. NO2

Oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu jde o červenohnědý, agresivní, prudce jedovatý plyn.
Vzniká při spalovacích procesech, například ve spalovacích motorech oxidací vzdušného dusíku za
vysokých teplot. Způsobuje záněty dýchacích cest od lehkých forem až po edém plic.
Imisní limity - hodinová průměrná imisní koncentrace 200 g/m3.(maximální počet překročení
18)
- roční průměrná imisní koncentrace 40 g/m3.
Maximální příspěvek nových ZZO se pohybuje u krátkodobého (hodinového) imisního zatížení
do 0.45% imisního limitu, u roční průměrné imisní koncentrace do 0.17% imisního limitu).

4.1.4. PM (Pevné částice)

Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či particulate matter – PM)
jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být
unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. vliv
pevných prachových částic na zdraví závisí především na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na
chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíže. Částice menší než 10 µm pronikající za hrtan do dolních
cest dýchacích. Někdy se proto označují jako vdechované částice



35)

PM10 – částice menší než 10 μm,
PM2,5 – částice menší než 2,5 μm
PM10
Imisní limity - 24 hodinová průměrná imisní koncentrace 50 g/m3.(maximální počet překročení

- roční průměrná imisní koncentrace 40 g/m3.
Imisní limit není překročen. Maximální příspěvek nových ZZO se pohybuje u krátkodobého
(průměrného 24 hodinového tj. denního) imisního zatížení do 9,9 % imisního limitu, u roční průměrné
imisní koncentrace do 2,96% imisního limitu).
PM2.5
Imisní limit - roční průměrná imisní koncentrace 25 g/m3.
Maximální příspěvek nových ZZO představuje do cca 1,25% imisního limitu.
Vypočtené hodnoty příspěvku posuzovaných ZZO ke stávajícímu imisnímu zatížení jsou
výrazně pod úrovní imisních limitů. Navýšení emisí a následně vliv záměru na imisní situaci
v posuzované lokalitě nezpůsobí překročení imisních limitů.
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Pro snížení emisí PM doporučuji provádět pravidelný úklid parkovišť a obslužných komunikací.
Bourací práce nejsou předmětem zpracovaného záměru, budou řešeny zvlášť.
V průběhu výstavby lze předpokládat navýšení emisní a následně imisní zátěže. Jedná se
zejména o první fázi výstavby – bourání, skrývka a zemní práce a o návozy betonu, kdy se na stavbě
bude pohybovat nejvíce mechanismů (bagry, nakladače) a TNA (návoz násypů, návoz betonu).
Navýšení emisí a následně zhoršení imisní situace bude časově omezené. Během výstavby bude
nutno dodržovat základní opatření pro snížení emisí:
- Očista vozidel před nájezdem na komunikace
- Optimalizace tras vozidel
- Zaplachtování vozidel převážejících potenciálně prašný náklad (např. vytěženou zeminu
mimo areál, dovoz písku), zejména v případě suchého a větrného počasí
- Vypínání motorů v případě stání vozidel
- Minimalizace dočasných úložišť vytěžené zeminy a sypkých materiálů
- Úklid a kropení ploch a komunikací
Navýšení emisí a imisního zatížení v posuzovaném území nebude po realizaci záměru natolik
významné, aby způsobilo překročení imisních limitů.
Imisní zatížení bylo dále vypočteno v 10 vybraných referenčních bodech umístěných u obytné
zástavby.
Obrázek 7: Umístění referenčních bodů mimo síť

Vypočtené hodnoty imisního zatížení jsou uvedeny v následující tabulce v mikrogramech/m3
(benzo(a)pyren v pikogramech/m3).
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Tabulka 9: Vypočtené hodnoty imisního zatížení ve vybraných referenčních bodech
Ref.bod
x1
x2
x3
x1
x2
x3
x1
x2
x3
x10

M1 PR PD -

benzo(a)pyren
PR

4.218
7.444
4.111
7.373
6.403
4.601
4.349
4.580
3.510
1.513

benzen
PR

0.003
0.005
0.003
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.002
0.001

M1

NO2

0.617
0.727
0.660
0.738
0.783
0.697
0.719
0.614
0.653
0.509

PR

0.016
0.026
0.015
0.025
0.024
0.019
0.020
0.016
0.017
0.008

PM2.5
PR

3.902
3.660
2.663
2.621
2.421
2.009
2.053
4.093
1.891
1.821

PD

PM10

0.254
0.445
0.258
0.461
0.407
0.292
0.283
0.329
0.234
0.095

PR

0.067
0.118
0.067
0.120
0.106
0.076
0.074
0.085
0.061
0.025

maximální hodinové imisní koncentrace
roční průměrné imisní koncentrace
maximální 24hodinové imisní koncentrace (denní)

Vypočtené hodnoty imisního zatížení jsou dostatečně pod úrovní imisních limitů. Vliv
posuzovaných ZZO není natolik významný, aby způsobil překročení imisních limitů.

4.2.

Grafická část

Grafická část zobrazuje izolinie imisních koncentrací nad mapovým podkladem. Znázorněn je
příspěvek zdrojů znečišťování ovzduší k imisnímu zatížení lokality.
U maximálních imisních hodinových nebo denních koncentrací jsou znázorněna maxima tj.
nejvyšší vypočtené hodnoty imisního zatížení. Na rozdíl od průměrných ročních koncentrací tato
situace nenastává současně (reálná maxima jsou závislá zejména na aktuální klimasituaci tj. rychlosti
a směru větru a třídě stability).
Grafická část je uvedena v příloze na CD.

4.3.

Tabulková část

Podrobné vyčíslení vypočteného imisního zatížení v jednotlivých referenčních bodech je
uvedeno v souhrnné tabulce na CD.

5. Návrh kompenzačních opatření
Není relevantní

6. Závěrečné hodnocení
zdrojů.

Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a provozu

V době výstavby dojde ke krátkodobému nárůstu emisního a imisního zatížení na
posuzovaném území. V průběhu výstavby je potřeba aplikovat standardní opatření pro snížení emisní
a následně imisní zátěže a to zejména v průběhu skrývky a zemních prací.
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Příspěvek provozu záměru k emisní situaci na posuzovaném území není natolik významný, aby
způsobil překročení imisních limitů na posuzovaném území.
Z hlediska ochrany ovzduší je realizace záměru akceptovatelná.
Ing. Bohuslav Popp, 533 45 Podůlšany 27
IČO: 686 99 841
Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků
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Obrázek 1: TZL tuhé znečišťující látky jako PM10, Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Obrázek 2: TZL tuhé znečišťující látky jako PM10, Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Obrázek 3: Nox oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý, Maximální imisní hodinové koncentrace v mikrogramech/m3
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Obrázek 4: Nox oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý, Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Obrázek 5: PM2.5, Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Obrázek 6: Benzo(a)pyren, Maximální imisní hodinové koncentrace v pikrogramech/m3
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Obrázek 7: Benzen, Maximální imisní hodinové koncentrace v mikrogramech/m3
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Obrázek 8: Umístění RB
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Úvod

Tato hluková studie je zpracována jako samostatná příloha dokumentace „Oznámení ve smyslu zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“ pro záměr „OC Blansko, ulice Poříčí“.
Předmětem záměru je stavba obchodního centra pro maloobchodní prodej potravinářského a
nepotravinářského zboží včetně účelových areálových komunikací a parkovacích ploch.
Staveniště se nachází v katastru města Blansko, při ulici Poříčí v místě stávajících zahradních skleníků.
Plocha pro výstavbu záměru je v současnosti zastavěna objekty zahradnictví a přilehlými zpevněnými
plochami. Stávající skleníky, administrativní budova a sklady, budou demolovány.
Předmětem hlukové studie je zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě a zhodnocení vlivu
nově předpokládaného záměru jak z hlediska jeho provozu, tak z hlediska vlivu výstavby na hlukovou situaci
v jeho okolí, zejména ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě.
Obr. č. 1: Umístění záměru

zájmová lokalita

2

Podklady

Jako podklady k vypracování hlukové studie byly použity následující materiály:

mapa dotčeného území, internetové stránky www.mapy.cz,

situace projektované stavby,

dokumentace pro územní rozhodnutí pro projekt „OC Blansko, ulice Poříčí“, Atelier GNS s.r.o., 9/2016,

doplňující data a informace předaná projektantem,

dopravně inženýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 a
2010 na ulici Poříčí, ŘSD ČR,

výsledky průzkumu dané lokality, vlastní provedená měření hluku.
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Související právní předpisy, normy a použitá metodika
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších zákonů,
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.),
ČSN ISO 1996 – 1,2 Akustika. Popis, měření a posuzování hluku prostředí,
Metodický návod MN č.j. 62545/2010-OVZ-32.3.-1.11.2010.

Rozsah stavby a situační vazby

Předmětem záměru je stavba obchodního centra pro maloobchodní prodej potravinářského a
nepotravinářského zboží včetně účelových areálových komunikací a parkovacích ploch.
Staveniště se nachází v katastru města Blansko, při ulici Poříčí v místě stávajících zahradních skleníků.
Plocha pro výstavbu projektovaného záměru je v současnosti zastavěna objekty zahradnictví a přilehlými
zpevněnými plochami. Stávající skleníky, administrativní budova a sklady, budou demolovány.
Stavba obchodního centra se skládá se ze tří objektů (SO 01, SO 02 a SO 03). Objekty obchodního centra
jsou půdorysně tvarovány do tvaru širokého L, a tak pomáhají prostorově definovat veřejný prostor. Fasáda
objektu orientovaná do tohoto prostoru bude v maximální míře prosklená. Podél objektů je navržen dostatečně
dimenzovaný chodník, který bude navíc částečně kryt předsazeným zastřešením. V rohu tvaru L je vytvořen
průchod, který umožní pěší napojení do plochy zeleně s návazností na lávku pro pěší, přes řeku Svitavu a
také pohledově rozdělí hmotu budovy.
Obchodní objekty budou mít plochou střechu, směrem k parkovišti doplněnou o nadsazené přestřešení
obchodního chodníku. Výška objektu SO 01 je 7,4 m, výška objektů SO 02 a SO 03 je 5,65 m – 7,0 m.
Směrem ke stávajícímu bytovému domu je navržen pás izolační zeleně. Provoz zásobování je navržen
odděleně ze zadní strany objektu tak, aby bylo vyloučeno jakékoli zatěžování hlukem ve vztahu k obytnému
objektu na severní straně pozemku.
Objekt SO 01 je navržen a bude užíván jako prodejna potravin a omezeného sortimentu smíšeného zboží.
V části objektu je umístěna lékárna se samostatným vstupem. Stavba obsahuje celkovou prodejní ploch
prodejny potravin 914 m2 a prodejní plochu lékárny 73 m2. Pro zajištění parkování návštěvníků nákupního
centra bude součástí areálu parkoviště pro osobní automobily. Otevírací doba prodejen se předpokládá denně
od 08:00 do 22:00. Zásobování bude probíhat již od 6.00.
Objekty SO 02, SO 03 jsou navrženy a budou užívány jako nájemní jednotky pro obchod a služby.
Stavba bude sloužit pro maloobchodní prodej zboží nepotravinářského sortimentu, provoz cukrárny a provoz
kadeřnictví. Stavba obsahuje patnáct samostatných nájemních jednotek s celkovou plochou 6854 m2.
Pro zajištění parkování návštěvníků nákupního centra bude součástí areálu parkoviště pro osobní automobily.
Otevírací doba prodejen se předpokládá denně od 08:00 do 20:00.
Jedná se o jednopatrové prodejny, obsahující prodejní a skladové prostory.
Provoz obchodního centra bude pouze v denních hodinách (6.00 – 22.00). Areál nebude provozován v noční
dobu (22.00 – 6.00).
Dopravně bude stavba a parkovací plochy napojená na silnici II/374 (ulice na Poříčí). Stávající styková
křižovatka silnice II/374 a MK Na Řadech bude přestavěna na čtyřramennou jedno pruhovou okružní
křižovatku se čtvrtým ramenem napojujícím OC. Účelová komunikace pro zajištění zásobování bude napojena
sjezdem na silnici II/374 v jižní části plánovaného areálu OC.
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Obr. č. 2: Situace záměru
Nejbližší obytná zástavba je od posuzovaného záměru situována severním směrem při ulici Poříčí (jedná se
o 3NP bytový dům). Východním až jihovýchodním směrem (jedná se o zástavbu 2-3NP objektů k bydlení při
ulici Divišova). Jižním směrem podél příjezdové ulice Poříčí (jedná se 4NP bytové domy).

5
5.1

Hygienické limity
Stanovení hygienických limitů ve smyslu platné legislativy

Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru staveb a denní a noční době dle tabulky č. 1 části A přílohy
č. 3 k tomuto nařízení vlády.
Tab. č. 1: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku dle novely NV č. 272/2011 Sb.
Hluková studie

listopad 2016

OC Blansko, ulice Poříčí

Způsob využití území

strana 6 z 37

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Pozn.: 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 drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)
Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku 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.
(pozn.: Stacionárními zdroji hluku se rozumí stavby, objekty, provozovny a areály sloužící k průmyslové
výrobě, obchodní a administrativní činnosti a službám, včetně dopravy v těchto areálech.)
2)
Použije se pro hluk z dopravy na drahách, 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 drahách v ochranném pásmu dráhy.
4)
Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Dle § 12 odst. 3 v případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních
komunikacích, drahách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB. Pro vysoce impulsní hluk se
přičte další korekce -12 dB.
Pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru se v době od 7 do 21 hodin k základní hladině hluku
přičte přípustná korekce +15 dB. V době od 6 do 7 hodin se k základní hladině hluku přičte přípustná korekce
+10 dB, v době od 21 do 22 hodin také +10 dB a pro noční dobu od 22 do 6 hodin +5 dB.
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších zákonů, se:
chráněným venkovním prostorem stavby rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich
obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru
bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a
venkovních pracovišť,
Podle novely Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu projektované novostavby
následující hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru
staveb:

Hluk z výstavby projektovaného areálu obchodního centra
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Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti pro maximální 14-ti hodinové působení stavebního
hluku
LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 hod
LAeq,s = 60 dB ve dne v době 6:00 – 7:00 a 21:00 – 22:00 hodin
LAeq,s = 45 dB ve dne v době 22:00 – 6:00 hodin

Hluk z provozu areálu obchodního centra
 Hygienický limit hluku pro hluk z provozu areálu provozovny - z dopravy na účelových komunikacích a
parkovištích v rámci areálu a z provozu stacionárních zdrojů hluku bez prokázání tónové složky
ve venkovním chráněném prostoru staveb
LAeq, 8 h = 50 dB v denní době (6:00 – 22:00) – pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
LAeq, 1 h = 40 dB v noční době (22:00 – 6:00) – pro nejhlučnější hodinu
Hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích
 Hygienický limit hluku pro hluk z automobilové dopravy v okolí ulice Poříčí (jedná se o komunikaci II. třídy
č. 384), která hlukově ovlivňuje posuzovanou lokalitu ve venkovním chráněném prostoru staveb
situovaných v blízkosti obchodního centra
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00) - v chráněném venkovním prostoru staveb
U stávající obytné zástavby, která je však v současné době nadměrně zatěžována hlukem z dopravy, který
přetrvává od roku 2000, je navržena korekce na starou hlukovou zátěž, tj. korekce +20 dB, tzn. limit LAeq,16h
= 70 dB v denní době a LAeq,8h = 60 dB v noční době. Jedná se především o hluk z dopravy v blízkosti ulice
Poříčí (silnice II/374) a ulice Na Řadech, kde byla výrazná doprava již před rokem 1.1.2001 – viz výsledky
dopravního průzkumu provedeného ŘSD ČR v roce 2000 uvedené v kap. 5.2 této hlukové studie.
Posouzení možnosti uplatnění hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž je uvedeno v kap. 5.2 této
hlukové studie.
Návrh uplatnění výše uvedených hlukových limitů v jednotlivých RVB je uveden v tabulce č. 5 s vypočtenými
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A pro stávající stav hluku z dopravy na veřejných komunikacích
(kap. 7.4 této hlukové studie).

5.2

Posouzení možnosti uplatnění hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž

Pro vyhodnocení využití korekce na starou hlukovou zátěž v blízkosti ulice Poříčí a Na Řadech byly u zástavby
v blízkosti této ulice na základě intenzit pozemní automobilové dopravy vypočteny imisní charakteristiky této
komunikace, která se v posuzované lokalitě uplatňuje jako dominantní zdroj.
Hodnoty intenzit dopravy pro rok 2000 byly převzaty z dopravně inženýrských podkladů ŘSD ČR. Intenzity
dopravy pro rok 2017 jsou přepočtené z výsledků sčítání pro rok 2010 a růstových koeficientů vydaných v TP
225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené
s účinností od 12. října 2012). Intenzity jsou v níže uvedené tabulkách.
Tab. č. 2: Intenzity dopravy pro rok 2000 zájmové lokalitě
Průměrné intenzity pro dané rok 2000
Sčítací úsek

Časový úsek

Z toho
Celkem
OA

MO

NA

úsek: 6-3971
(silnice II/374 – ulice Poříčí)

24 hodin

10 519

9 130

118

1 271

úsek: 6-3951

24 hodin

10 918

9 531

167

1 220
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Průměrné intenzity pro dané rok 2000
Sčítací úsek

Časový úsek

Z toho
Celkem
OA

MO

NA

4 954

106

727

(silnice II/374 – ulice Na Řadech)
úsek: 6-4066
(silnice II/374 – ulice Poříčí)

24 hodin

5 787

Obr. č. 3: Vyznačení sčítacích úseků na ŘSD ČR v roce 2000
Tab. č. 3: Intenzity dopravy pro rok 2017 za 24 hodin
Průměrné intenzity pro dané rok 2017
Sčítací úsek

Časový úsek

Z toho
Celkem
OA + MO

NA

NS

Rok 2017 bez záměru
úsek: 6-3971
(silnice II/374 – ulice Poříčí)

24 hodin

14 113

12 470

1 505

138

6:00 – 22:00

13 116

11 623

1 370

123

997

847

135

15

Rok 2017 se záměrem
úsek: 6-3971 od jihu k OC
(silnice II/374 – ulice Poříčí)

24 hodin

15 239

13 576

1 521

142

6:00 – 22:00

14 242

12 729

1 386

127

997

847

135

15

Rok 2017 se záměrem
úsek: 6-3971 od OC k severu
(silnice II/374 – ulice Poříčí)

24 hodin

14 245

12 586

1 521

138

6:00 – 22:00

13 248

11 739

1 386

123

22:00 – 6:00

997

847

135

15

22:00 – 6:00

22:00 – 6:00

Obr. č. 4: Vyznačení sčítacích úseků na ŘSD ČR v roce 2010
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Zjištění stávající intenzity dopravy na ulici Na Řadech bylo provedeno v rámci průzkumu dané lokality, kde
bylo provedeno i sčítání dopravy. Ve výpočtech 24 hodinové intenzity dopravy na této komunikaci je
uvažováno s rozdělením dopravy během běžného pracovního dne dle TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na
pozemních komunikacích (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 6. června
2012). 24hodinové intenzity dopravy pro stávající rok vypočtené z výsledků vlastního sčítání dopravy dle
tohoto dokumentu jsou následující.
ul. Na Řadech (úsek ul. Poříčí – odbočka ke stávajícímu obchodnímu centru)
osobní automobily, dodávky, motocykly… 6 957 pojezdů
nákladní automobily, autobusy
… 211 pojezdů
Celkem
… 7 167 pojezdů
ul. Na Řadech se záměrem (úsek ul. Poříčí – odbočka ke stávajícímu obchodnímu centru)
osobní automobily, dodávky, motocykly… 7 387 pojezdů
nákladní automobily, autobusy
… 211 pojezdů
Celkem
… 7 598 pojezdů
ul. Na Řadech (od odbočky ke stávajícímu obchodnímu centru dále východním směrem)
osobní automobily, dodávky, motocykly … 5 791 pojezdů
nákladní automobily, autobusy
… 256 pojezdů
Celkem
… 6 017 pojezdů
ul. Na Řadech se záměrem (od odbočky ke stávajícímu obchodnímu centru východním směrem)
osobní automobily, dodávky, motocykly … 6 221 pojezdů
nákladní automobily, autobusy
… 256 pojezdů
Celkem
… 6 477 pojezdů
Tab. č. 4: Vypočtené hodnoty LAeq,T z automobilové dopravy
Číslo RVB

Výška RVB

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]
Rok 2017 se záměrem

Rok 2000

nad terénem [m]
den - LAeq,16hod

noc - LAeq,8hod

den - LAeq,16hod

noc - LAeq,8hod

3

5,0

65,8

60,7

58,1

49,6

8

5,0

63,5

57,2

64,0

57,4

Pozn.: Ve výpočtech byly zohledněny v roce 2000 emisní hodnoty zdrojů pro rok 2000.

Porovnáním jednotlivých stavů lze konstatovat, že nedochází od roku 2000 do roku 2017 (s provozem
záměru) k akusticky významnému zhoršení hlučnosti ve výhledové variantě oproti stavu v roce 2000 (hodnota
navýšení není vyšší jak 2,0 dB), a tudíž lze pro posouzení dopravy u obytné zástavby situované
v blízkosti hodnocených komunikací (viz RVB č. 3 a 8) využít korekci na starou hlukovou zátěž, tzn.
limit LAeq,16h = 70 dB pro denní dobu a limit LAeq,8h = 60 dB pro noční dobu ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve smyslu pozdějších předpisů.
Pozn.: Na základě výpočtů bylo zjištěno, že v RVB č. 2 korekci na starou hlukovou zátěž nelze uplatnit.

6

Použitá metodika výpočtu

Použitý výpočtový program:
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 11.05 Profi (č. licence 6079), který umožňuje
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického materiálu "Výpočet hluku
z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD ČR.
Do verze byly dále implementovány:
 nová metodika Celostátního sčítání dopravy 2010
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TP 225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR schválené s účinností od 12. října 2012) - umožní automatický přepočet zadaných intenzit dopravy na
intenzity v roce výpočtu
 TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)" (Technické podmínky
MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012) - umožní zadat k jedné komunikaci až 10 vlastních
sčítání dopravy a jejich automatické vyhodnocení - přepočet na průměrnou roční 24 hodinovou
intenzitu dopravy
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.
Při výpočtu je uvažován odrazivý terén. Převýšení v dané lokalitě bylo modelováno pomocí vrstevnic.
Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován. Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění
hygienických limitů odpočítává odraznost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického
návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze
dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze
výpočtového programu.
Varianty výpočtů:
 Provoz areálu obchodního centra – denní a noční doba
 Výpočet a hodnocení automobilové dopravy na veřejných komunikacích vyvolané provozem
obchodního centra – denní a noční doba.
 Výpočet a hodnocení hluku z výstavby obchodního centra, denní doba
Referenční výpočtové body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny u nejbližší hlukově
chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru objektů nejbližších hlukově chráněných
staveb tj. 2 m před fasádou těchto objektů a na hranici chráněného venkovního prostoru. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku A v referenčních výpočtových bodech byla počítána ve výšce jednotlivých podlaží
nad úrovní terénu. Umístění referenčních bodů je uvedeno v následující tabulce. (Pozn.: Plochy pro sportování
nejsou dle novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších zákonů, chráněnými venkovními prostory.)
Lokalizace referenčních bodů je dále patrná ze situace uvedené v příloze č. 1 této hlukové studie.
Tab. č. 5: Umístění referenčních výpočtových bodů (= RVB)
Číslo RVB

Umístění referenčního bodu, Blansko

1

Chráněný venkovní prostor Z fasády 3NP bytového domu č.p. 1746, ul. Poříčí, Blansko

2

Chráněný venkovní prostor V fasády 3NP bytového domu č.p. 1746, ul. Poříčí, Blansko

3

Chráněný venkovní prostor S fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1331, ul. Divišova, Blansko

4

Chráněný venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1365, ul. Divišova, Blansko

5

Chráněný venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1400, ul. Divišova, Blansko

6

Chráněný venkovní prostor Z fasády 3NP objektu k bydlení č.p. 1561, ul. Divišova, Blansko

7

Chráněný venkovní prostor Z fasády 3NP objektu k bydlení č.p. 1744, ul. Divišova, Blansko

8

Chráněný venkovní prostor JZ fasády 4NP bytového domu č.p. 1540 ul. Poříčí, Blansko

9

Chráněný venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1219, ul. Divišova, Blansko

10

Hranice plochy pro rodinnou rekreaci

Lokalizace referenčních bodů je dále patrná ze situace uvedené v příloze č. 1 této hlukové studie. Umístění
referenčních výpočtových bodů dále dokresluje fotodokumentace uvedená v příloze č. 4 této hlukové studie.
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Stávající stav - tzv. nulová varianta
Popis stávající hlukové situace

A) Automobilová doprava
Stávající hluková situace v dané lokalitě je zásadním způsobem ovlivněna provozem automobilové dopravy
na komunikacích procházejících městem, zájmové území pak převážně ulicí Poříčí. Jedná se o komunikaci
druhé třídy (II/374), která prochází městem. Nejaktuálnější 24 hodinové sčítání intenzity dopravy v pracovní
dny uvádí ŘSD ČR pro rok 2010. Jsou následující:
Tab. č. 6: Intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin
Průměrné intenzity pro rok 2010
Sčítací úsek

Časový úsek

Z toho
Celkem

úsek: 6-3971
(silnice II/374 – ulice Poříčí)

OA + MO

NA

NS

24 hodin

12 566

10 939

1 490

137

6:00 – 22:00

11 674

10 196

1 356

122

22:00 – 6:00

892

743

134

15

Vzhledem k tomu, že je již konec roku 2016, byly výpočty provedeny již pro rok 2017, tzn. pro dobu, kdy bude
prováděno projednávání projektové dokumentace.
Intenzity dopravy jsou pro rok 2017 přepočtené z výsledků sčítání pro rok 2010 a růstových koeficientů
vydaných v TP 225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR schválené s účinností od 12. října 2012), a jsou následující:
Tab. č. 7: Intenzity dopravy pro rok 2017 za 24 hodin
Průměrné intenzity pro všechny dny pro rok 2017
Sčítací úsek

Časový úsek

Z toho
Celkem

úsek: 6-3971
(silnice II/374 – ulice Poříčí)

OA + MO

NA

NS

24 hodin

14 113

12 470

1 505

138

6:00 – 22:00

13 116

11 623

1 370

123

22:00 – 6:00

997

847

135

15

Zjištění intenzity dopravy na ulici Na Řadech bylo provedeno v rámci průzkumu dané lokality, kde bylo
provedeno i sčítání dopravy. Ve výpočtech 24 hodinové intenzity dopravy na této komunikaci je uvažováno
s rozdělením dopravy během běžného pracovního dne dle TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních
komunikacích (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012).
24hodinové intenzity dopravy pro stávající rok vypočtené z výsledků vlastního sčítání dopravy dle tohoto
dokumentu jsou následující.
ul. Na Řadech (úsek ul. Poříčí – odbočka ke stávajícímu obchodnímu centru)
osobní automobily, dodávky, motocykly… 6 957 pojezdů
nákladní automobily, autobusy
… 211 pojezdů
Celkem
… 7 167 pojezdů
ul. Na Řadech (od odbočky ke stávajícímu obchodnímu centru dále východním směrem)
osobní automobily, dodávky, motocykly … 5 791 pojezdů
nákladní automobily, autobusy
… 256 pojezdů
Celkem
… 6 017 pojezdů
V rámci průzkumu dané lokality bylo dále provedeno v referenčním bodě č. 2 a č. 8 kalibrační měření hluku
resp. stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (viz kap. 7.2 Protokol o měření hluku). Naměřené
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hodnoty slouží k následné kalibraci výpočtového modelu pro stávající stav a výpočtu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v referenčních výpočtových bodech č. 1 – 9.
B) Železniční doprava
Danou lokalitou prochází dvoukolejná železniční trať ČD č. 260. Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr
nenavyšuje intenzitu železniční dopravy, a vzhledem dále k tomu, že pro železniční dopravu platí odlišné
hygienické limity ve smyslu platné legislativy oproti dopravě automobilové, nebyl hluk z železniční dopravy
v rámci této hlukové studie dále posuzován.

7.2
7.2.1

Protokol o měření hluku
Cíl měření

Výsledky měření slouží jako podklad pro následující výpočty hlukové studie, převážně pak slouží ke kalibraci
modelu na výpočet hluku z provozu na veřejných komunikacích. Cílem měření není tudíž zjištění
ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro celou denní i noční dobu, ty jsou stanoveny následným
výpočtem.

7.2.2

Údaje o měření

Datum a čas měření:
10.11. 2015, 13:45 – 16:15
Měření provedl / odpovědná osoba:
Ing. Jana Barillová

Certifikát způsobilosti evid. č. 803/2006 metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření hluku
v pracovním a mimopracovním prostředí u ČMS
pomoc při sčítání dopravy: David Řehoř
Zkouška / měření byla provedena dle:
ČSN ISO 1996 – 1,2
MN č.j. 62545/2010-OVZ-32.3.-1.11.2010
Strategie a způsob (metody) měření:
Měřený hluk byl tvořen převážně proměnným hlukem z automobilové dopravy. Měření probíhalo při běžném
provozu automobilové dopravy. Měřením byly postihnuty situace, které se běžně v rámci hodnocené lokality
v měřeném časovém úseku denní doby s ohledem na roční období vyskytují.
Při měření byly eliminovány veškeré cizí rušivé hlukové události (houkající vozy záchranného systému, štěkot
psů, ...), a to přerušením chodu zvukoměru v průběhu vlastního měření.
Použitá zařízení pro měření:

Zvukoměr – spektrální anylazátor: Brüel&Kjær, typ 2250, výr. č. 2683040,
ověřovací list č. 8012-OL-10064-15, ČMI Praha, platnost ověření do 3. března 2017

Mikrofon: Brüel&Kjær, typ 4189, výr. č. 2607680,
ověřovací list č. 8012-OL-10065-15, ČMI Praha, platnost ověření do 2. března 2017

Akustický kalibrátor: Brüel&Kjær, typ 4231, výr. č. 2691512,
kalibrační list č. 8012-KL-10060-15, ČMI Praha, platnost kalibrace stanovena do 3. března 2017,

Stativ výsuvný

Digitální teploměr: přístroj: Testo 6400

Anemometr: přístroj: CFM Master, 8901
Hluková studie

listopad 2016

OC Blansko, ulice Poříčí

strana 13 z 37

Přístroje pro měření zvuku jsou ověřeny u ČMI Praha. Před a po ukončení měření byla měřící aparatura
zvukoměru kontrolována kalibrátorem, v odečtu hodnot nebyl seznán rozdíl.
Hlavní měřené hodnoty:
ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq)
distribuční hladina akustického tlaku A (LA90, LA99)
maximální a minimální hladina akustického tlaku A (LAMax, LAMin)
frekvenční analýza
Meteorologické podmínky:
10.11. 2015, 16:00:
teplota vzduchu: 16,4oC
relativní vlhkost vzduchu: 68 %
rychlost proudění vzduchu: do 3,0 m/s
atmosferický tlak přepočtený na hladinu moře: 1019,9 hPa
oblačno, bez mokrého povrchu komunikací, bez sněhové pokrývky
Šíření hluku: vzduchem
Impulsní hluk: ne
Umístění měřícího bodu:
Měřící bod A:
Měřící mikrofon zvukoměru byl umístěn na stativu ve výšce 3,5 m nad terénem 2 m od východní fasády
bytového domu č.p. 1746, ul. Poříčí, Blansko. Měřící mikrofon byl orientován rovnoběžně s povrchem terénu
ve směru k ulici Poříčí (silnice II/374). Bod měření odpovídá RVB č. 2. Umístění bodu je patrné na obrázku
č. 5.
Měřící bod B:
Měřící mikrofon zvukoměru byl umístěn na stativu ve výšce 3,5 m nad terénem 2 m od jihozápadní fasády
bytového domu č.p. 1540, ul. Poříčí, Blansko. Měřící mikrofon byl orientován rovnoběžně s povrchem terénu
ve směru k ulici Poříčí (silnice II/374). Bod měření odpovídá RVB č. 8. Umístění bodu je patrné na obrázku
č. 5.

Obr. č. 5: Vyznačení bodu měření A a B
Hluková studie

listopad 2016

OC Blansko, ulice Poříčí

7.2.3

strana 14 z 37

Naměřené hodnoty

Naměřené hodnoty hluku jsou následující:
Tab. č. 8: Naměřené hodnoty
Naměřené hodnoty

Číslo bodu

LA90

LA99

LAmin

LAmax

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

měření

LAeq[dB]

A

61,4

54,7

48,8

46,4

82,0

10.11.2015
Z hlediska hluku je dané místo měření
(13:52 – 14:52) ovlivněno převážně provozem na ulici

B

66,1

60,0

57,0

55,2

78,7

Poříčí (II/374)
10.11.2015
(15:13 – 16:13) Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna

Doba měření

Poznámka

Konvenční nejistota měření U, která zohledňuje nejistotu danou měřícím přístrojem a nejistotu danou
měřením: U = ± 2,0 dB. (Pozn.: Při prokazování hygienického limitu ve venkovním chráněném prostoru stavby
se nejistota měření odečítá.)
V naměřených hodnotách uvedených v tabulce č. 8 není zohledněna korekce na odraz od fasády dle
Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.31-11.2010 ze dne 1.11.2010.
Tab. č. 9: Intenzity dopravy na veřejných komunikacích v průběhu měření
Doba sčítání dopravy

Komunikace / úsek č.

10.11.2015
(13:52 – 14:52)
(1 hodina)
10.11.2015
(15:13 – 16:13)
(1 hodina)
10.11.2015
(15:05 – 16:05)
(1 hodina)

Intenzita dopravy – počet průjezdů, obousměrně
Celkem

OA + DOD

NA + BUS

TNA

MO

ul. Poříčí /1
II/374

994

917

66

6

5

ul. Poříčí /2
II/374

1 236

1 158

58

8

12

ul. Na Řadech /3

584

562

14

0

5

ul. Na Řadech /4

489

472

17

0

0

Obr. č. 6: Vyznačení sčítacích úseků
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Kalibrace výpočtového modelu

7.3

Výsledky měření hluku spolu s výsledky sčítání intenzit dopravy na přilehlých městských komunikacích v rámci
prováděného měření hluku slouží k následné kalibraci výpočtového modelu pro stávající stav a výpočtu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v ostatních zvolených referenčních výpočtových bodech stávající
hlukové situace a následně i hlukové výhledové situace.
Kalibrace výpočtového modelu spočívá ve správném nastavení modelu tak, aby se výsledné hodnoty
výpočtového modelu nelišily od hodnot zjištěných měřením o více než ± 2 dB. Jedná se především
o nastavení povrchu daných komunikací a výpočtové rychlosti vozidel na daných komunikacích.
Tab. č. 10: Vypočtené hodnoty LAeq,T z dopravy na veřejných komunikacích–kalibrační model
Naměřená hodnota ekvivalentní hladiny

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny

akustického tlaku LAeq, 1h [dB]

akustického tlaku LAeq, 1h [dB]

Místo

Výška

měření

nad terénem [m]

Den - LAeq,1hod

Noc - LAeq,1hod

Den - LAeq,1hod

Noc - LAeq,1hod

A

3,5

61,4 ± 2,0

---

61,5

---

B

3,5

66,1 ± 2,0

---

66,1

---

Výsledky provedených výpočtů ukazují na odchylku od naměřených hodnot LAeq,1h od 0 dB do +0,1 dB, což
ukazuje na správnost provedeného výpočtového modelu.

Výsledky výpočtů hluku z automobilové dopravy v zájmové lokalitě

7.4

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu
stávající automobilové dopravy na veřejných komunikacích pro denní a noční dobu. Výpočtům předcházela
kalibrace výpočtového modelu dle naměřených hodnot (viz kap. 7.2. a 7.3 této hlukové studie). Dle Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů, jsou výsledné hodnoty stanoveny pro celou denní i noční dobu.
Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění hygienických limitů odpočítává odraznost příslušné fasády dle
normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb č.j.62545/201-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny již po korekci
na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu.
Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 této studie.
Tab. č. 11: Vypočtené hodnoty LAeq,T z automobilové dopravy – stávající stav
Číslo RVB

1
2
3
4
5

Hluková studie

Výška RVB
nad terénem [m]

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]
den - LAeq,16hod

Navržený hygienický
limit

noc - LAeq,8hod

Navržený hygienický
limit

5,0

51,7

60

44,8

50

8,0

51,9

60

44,9

50

5,0

59,8

60

52,5

50

8,0

59,8

60

52,5

50

2,0

57,8

70

49,6

60

5,0

57,9

70

49,6

60

2,0

50,4

60

43,7

50

5,0

52,6

60

45,9

50

2,0

49,7

60

43,2

50

5,0

52,8

60

46,3

50
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]

Výška RVB
nad terénem [m]

den - LAeq,16hod

Navržený hygienický
limit

noc - LAeq,8hod

Navržený hygienický
limit

2,0

50,2

60

43,8

50

5,0

53,7

60

47,2

50

8,0

54,0

60

47,5

50

2,0

51,8

60

45,4

50

5,0

54,9

60

48,5

50

8,0

55,1

60

48,7

50

2,0

63,8

70

57,4

60

5,0

63,8

70

57,4

60

8,0

63,8

70

57,4

60

11,0

63,8

70

57,4

60

2,0

52,8

60

46,4

50

5,0

55,2

60

48,8

50

2,0

45,9

55

39,1

45

5,0

46,2

55

39,4

45

.Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují navržený hygienický limit ve smyslu platné legislativy.

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro hluk ze stávající automobilové dopravy pro denní a noční dobu
jsou uvedeny v příloze č. 3 této studie.
Na základě provedených výpočtů a měření lze konstatovat, že v blízkosti ulice Poříčí jsou v současné době
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z automobilové dopravy v noční době, ale někde i v denní době nad
hodnotami LAeq,16h = 60 dB v denní době, LAeq,8h = 50 dB v noční době (viz. RVB č. 2 a 8).
Avšak při uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (jedná se totiž o komunikace
dopravně velmi vytížené i před rokem 1.1. 2001), tj. při uplatnění korekce +20 dB jsou u této posuzované
obytné zástavby hygienické limity v denní době splněny, tzn. není překročen limit LAeq,16h = 70 dB v denní době
a LAeq,8h = 60 dB v noční době. Jedná se o RVB č. 8, kde byla doložena oprávněnost uplatnění této korekce.
Na fasádách objektů k bydlení orientovaných od hlavních městských komunikací, popř. situovaných již
ve větší vzdálenosti od hlavních městských komunikací jsou v současné době ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z automobilové dopravy v denní i v noční době pod hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB
v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době (viz. RVB č. 1, 3 - 7 a 9).

8
8.1

Výpočty hluku z provozu záměru – areálu obchodního centra
Zdroje hluku ve venkovním prostředí

Zdroji hluku související s provozem záměru a projevující se ve venkovním prostředí je převážně doprava
vyvolaná jeho provozem a zdroje související s větráním, vytápěním a chlazením objektů obchodního centra.
Dle způsobu šíření hluku do okolí lze zdroje hluku rozdělit na liniové, stacionární a plošné.

A) Liniové a plošné zdroje hluku
Doprava na parkovištích a účelových komunikacích
Hluk z dopravy bude pouze v době, kdy záměr bude provozován, tj. pouze v denní době. S ohledem na její
četnost se jedná o jeden z nejvýznamnějších zdrojů hluku. Hlukové emise budou vznikat zejména
při pojezdech na účelových komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách.
V rámci posuzovaného obchodního centra je navrženo parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem
Hluková studie
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236 parkovacích stání. Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit tedy osobní doprava zákazníků prodejen
obchodního centra. Předpokládaná intenzita osobní dopravy na parkovištích je za předpokladu, že během dne
se v průměru na jednom parkovacím místě otočí 5 vozidel, 2x 1 180 pojezdů pouze v denní době. V noční
době (22:00 – 6:00) obchodní centrum nebude provozováno.
Zásobování bude prováděno těžkými a lehkými nákladními vozy a dodávkami, a to pouze v denní době.
SO 01 těžká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
nákladní vozidla do 12 t – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod
lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
SO 02 lehká nákladní vozidla – 5/den, tzn. 10 pojezdů za den v době od 6 do 22 hod
SO 03 nákladní vozidla do 12 t – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
lehká nákladní vozidla – 2/den, tzn. 4 pojezdy za den v době od 6 do 22 hod
Doprava na veřejných komunikacích
V případě zákazníků prodejen obchodního centra, předpokládaná souběžnost dopravy, kdy vozidla by projela
po komunikaci v každém případě nebo již v současné době danou lokalitou projíždějí za účelem nákupů
ve vedlejším stávajícím obchodním centru, činí 30 %. Pouze max. 70 % vozidel z počtu 2 360 vozidel pojede
primárně do areálu obchodního centra nebo aniž by danou lokalitou již v současné době neprojížděli, a to
pouze v denní době (od 6 do 22 hod).
Celková nově vyvolané doprava na veřejných komunikacích v souvislosti s realizací areálu obchodního centra
Blansko je tudíž:
1 652 pojezdů osobních automobilů (zákazníci)
4 pojezdy těžkých nákladních automobilů (zásobování)
14 pojezdů nákladních automobilů do 12 t (zásobování)
18 pojezdů lehkých nákladních automobilů (zásobování)
Rozdělení směrů na navazující veřejné komunikace:
Osobní automobily:
116 pojezdů směrem severním po ulici Poříčí,
1 106 pojezdů směrem jižním po ulici Poříčí
- 430 pojezdů směrem východním po ulici Na Řadech
Zásobování:
4 pojezdy těžkých nákladních automobilů pouze směrem jižním po ulici Poříčí
7 pojezdů nákladních automobilů do 12 t směrem jižním i směrem severním po ulici Poříčí
9 pojezdů lehkých nákladních automobilů směrem jižním i směrem severním po ulici Poříčí

B) Stacionární zdroje hluku
Mezi stacionární zdroje hluku ve venkovním prostředí lze zařadit převážně zdroje související s větráním,
vytápěním a chlazením objektů záměru. Hlukové parametry vzduchotechnických a jiných zařízení byly jedním
z poskytnutých podkladů pro zpracování této studie.
Stacionární zdroje hluku, dle poskytnutých podkladů od projektantů, uvažované při výpočtech ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A v posuzovaných výpočtových bodech pro denní a noční dobu a jejich hlukové
parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Výskyt tónové složky se nepředpokládá.
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Tab. č. 12: Stacionární zdroje hluku – TZB - spojené se provozem záměru
Počet
Zdroj hluku

v provozu
(den / noc)

Akustický parametr
zdroje v dB

umístění

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 01 / OJ 16

VZT zařízení pro větrání objektu

2/1

LWA = 75 dB … den
LWA = 65 dB … noc

střecha SO 01 / OJ 16

Tepelná čerpadla pro prodejnu

2/2

LWA = 80 dB … den
LWA = 72 dB … noc

střecha SO 01 / OJ 15

VZT zařízení pro větrání objektu.

7/2

LWA = 75 dB … den
LWA = 65 dB … noc

střecha SO 01 / OJ 15

VZT zařízení

1/1

LWA = 80 dB

samostatný zdroj u západní fasády
SO 01 / OJ 15

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 14

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 13

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 12

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 12

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 12

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 12

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 11

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 10

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 9

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 8

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 8

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 8

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 8
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Počet
Zdroj hluku

v provozu
(den / noc)

Akustický parametr
zdroje v dB

umístění

VZT zařízení pro větrání objektu

1/1

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / kotelna

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 7

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání objektu

1/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 6

VZT zařízení pro větrání objektu

1/1

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 16

VZT zařízení pro větrání objektu

1/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 16

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání objektu

1/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 5

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 02 / OJ 3

VZT zařízení pro větrání objektu

2/2

LWA = 75 dB

střecha SO 02 / OJ 3

VZT zařízení pro větrání objektu

1/0

LWA = 78 dB

střecha SO 02 / OJ 3

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 80 dB

střecha SO 02 / OJ 3

VZT zařízení pro větrání objektu

6/2

LWA = 68 dB

střecha SO 03 / OJ 4

VZT zařízení pro větrání objektu

4/1

LWA = 80 dB

střecha SO 03 / OJ 4

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání objektu

1/1

LWA = 75 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání objektu

4/0

LWA = 80 dB

střecha SO 03 / OJ 2

VZT zařízení pro větrání objektu

3/0

LWA = 68 dB

střecha SO 03 / OJ 1

VZT zařízení pro větrání objektu

1/1

LWA = 75 dB

střecha SO 03 / OJ 1

VZT zařízení pro větrání objektu

2/0

LWA = 78 dB

střecha SO 03 / OJ 1

VZT zařízení pro větrání objektu

4/0

LWA = 80 dB

střecha SO 03 / OJ 1

8.2

Výsledky výpočtů a hodnocení

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z vlastního
provozu areálu OC Blansko pro denní a noční dobu. Jedná se o zhodnocení vlivu stacionárních zdrojů hluku,
provozu na parkovištích a účelových komunikacích v rámci areálu.
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů, jsou výsledné hodnoty v denní době stanoveny pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin, v noční obě pro nejhlučnější hodinu. Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace
v příloze č. 1 této studie.
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Tab. č. 13: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu areálu záměru

Číslo RVB

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]

Výška RVB

den - LAeq,8h

nad terénem [m]

noc - LAeq,1h

doprava

stac. zdroje

celkem

doprava

stac. zdroje

celkem

5,0

43,5

45,4

47,6

0,0

34,8

34,8

8,0

43,3

47,5

48,9

0,0

37,9

37,9

5,0

42,5

46,1

47,7

0,0

36,6

36,6

8,0

42,5

46,8

48,1

0,0

37,3

37,3

2,0

30,2

40,1

40,5

0,0

32,2

32,2

5,0

31,0

42,0

42,4

0,0

33,9

33,9

2,0

33,1

43,8

44,1

0,0

34,4

34,4

5,0

33,6

43,9

44,3

0,0

35,4

35,4

2,0

30,9

43,7

43,9

0,0

33,4

33,4

5,0

31,8

44,0

44,3

0,0

35,1

35,1

2,0

33,8

44,7

45,0

0,0

35,8

35,8

5,0

35,0

45,3

45,7

0,0

36,8

36,8

8,0

34,6

45,8

46,1

0,0

37,3

37,3

2,0

35,7

45,5

45,9

0,0

36,3

36,3

5,0

36,4

46,3

46,7

0,0

37,7

37,7

8,0

36,1

46,8

47,2

0,0

38,3

38,3

2,0

25,1

39,5

39,7

0,0

31,3

31,3

5,0

25,2

40,2

40,3

0,0

32,0

32,0

8,0

25,1

40,1

40,3

0,0

31,1

31,1

11,0

25,3

39,9

40,0

0,0

31,0

31,0

2,0

34,7

43,8

44,3

0,0

34,3

34,3

5,0

35,3

44,9

45,4

0,0

36,3

36,3

2,0

29,3

42,8

43,0

0,0

33,9

33,9

5,0

29,4

43,0

43,2

0,0

33,9

33,9

Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 této studie. Mapky s vyznačenými hlukovými
pásmy jsou uvedeny v příloze č. 2 této studie.
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu areálu OC Blansko na hranici nejbližšího
chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
pro denní i noční dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu a limit LAeq,1h = 40 dB pro noční dobu).

9

Výhledový stav – tzv. aktivní varianta

Posouzení výhledového stavu hluku z dopravy na veřejných komunikacích je provedeno v následujících
variantách:
Hluková situace v dané lokalitě v roce 2017 bez realizace záměru, stávající stav – tzv. nulová varianta
Zde je počítána a hodnocena hluková situace aniž by byl posuzovaný záměr realizovaný. Do výpočtu byly
zadávány intenzity dopravy na veřejných komunikacích jako pro stávající stav, rok 2017. Výpočty jsou
provedeny pro denní i noční dobu.
Hluková situace v dané lokalitě v roce 2017 včetně realizace záměru – tzv. aktivní varianta
Zde je počítána a hodnocena hluková situace po realizaci posuzovaného záměru.
Do modelu hlukové situace v aktivní variantě je započtena automobilová doprava počítaná v nulové
variantě navýšená o dopravu vyvolanou provozem OC Blansko na veřejných komunikacích - viz kap. 8.1
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této hlukové studie. Výpočty jsou provedeny pro denní i noční dobu.
Na základě výpočtů je zde dále zhodnocena předpokládaná změna L Aeq,T v posuzovaných referenčních
bodech vyvolaná realizací posuzovaného záměru oproti nulové variantě.
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů, jsou výsledné hodnoty stanoveny pro celou denní i noční dobu.
Tab. č. 14: Hodnoty LAeq,T z dopravy na veřejných komunikacích – výhled, aktivní varianta
Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB]

Číslo RVB

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

den - LAeq,16hod

Výška RVB
nad terénem [m]

Stávající stav

noc - LAeq,8hod

Výhled

(nulová

(aktivní

varianta)

varianta)

5,0

51,7

52,0

8,0

51,9

52,2

5,0

59,8

8,0
2,0
5,0

Stávající stav
Změna v dB

Výhled

(nulová

(aktivní

varianta)

varianta)

Změna v dB

0,3

44,8

44,8

0,0

0,3

44,9

44,9

0,0

59,9

0,1

52,5

52,5

0,0

59,8

59,9

0,1

52,5

52,5

0,0

57,8

58,0

0,2

49,6

49,6

0,0

57,9

58,1

0,2

49,6

49,6

0,0

2,0

50,4

50,8

0,4

43,7

43,8

0,1

5,0

52,6

53,0

0,4

45,9

46,0

0,1

2,0

49,7

50,3

0,6

43,2

43,5

0,3

5,0

52,8

53,4

0,6

46,3

46,7

0,4

2,0

50,2

50,8

0,6

43,8

44,2

0,4

5,0

53,7

54,3

0,6

47,2

47,6

0,4

8,0

54,0

54,2

0,2

47,5

47,5

0,0

2,0

51,8

52,3

0,5

45,4

45,7

0,3

5,0

54,9

55,5

0,6

48,5

48,9

0,4

8,0

55,1

55,3

0,2

48,7

48,7

0,0

2,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

5,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

8,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

11,0

63,8

64,0

0,2

57,4

57,4

0,0

2,0

52,8

53,2

0,4

46,4

46,6

0,2

5,0

55,2

55,6

0,4

48,8

49,0

0,2

2,0

45,9

44,7

-1,2

39,1

37,5

-1,6

5,0

46,2

45,1

-1,1

39,4

37,9

-1,5

.Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují hygienický limit navržený v kap. 7.4 ve smyslu platné legislativy.

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro dopravu na veřejných komunikacích jsou uvedeny v příloze č. 3
této hlukové studie.
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 14 je patrné, že realizace projektovaného záměru oproti
stávajícímu stavu vyvolá změny v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z automobilové dopravy u okolní
zástavby charakterizované RVB č. 1 - 9. Jedná se však o navýšení pouze v řádech desetin decibelu, zcela
minimální, spíše teoretické a měřením objektivně neprokazatelné a především nezpůsobí překročení
hygienických limitů ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
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Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 14 je patrné, že samotná automobilová doprava vyvolá změny
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A u okolní zástavby pouze do 0,2 dB – viz RVB č. 2, 3 a 8, kde se
k této změně nepřidává částečný odraz od fasád objektů obchodního centra, jak k tomu je v RVB č. 1, 4 – 7.
V RVB č. 10, který charakterizuje oblast pro rodinou rekreaci lze naopak předpokládat pokles L Aeq,T
z automobilové dopravy (vypočtená změna je max. -1,6 dB. Tato změna je způsobena stíněním dopravy
na ulici Poříčí novými objekty obchodního centra.

10
10.1

Výpočet hluku z výstavby záměru
Zdroje hluku

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací.
Práce a tudíž i výpočty lze rozdělit zhruba do tří hlavních etap:
1. etapa – bourací práce
2. etapa – přípravné zemní práce, základy
3. etapa – vlastní stavební práce
4. etapa – terénní a sadové úpravy, komunikace
Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu
šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové
(např. ruční sbíjecí kladivo, elektrické ruční nářadí, silniční válec, jeřáby, apod.).
Pozn.. Je zde také nutné upozornit, že stroje a zařízení nejsou v chodu po celou pracovní dobu, doba jejich běhu popř. provozu
tvoří pouze část pracovní doby.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje navržené pro tyto etapy. Dále je uvedena
vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v minimální a střední vzdálenosti
možné lokalizace stroje od nejbližší stávající obytné zástavby vypočtená z doby používání stroje a celkové
doby pracovní doby na staveništi. Dopravní napojení obsluhy staveniště je na ulici Poříčí.
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během zemních a stavebních a
dokončovacích prací mění a jejich vzdálenost od obytné zástavby není konstantní, byly výpočtové body pro
výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti zvoleny v minimální a střední vzdálenosti předpokládaného
staveniště k nejbližší trvalé obytné zástavbě tzn.:
V1 - vzdálenost 18 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě pro etapu 1,
V1 - vzdálenost 25 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě pro etapu 4,
V1 - vzdálenost 46 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě pro etapu 2 a 3,
V2 - vzdálenost 120 m … vzdálenost od středu předpokládaného staveniště v rámci období výstavby
k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, k nejbližší zástavbě.
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Tab. č. 15: Použité stroje – I. bourací práce
Počet

Typ stroje

Akustické parametry
LpA,XX

Průměrná doba
aktivního nasazení za
směnu (hod / min)

LAeq,14hod

LAeq,14hod

ve 18 m

ve 120 m

Rypadlo

1

LpA,5 = 74 dB

4 / 240

57,4

41,0

Nakladač

1

LpA,5 = 79 dB

4 / 240

62,4

46,0

Ruční sbíjecí kladivo

1

LpA,5 = 82 dB

1 / 60

59,4

43,0

Nákladní automobil

4/hod

LAeq,7,5 = 50,4 dB

Tab. č. 16: Použité stroje – II. zemní práce
Počet

Typ stroje

Akustické parametry
LpA,XX

Průměrná doba
aktivního nasazení za
směnu (hod / min)

LAeq,14hod

LAeq,14hod

ve 46 m

ve 120 m

Rypadlo

2

LpA,5 = 74 dB

5 / 300

53,3

44,9

Nakladač

2

LpA,5 = 79 dB

5 / 300

58,3

49,9

2

LpA,5 = 79 dB

2 / 120

54,3

46,0

LAeq,14hod

LAeq,14hod

ve 46 m

ve 120 m

Hutní a vibrační válec
Nákladní automobil

4/hod

LAeq,7,5 = 50,4 dB

Tab. č. 17: Použité stroje – III. vlastní stavební práce
Počet

Typ stroje

Akustické parametry
LpA,XX

Průměrná doba
aktivního nasazení za
směnu (hod / min)

Věžový jeřáb

2

LpA,5 = 69 dB

8 / 480

50,3

42,0

Kolový nakládací a vykl. stroj

2

LpA,5 = 76 dB

5 / 300

53,3

46,9

Souprava na řezání kovů

8

LpA,5 = 80 dB

2 / 120

61,3

52,9

Elektrické ruční nářadí

16

LpA,5 = 75 dB

1 / 60

56,3

34,9

4

LpA,5 = 80 dB

2 / 120

58,3

49,9

LAeq,14hod

LAeq,14hod

ve 25 m

ve 120 m

Čerpadlo betonové směsi
Nákladní automobil

4/hod

LAeq,7,5 = 50,4 dB

Tab. č. 18: Použité stroje – IV. dokončovací práce, komunikace
Počet

Typ stroje

Akustické parametry
LpA,XX

Průměrná doba
aktivního nasazení za
směnu (hod / min)

Univerzální dokončovací stroj

1

LpA,5 = 77 dB

5 / 300

58,5

44,9

Finišer

1

LpA,5 = 76 dB

8 / 480

59,6

46,0

1

LpA,5 = 65 dB

2 / 120

42,6

28,9

Silniční válec
Nákladní automobil

2/hod

LAeq,7,5 = 47,4 dB

Legenda:
LpA,1
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB],
LpA,5
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB]
LAeq,14hod - je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení v časovém
intervalu pracovní doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) [dB].

10.2

Postup provedení výpočtu

Prvním krokem bylo provedení výpočtu hladiny akustického tlaku A ve zvolených výpočtových bodech
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(teoretický výpočetní bod V ve vzdálenosti 18 m, 25 m, 46 m a 120 m). Výpočet byl proveden dle následujícího
vzorce:
LpA 2 = LpA 1 + 20 log r1 / r2

, kde

LpA 1 je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje [dB],
LpA 2 je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (18 m, 25 m, 46 m a 120 m) od stroje [dB],

Druhým krokem byl výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu stavební činnosti od
jednotlivých zdrojů hluku a v jednotlivých etapách výstavby. Výpočet byl proveden podle následujícího vzorce:
t
L pAeqs  10.log. s
 ta

 0,1.LpAs
.10



, kde

LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S
[dB],
ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min],
ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 700 – 2100 hodin /840 min/) [min],
LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB].
Ve výsledných hodnotách uvedených v níže uvedených tabulkách je tedy zohledněna vzdálenost, doba
pracovní činnosti a počet strojů (zařízení).
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě (nejbližší hlukově chráněná zástavba)
od všech zdrojů hluku v době trvání stavební činnosti (tj. v době od 700 do 2100 hodin) byla vypočtena podle
vzorce:
n

10

L pAeqa  10. log

0,1.LpAeqi

, kde

i1

LpAeqa je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení
(z počtu n) v časovém intervalu pracovní činnosti ta [min].

10.3

Výsledky výpočtů a hodnocení hluku z výstavby

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební
činnosti (700 do 1900) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 19: Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,14 hod [dB]

Výpočtový bod

dokončovací práce,

bourací práce

zemní práce

stavební práce

V1

65,0

61,0

64,6

62,3

V2

52,6

54,9

57,2

51,3

terénní úpravy

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách se stavební činnost
nepředpokládá.
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Dle provedených výpočtů lze předpokládat celkové hodnoty hluku z výstavby projektované stavby v blízkosti
stávající hlukově chráněné zástavby na hranici hygienického limitu, a to především (limit LAeq,14h = 65,0 dB).
Na základě provedených výpočtů je tudíž nutné pro omezení případného negativního vlivu stavebních
prací, především při práci v blízkosti stávající obytné zástavby, respektovat navržená protihluková
opatření (viz kap. 11.1 této hlukové studie).
Hluk ze staveništní dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne ekvivalentní hladinu akustického tlaku A
LAeq,16h = 55 dB.
Pozn.: Zvýšená ekvivalentní hladina akustického tlaku A bude pouze po časově omezenou dobu výstavby
posuzovaného záměru. Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě
dostupných údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době přípravy projektové dokumentace.

11
11.1

Navržená protihluková opatření
Pro období výstavby

Vzhledem k výsledkům výpočtů hluku z výstavby jsou zde pro omezení negativního vlivu výstavby
posuzovaného záměru navržena pouze obecná protihluková opatření. Jsou následující:
 Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.
Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným
zdrojům hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora používat stroje
a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na
důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách
a snižování počtu vozidel jejich vytížením.
 Časové omezení použití hlučných mechanismů.
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled
nasazení popř. jejich méně častější využití. V noční době (22 – 6 hod.) a v době od 6 – 7 hod a 21 – 22
hod nebudou stavební práce prováděny. V sobotu a neděli nesmí být prováděny práce spojené
s významnými zdroji vibrací, aby se vyloučil přenos nadlimitního hluku podložím do vnitřního chráněného
prostoru.
 Motory stavebních mechanismů budou vypínány okamžitě po ukončení operace.
 Umístění manipulačních ploch staveniště.
Hlučná zařízení v rámci stavby umístit co nejdále od hlukově chráněné zástavby.
 Použití protihlukových clon a stěn.
Pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat mobilní protihlukové clony, popř. stabilní stavební
technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou). Ve směru k nebližším objektům k bydlení bude
realizováno plné oplocení staveniště. Výška plného oplocení, resp. stěny bude stanovena na základě
poskytnutých podkladů POV a výpočtů provedených v rámci dokumentace pro stavební povolení.
Navržená protihluková opatření budou zohledněná v dokumentu POV zpracovaného v rámci projektové
dokumentace pro stavební povolení.

11.2

Pro období provozu

Pro provoz areálu OC Blansko byla navržena ve vztahu k venkovnímu prostředí následující protihluková
opatření:
 V návaznosti na dopravní řešení věnovat pozornost organizaci nákladní dopravy v zásobovacím dvoře
areálu prodejny. Vyloučit nebo alespoň omezovat co nejvíce zbytečný běh motorů nákladních automobilů
naprázdno. Jedná se spíše o organizační opatření.
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V noční době nebude provozováno zásobování prodejen ani provoz prodejen obchodního centra.
Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit technická zařízení v rámci záměru tak, aby jejich
hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty uvedené v tabulkách vstupních údajů (viz kap. 8.1 této
hlukové studie) a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů. Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit:
 použitím zařízení s danou popř. nižší hlučností,
 užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízení nebo v rozvodech vzduchotechniky, nejlépe
hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem rozvodů vzduchotechniky s dodržováním
rychlostí proudění vzduchu a zamezením ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.),
 protihlukovými žaluziemi.

Opatření je nutné respektovat i v dalších stupních projektové dokumentace, zvláště v prováděcích projektech
daného záměru. V dalších stupních projektové dokumentace, kdy se dále upřesní umístění lokálních
odvětrání, popř. se výrazněji změní koncepce větrání a chlazení a spolu s tím i umístění hlučných zdrojů hluku
je třeba provést aktualizaci dané hlukové studie. U konkrétních VZT zařízení musí být sledována v hlukové
specifikaci tónová složka a v případě potvrzení tónové složky u některého z VZT zařízení je třeba posuzovat
daný záměr dle hygienických limitů s použitou korekcí na tuto tónovou složku.

12

Uvážení nejistot

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 11.05 Profi (č. licence 6079), který umožňuje
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického materiálu "Výpočet hluku
z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD ČR. Do této verze jsou implementovány TP 189,
II. vydání (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012) a TP 219, II. vydání
(Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 12. října 2012).
Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 2,0 dB.
Převýšení v dané lokalitě bylo modelováno pomocí vrstevnic. Histogram směrů a rychlostí větrů není
ve výpočtu uvažován. Vzhledem k tomu, že se při prokazování splnění hygienických limitů odpočítává
odraznost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i
výsledné hodnoty uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu.
Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané lokality a mapových podkladů
v daném měřítku. Výpočtový model byl kalibrován výsledky měření hluku a sčítání dopravy v denní době.

13

Závěr

Hluk emitovaný vlastním provozem záměru – OC Blansko - nepřekročí hygienické limity ve smyslu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů, tzn. limit LAeq,8h = 50 dB v denní době a LAeq,1h = 40 v noční době.
Splnění hygienického limitu pro denní i noční dobu je podmíněno realizací navržených protihlukových opatření
blíže specifikovaných v kap. 11.2 této hlukové studie.
Zhodnocení záměrem vyvolaných změn z automobilové dopravy na veřejných komunikací
Realizace projektovaného záměru oproti stávajícímu stavu vyvolá změny v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A z automobilové dopravy u okolní zástavby charakterizované RVB č. 1 - 9. Jedná se však o navýšení
pouze v řádech desetin decibelu, zcela minimální, spíše teoretické a měřením objektivně neprokazatelné a
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především nezpůsobí překročení hygienických limitů ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 14 je patrné, že samotná automobilová doprava vyvolá změny
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A u okolní zástavby pouze do 0,2 dB – viz RVB č. 2, 3 a 8, kde se
k této změně nepřidává částečný odraz od fasád objektů obchodního centra, jak k tomu je v RVB č. 1, 4 – 7.
V RVB č. 10, který charakterizuje oblast pro rodinou rekreaci lze naopak předpokládat pokles L Aeq,T
z automobilové dopravy (vypočtená změna je max. -1,6 dB. Tato změna je způsobena stíněním dopravy
na ulici Poříčí novými objekty obchodního centra.
Hluk z bouracích prací a z výstavby posuzovaného záměru na hranici nejbližšího chráněného venkovního
prostoru staveb, při respektování navržených protihlukových opatření konkrétně uvedených v kap. 11.1 této
hlukové studie nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, tzn. limit LAeq,14h = 65
dB, ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů.
Dle výše uvedeného lze konstatovat, že realizace posuzovaného záměru, resp. vliv realizace
Obchodního centra Blansko, není v rozporu s platnou legislativou (Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů).
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Seznam použitých zkratek

BUS
č.
č.j.
ČD
ČHMÚ
č.p.
ČVÚT
JZ
kap.
LAeq
LpA,10
MD
MO
MŽP ČR
NA
NP
NS
NV
OA
OC
OJ
RVB
ŘSD ČR
S
SO
stac. zdroje
TNA
TZB
ul.
V
VZT
Z
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autobus
číslo
číslo jednací
České dráhy
Český hydrometeorologický ústav
číslo popisné
České vysoké učení technické
jihozápad, jihozápadní
kapitola
ekvivalentní hladina akustického tlaku A
hladina akustického tlaku v 10-ti metrech
Ministerstvo dopravy
motocykl
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nákladní automobil
nadzemní podlaží
nákladní souprava
Nařízení vlády
osobní automobil
obchodní centrum
obchodní jednotka
referenční výpočtový bod
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
sever, severní
stavební objekt
stacionární zdroje
těžký nákladní automobil
technické zařízení budov
ulice
východ, východní
vzduchotechnika (vzduchotechnické)
západ, západní
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Příloha 1
Situace se zakreslenými referenčními výpočtovými body
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Obchodní centrum Blansko

1
2

Chráněný venkovní prostor Z fasády 3NP bytového domu č.p. 1746, ul. Poříčí, Blansko
Chráněný venkovní prostor V fasády 3NP bytového domu č.p. 1746, ul. Poříčí, Blansko

3
4
5

Chráněný venkovní prostor S fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1331, ul. Divišova, Blansko
Chráněný venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1365, ul. Divišova, Blansko
Chráněný venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1400, ul. Divišova, Blansko

6
7
8

Chráněný venkovní prostor Z fasády 3NP objektu k bydlení č.p. 1561, ul. Divišova, Blansko
Chráněný venkovní prostor Z fasády 3NP objektu k bydlení č.p. 1744, ul. Divišova, Blansko
Chráněný venkovní prostor JZ fasády 4NP bytového domu č.p. 1540 ul. Poříčí, Blansko

9
10

Chráněný venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1219, ul. Divišova, Blansko
Hranice plochy pro rodinnou rekreaci
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Příloha 2
Mapky s vyznačením hlukových pásem
z provozu OC Blansko v rámci jeho areálu
(doprava na obslužných komunikacích a parkovištích a stacionární zdroje),
den a noc
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hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den

hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – noc
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Příloha 3
Mapky s vyznačením hlukových pásem
z dopravy na veřejných komunikacích,
den a noc
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rok 2017 bez realizace záměru – tzv. nulová varianta
hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den

hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – noc
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rok 2017 s realizací záměru – tzv. aktivní varianta
hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den

hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – noc
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Příloha 4
Fotodokumentace
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Obr. č. 1: Pohled na obytnou zástavbu situovanou severním směrem při ulici Poříčí, Blansko – bytový dům č.p.
1746.
(viz výpočtový bod č. 1 a 2).
Pohled od jihovýchodu.

Obr. č. 2: Pohled na obytnou
zástavbu
situovanou
východním
směrem v ulici Divišova, Blansko. Na
obrázku je vidět objekt k bydlení č.p.
1331 (viz výpočtový bod č. 3) a objekt
k bydlení č.p. 1365 (viz výpočtový bod
č. 4)
Pohled od severu.

Obr. č. 3: Pohled na obytnou zástavbu
situovanou jižním směrem při ulici
Poříčí, Blansko – bytový dům č.p.
1540.
(viz výpočtový bod č. 8).
Pohled od severu.
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Příloha č. 6

Geotechnické posouzení výstavby OC Blansko na soutoku Svitavy a
Sloupečníka

Příloha č. 7

Celkový situační výkres
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Úvod, zadání
Na základě objednávky byl proveden pedologický průzkum na pozemcích určených k výstavbě obchodního centra Blansko na ulici
Poříčí u řeky Svitavy. Součástí pedologického průzkumu bylo v souladu s objednávkou vyhodnocení půdních podmínek v těchto
částech:
1. Pedologický průzkum pro stanovení mocnosti skrývky kulturních vrstev půdy
2. Hodnocení úrovně kontaminace půd na vymezených pozemcích
3. Posouzení bonitovaných půdně ekologických jednotek na vymezených pozemcích.
Práce jsou prováděny na základě ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
(novela zákona č. 41/2015 Sb.):
· § 8 odst. 1: Ochrana zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při
geologickém a hydrogeologickém průzkumu: "Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební,
těžební a průmyslové činnosti a terénních úpravách, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou
právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, zejména:
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše
a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a
rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán
neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin."
· § 9, odst. 6: Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle
správního řádu obsahovat tyto přílohy (m.j.):
- výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
- předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
- výsledky pedologického průzkumu,
- zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.
A dále v souladu s příslušnými ustanoveními prováděcího předpisu k uvedenému zákonu.
Jako podkladový materiál k provedení průzkumu poskytl objednatel podrobný plán zájmového území s navrhovanou stavbou.
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ČÁST 1

POPIS ÚZEMÍ

1.1.

Umístění záměru

Lokalita se nachází v katastru města Blansko, mezi ulicí Poříčí a řekou Svitavou v místě stávajícího zahradnictví. Plocha je
v současnosti zastavěna skleníky a dalšími objekty zahradnictví a částečně zpevněnými plochami a komunikacemi.
Identifikaci pozemků určených k odnětí ze ZPF udává následující tabulka.
Tab.: Identifikace zkoumaných pozemků
p.p.č.
1018/3
1019/3
1019/13
1019/16
1019/37
1019/41
1019/45
1019/46
1019/60
1019/61
1019/62
1019/63
1019/68
1019/69
1060/40

1.2.

druh pozemku
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

vlastnické právo
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko

BPEJ
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600

Popis přírodních podmínek

Klimatické a geografické podmínky
Podle údajů bonitace spadá zájmové území do klimatického regionu 3 - teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 8-9 °C a
průměrným ročním úhrnem srážek 550-650 mm.
Celá oblast zájmových pozemků má rovinatý charakter.
Geologické podmínky
Geologickým substrátem v celém zájmovém území jsou holocenní nivní sedimenty řeky Svitavy, převážně hlinité až jílovitohlinité
textury, uložené na podkladu štěrkopískových teras. Pozemky se nacházejí v bezprostřední blízkosti řeky, takže v minulosti mohly
být relativně často ovlivňovány i menšími záplavami, čímž se mohl měnit charakter zejména svrchní vrstvy půd.
Pedologické a hydropedologické podmínky
V daných klimatických, geografických a zejména geologických podmínkách se vyvinul půdní typ fluvizem. Fluvizemě jsou recentní
půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. Rozdílný charakter usazenin výrazně ovlivňuje jednak chemismus, ale také
mechanické složení a fyzikální vlastnosti. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním profilem, pokud do něj nezasahuje glejový
proces. Glejový proces se uplatňuje při vyšší hladině podzemní vody, mění tak charakter půdních vlastností i jejich úrodnost.
Obecně jsou fluvizemě považovány za půdy s vysokou agronomickou hodnotou. Ta může být lokálně snížena velmi lehkou nebo
naopak těžkou texturou nebo vysokou hladinou podzemní vody, kdy se uplatňují procesy glejové a dochází k přechodu k půdnímu
typu glej.
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V celé ploše zájmového území se podle pedologických map 1:50 000 nachází půdní typ fluvizem v subtypu modální.
Obr.: Pedologická mapa zájmového území 1:50 000 (http://mapy.geology.cz/pudy/)

FLm
FLq
KAg

fluvizem modální
fluvizem glejová
kambizem oglejená

Bonitace zemědělských půd
Na ploše zájmového území je na všech parcelách vedených v katastru nemovitostí bonitována jedna BPEJ 3.56.00, která spadá
do třídy ochrany I. (Vyhl. č. 48/2011 Sb. v platném znění). Charakteristika hlavní půdní jednotky (HPJ) dle vyhlášky č. 327/1998
Sb., v platném znění je následující:
HPJ 56
Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách, často
s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé.
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ČÁST 2

METODIKA PRÁCE

2.1.

Pedologický průzkum pro návrh skrývky

Půdní poměry na zájmovém pozemku byly vyhodnoceny podle pedologických map, map BPEJ a dále v terénu orientačně
pochůzkou podle podkladových mapových materiálů.
Při podrobném terénním průzkumu byly na vymezených pozemcích prováděny vpichy pedologickou sondýrkou (Eijkelkamp) do
hloubky cca 1 m. Sondy byly prováděny jak v prostoru skleníků, tak na volné ploše. Celkem bylo na pozemku provedeno
13 pedologických vpichových sond (lokalizace sond v příloze). Současně bylo hodnoceno antropogenní narušení povrchových
vrstev půdy na celé ploše.
U každého vpichu byl proveden popis půdního profilu, specifikována mocnost a hlavní morfogenetické znaky diagnostických
horizontů. Podle tohoto popisu byl určen půdní typ a subtyp. Ke každé individuální vpichové pedologické sondě byl proveden
záznam a byla stanovena mocnost humusového a níže uloženého zúrodnění schopného horizontu - tyto údaje jsou v tabulkové
příloze. Po zakreslení bodů vpichových sond do mapy byly v terénu přesně stanovené mocnosti horizontů vyhodnoceny
v návaznosti na okolní sondy a zaokrouhleny na ± 5 cm.
K sondám byla provedena fotodokumentace profilu v terénu prezentovaná v kapitole 7 tohoto dokumentu.
Pedologická charakteristika byla provedena podle platného Taxonomického klasifikačního systému půd a podle metodiky
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). K vymezenému půdnímu typu byla podána obecná charakteristika.

2.2.

Hodnocení kontaminace zemin

Pro zjištění úrovně kontaminace byl proveden odběr vzorků půdy. Před odběrem byl sestaven plán odběru vzorků (podrobněji viz
kapitola 10 tohoto dokumentu). Na ploše zájmových pozemků bylo odebráno 5 směsných vzorků půdy podle sestaveného plánu
tak, aby bylo možno provést objektivní vyhodnocení. Lokality odběru směsných vzorků jsou zobrazeny v kapitole 9.
S ohledem na potenciální možnosti kontaminace byly stanoveny obsahy rizikových prvků v extraktu lučavkou královskou a celkové
obsahy polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Úroveň kontaminace byla vyhodnocena podle kritérií stanovených
Vyhláškou č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy. Odběry vzorků i analýzy byly provedeny
akreditovanou laboratoří Morava s.r.o.

2.3.

Posouzení bonity půdy

K vyhodnocení správnosti zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek a stupně narušení půdního povrchu byla
použita síť pedologických vpichových sond prováděná k účelu stanovení mocnosti skrývky. Vyhodnocení bylo provedeno
v souladu s Vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci, v platném znění.

FileName:
SaveDate:

OC Blansko_pedologie(1).doc
15.10.2016

Zakázka/Dokument: 0529-16/D01
Vydání: 01

Strana: 7 z 22

OC BLANSKO
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

ČÁST 3

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO NÁVRH SKRÝVKY

3.1.

Popis půdních podmínek

Dle popisu pro účel posouzení bonity půdy lze na zájmových pozemcích rozlišit dva typy ploch:
· plocha skleníků včetně nezakrytých záhonů a
· ostatní plochy.
Ostatní plochy jsou půdním typem převážně antropozemě se silně ovlivněnou povrchovou vrstvou půdního profilu, která není
vhodná pro další využití a tedy ani ke skrývce.
Na plochách zahradnicky využívaných se nachází taktéž antropogenně ovlivněné půdy avšak průběžnou kultivací udržované ve
vysoké kvalitě. Další charakteristiky k návrhu skrývky jsou tedy vázány pouze na zahradnicky využívané plochy.

3.2.

Charakteristika skrývkového materiálu

3.2.1. Humusový horizont
Kvalita materiálu humusového horizontu je dobrá až velmi dobrá. Textura je převážně hlinitá, místy přecházející do jílovitohlinité
nebo naopak do písčitohlinité. Zásoba organické hmoty je vysoká, příznivá je i struktura, v některých místech (pod foliemi) je však
půda značně ulehlá. Skelet se vyskytuje pouze v příměsi, bez negativního vlivu na půdní vlastnosti.
Zásadním parametrem, který ovlivňuje možnosti využití skrývaných zemin je zvýšený obsah některých rizikových látek (podrobněji
viz kapitola 5 tohoto dokumentu).
3.2.2. Níže uložený, zúrodnění schopný horizont
Níže uložený horizont je již většinou tvořen původními M horizonty fluvizemí, částečně promísenými s antropogenně upraveným
povrchovým humusovým horizontem. Texturně jsou horizonty převážně jílovitohlinité, lokálně však i písčité. Zásoba organické
hmoty je nízká, skelet se vyskytuje od příměsi až po významnější zastoupení při zasažení do štěrkopískové terasy. Kvalita
materiálu tohoto horizontu je nízká.

3.3.

Návrh mocnosti skrývky

3.3.1. Humusový horizont
Mocnost kvalitního humusového horizontu na zahradnicky obdělávaných plochách je dána hloubkou pravidelné kultivace, tedy cca
30 cm. Dle pedologického průzkumu byly shledány malé odchylky u některých sond, technicky je však nereálné tyto odchylky při
provádění skrývky respektovat. Proto je na celé ploše zahradnicky obdělávaných pozemků navrhována mocnost skrývky 30 cm.
3.3.2. Níže uložený, zúrodnění schopný horizont
Není ke skrývce navrhován.
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3.4.

Návrh postupu při skrývce

Skrývku je nutno provést v předstihu před demoličními pracemi, aby nedošlo ke kontaminaci zemin zbytky stavebních materiálů.
(Vzhledem ke stavebním konstrukcím je nutno uvažovat, že její provádění bude technicky náročnější než na volné ploše.)
Při provádění skrývky je nutno zabezpečit, aby při shrnování nedošlo ve větším množství k přibírání níže uloženého horizontu.
Skrytou zeminu je možno ukládat na deponiích nebo převážet přímo na plochy k využití. Při ukládání na deponie je nutno
zabezpečit deponie proti nadměrné erozi. Při uložení na deponii déle než 1 rok je třeba deponie zatravnit.
Při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na deponie je nutno zabezpečit, aby nedošlo k její kontaminaci.
Při skrývce by měly být odstraněny větší předměty - antropogenní artefakty, které se lokálně v humusovém horizontu nacházejí.

3.5.

Využití skrývkových zemin k zúrodňovacím účelům

Agronomická hodnota materiálu humusového horizontu navrhovaného ke skrývce je v průměru dobrá a lze jej použít i bez
předchozích úprav. Pro potřeby využitelnosti zemin k účelům zúrodnění půd odpovídá třídě B (tabulka tříd využitelnosti VÚMOP).
Tab.: Třídy využitelnosti zemin humusového horizontu k účelům zúrodnění zemědělských půd s nízkou produkční schopností
Třída využitelnosti
A
B
C
D
E

Popis
Nejkvalitnější zeminy
Velmi vhodné zeminy
Vhodné zeminy
Málo vhodné zeminy (horší kvalita) - kyselé a silně kyselé půdy,
nízký obsah organické hmoty, příměs skeletu, popř. hydromorfní znaky
Podmíněně využitelné zeminy - extrémní zrnitostní složení, střední a vysoký stupeň skletovitosti,
nepříznivé chemické vlastnosti. Vhodné pouze jako podkladový materiál k rekultivacím.

Z důvodu zjištění zvýšených obsahů některých rizikových látek není vhodné materiál využít k účelu zúrodnění zemědělských
pozemků sloužících k produkčním účelům.
Vzhledem k vyhodnocení dle limitů vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění by se mělo se zeminou zacházet jako s odpadem,
měl by tedy být uložen na skládku. V případě stavby OC a potřeby navýšení úrovně terénu je i možné zeminu ponechat na místě neskrývat. Podrobněji k dalšímu využití zemin s ohledem na úroveň kontaminace je pojednáno v kapitole 4.
O způsobu využití by měl rozhodovat orgán ochrany ZPF.
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ČÁST 4

HODNOCENÍ KONTAMINACE ZEMIN

Hodnocení kontaminace zemin bylo provedeno primárně porovnáním s kritérii stanovenými:
· vyhláškou č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy,
· vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Doplňkově bylo rovněž provedeno vyhodnocení podle kritérií pro aplikaci sedimentů na zemědělskou půdu, tj. provedeno srovnání
zjištěných výsledků s limitními hodnotami danými vyhláškou č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě,
přílohou 1.
Tab.: Výsledky laboratorních analýz
preventivní hodnota A) limitní hodnota B)
zjištěné hodnoty (mg.kg-1 sušiny) / číslo vzorku
(mg.kg-1 sušiny)
1
2
3
4
As
20
30
5,97
5,11
5,57
9,06
Be
2
5
0,71
0,75
0,67
0,83
Cd
0,5
1
0,96
1,24
0,50
1,61
Co
30
30
7,10
7,46
6,68
6,96
Cr
90
200
19,7
25,8
21,2
22,1
Cu
60
100
21,6
47,4
17,6
20,5
HgC)
0,3
0,8
0,125
0,773
0,086
0,137
Ni
50
80
11,7
13,1
12,7
13,8
Pb
60
100
25,0
95,7
278
25,6
V
130
180
25,9
24,6
28,0
26,3
Zn
120
300
149
345
124
152
PAU
1
6
1,80
3,81
0,65
1,54
pH CaCl2
7,0
7,1
7,5
7,4
A) uvedena preventivní hodnota daná přílohou č. 1 (tabulka č. 1 a 2) vyhlášky 153/2016 Sb.,
uvažována kategorie "běžné půdy" = půdy střední a těžké textury
B) uvedená limitní hodnota daná přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb.
C) limitní hodnota i stanovené obsahy jsou celkovým obsahem
prvek/látka

5
4,40
0,56
1,02
5,59
17,8
40,4
0,097
12,1
27,2
20,9
136
0,92
7,0

Laboratorními analýzami odebraných vzorků bylo zjištěno výrazné překročení preventivních hodnot daných vyhláškou č. 153/2016
Sb. pro tyto prvky/látky:
·
·
·
·
·

Cd ve 4 vzorcích,
Hg v 1 vzorku,
Pb ve 2 vzorcích,
Zn v 5 vzorcích,
PAU ve 3 vzorcích.

Doplňkové porovnání s limitními hodnotami definovanými vyhláškou č. 257/2009 Sb. ukázalo překročení pro tyto rizikové prvky:
· Cd ve 3 vzorcích,
· Pb v 1 vzorku,
· Zn v 1 vzorku.
Zvýšené obsahy rizikových prvků mohou být z části způsobeny lokalizací plochy do aluvia (fluvizemě), kde může být zdrojem
kontaminace usazení kontaminovaného sedimentu při záplavě. Vzhledem k intenzitě a nerovnoměrnosti kontaminace je
pravděpodobnější původ zvýšených obsahů ze vstupů látek a substrátů dodávaných do půdy. Zejména se může jednat o
komposty vyrobené z biomasy pocházející např. z okolí komunikací, kalů ČOV apod. Může se jednat i o velmi staré vstupy neboť
kontaminace rizikovými prvky v půdě má persistentní charakter. Nasvědčuje tomu i složení kontaminantů: Cd, Hg, Pb, Zn a PAU
jsou typické kontaminanty s antropogenním původem. Částečně se na kontaminaci může podílet i blízkost komunikace, ale v okolí
srovnatelných komunikací nejsou takto zvýšené obsahy obvyklé.
Překročení preventivních hodnot ještě neznamená konkrétní riziko, na takto kontaminované půdy je pouze zakázáno aplikovat
další látky, které by mohly zvýšit stávající obsahy. Druhý stupeň limitů - indikační hodnoty, které znamenají již konkrétní riziko pro
organismy nebo člověka, překročeny nebyly. V několika případech se však zjištěné hodnoty indikačním hodnotám blíží. Jsou to:
· Zn ve vzorku 2, indikační hodnota 400 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 345 mg.kg-1 sušiny
· Pb ve vzorku 3, indikační hodnota 300 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 278 mg.kg-1 sušiny
· Cd ve vzorku 4, indikační hodnota 2,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,61 mg.kg-1 sušiny
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Pro vyhodnocení možností dalšího využití zemin bylo též provedeno orientační srovnání s limitními hodnotami obsahů rizikových
prvků v rybničních sedimentech, které slouží jako kritéria pro povolení aplikace na zemědělskou půdu. (Vyhláška č. 257/2009 Sb.
o používání sedimentů na zemědělské půdě, příloha č. 1). Bylo zjištěno překročení u těchto prvků a vzorků:
·
·
·
·
·

Cd ve vzorku 2, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,24 mg.kg-1 sušiny
Zn ve vzorku 2, limitní hodnota 300 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 345 mg.kg-1 sušiny
Pb ve vzorku 3, limitní hodnota 100 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 278 mg.kg-1 sušiny
Cd ve vzorku 4, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,61 mg.kg-1 sušiny
Cd ve vzorku 5, limitní hodnota 1,0 mg.kg-1 sušiny, zjištěná hodnota 1,02 mg.kg-1 sušiny

Pro účel aplikace na povrch terénu pro nezemědělské využití byly výsledky analýz vyhodnoceny porovnáním s nejvýše
přípustnými koncentracemi škodlivin v sušině odpadů, podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (příloha č. 10, tabulka č. 10.1 Požadavky
na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu). Výsledky porovnání jsou prezentovány v následující tabulce.
Tab.: Výsledky laboratorních analýz
Ukazatel

Limitní hodnota (mg.kg-1 sušiny)

As
Cd
Cr celk.
Hg
Ni
Pb
V
PAU

10
1
200
0,8
80
100
180
6

Zjištěné hodnoty dle čísla vzorku (mg.kg-1 sušiny)
1
2
3
4
5,97
5,11
5,57
9,06
0,96
1,24
0,50
1,61
19,7
25,8
21,2
22,1
0,125
0,773
0,086
0,137
11,7
13,1
12,7
13,8
25,0
95,7
278
25,6
25,9
24,6
28,0
26,3
1,80
3,81
0,65
1,54

5
4,40
1,02
17,8
0,097
12,1
27,2
20,9
0,92

Vyhodnocením bylo zjištěno překročení u obsahů Cd u vzorků 2, 4, 5 a obsahu Pb v případě vzorku 3.
Na základě hodnocení úrovně kontaminace a zákonných ustanovení nelze humusový horizont zájmových pozemků
doporučit k účelu zúrodnění zemědělských pozemků, ani k aplikaci na povrch terénu.
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ČÁST 5

POSOUZENÍ BONITY PŮDY

Geografická lokalizace a geologické podmínky jednoznačně indikují půdní typ fluvizem v subtypu modální. Terénní pedologický
průzkum, vyhodnocení pedogenetických procesů a fyzikálních vlastností půdy potvrdily, že tento půdní typ a subtyp jsou na
zájmové ploše původní. Takto bylo též potvrzeno zařazení do bonitované půdně ekologické jednotky 3.56.00 s charakteristikou
hlavní půdní jednotky HPJ 56.
Tab.: Charakteristika hlavní půdní jednotky (HPJ) 56
Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách,
často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé.

Současně však bylo na zájmové ploše zjištěno rozsáhlé narušení půdních podmínek antropogenními zásahy:
· navážení nových materiálů,
· převrstvení půdních horizontů,
· vybudování stavebních prvků - základů pro skleníky a ostatní stavby.
Uvnitř skleníků byly dlouhodobě měněny půdní podmínky dodáváním organických i minerálních hnojiv a substrátů. Na základě
provedeného průzkumu lze konstatovat, že povrchová vrstvy půdy ve sklenících není původní povrchovou vrstvou fluvizemí.
V důsledku uvedeného narušení půdy došlo v zemědělsky obhospodařovaných částech pozemků ke změně půdního typu
fluvizem na půdní typ kultizem a na ostatních plochách na půdní typ antropozem. Vyhláška č. 327/1998 Sb. kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci v platném znění nemá pro
antropogenně ovlivněné půdy stanoveny příslušné BPEJ a navazující ocenění (prozatím pouze jako návrh změny legislativy).
Proto se v takových případech provádí bonitace podle původního půdního typu.
Rozsah a způsob narušení však fakticky neopravňuje zařazení některých ploch zájmových pozemků do I. třídy ochrany, jak
odpovídá dané BPEJ.
V zásadě je možno charakterizovat dva typy narušení původních půdních podmínek:
Plocha skleníků a záhonů na volné ploše: Dodávání kvalitních substrátů a hnojiv pro zahradnickou výrobu, které kvalitativně
neovlivnily, popř. i zlepšily půdní vlastnosti původních fluvizemí a svými parametry tak odpovídají
původní bonitaci
Plochy mimo skleníky:
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ČÁST 6

ZÁVĚR

Pedologický průzkum na pozemcích určených k výstavbě OC Blansko na ulici Poříčí zahrnuje následující hodnocení/stanovení:
· pedologický průzkum pro stanovení mocnosti skrývky kulturních vrstev půdy,
· hodnocení úrovně kontaminace půd na vymezených pozemcích,
· posouzení bonitovaných půdně ekologických jednotek na vymezených pozemcích.
Pedologický průzkum plochu vymezených pozemků rozčlenil takto:
· zahradnicky využívané plochy - plochy skleníků, foliovníků a volné plochy pro zahradnickou výrobu,
· ostatní plochy - plochy komunikací, doprovodné travnaté plochy, zastavěné plochy, skládkové a skladové plochy.

6.1.

Návrh skrývky

Pro provedení skrývky jsou způsobilé pouze zahradnicky využívané plochy. Navržena je skrývka pouze humusového horizontu
v jednotné mocnosti cca 30 cm. Níže uložený horizont není ke skrývce navrhován.
S odkazem na hodnocení kontaminace však humusový horizont není využitelný pro účely zúrodnění zemědělských pozemků, ani
pro možnost aplikace na povrchu terénu.

6.2.

Hodnocení kontaminace

V zeminách zahradnicky využívaných ploch byly zjištěny zvýšené hodnoty obsahů rizikových prvků a polyaromatických uhlovodíků
překračující legislativně stanovené preventivní hodnoty pro půdu i nejvýše přípustné koncentrace v sušině odpadů pro účel
aplikace na povrchu terénu. Indikační hodnoty, indikující vznik rizik nebyly překročeny, ale pro Cd, Pb a Zn se k nim nalezené
hodnoty blíží.
Podle zákona č 334/1992 Sb. v platném znění (§3, odst. 1, písm. d) je zakázáno "poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické
vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí" a dále (§3,
odst. 2) "Do zemědělské půdy nebo na ni je zakázáno vnášet jiné látky nebo přípravky, než umožňují zvláštní právní předpisy".
Vzhledem k tomuto ustanovení a ke zjištěným obsahům rizikových prvků a PAU není doporučeno využití skrývkových zemin
k účelu zúrodnění zemědělských pozemků, ani k účelu aplikace na povrchu terénu.
V daném případě by mohlo být vhodným řešením skrývku neprovádět a plochy překrýt pro účel stavby inertní zeminou.

6.3.

Posouzení bonity půdy

Na obou typech ploch byl zjištěn významný stupeň antropogenního ovlivnění/narušení pozemků. Z původního půdního typu
FLUVIZEM takto vznikl půdní typ KULTIZEM u ploch zahradnicky využívaných a půdní typ ANTROPOZEM na ostatních plochách.
Změna původní BPEJ 3.56.00 pro kultizemě není z hlediska bonitace opodstatněná, půdní vlastnosti odpovídají svými parametry
původní bonitaci.
Antropozemě na ostatních plochách původní bonitaci neodpovídají jak z pohledu produkčního, tak z pohledu taxonomického.
Nemělo by se tedy ani jednat o třídu ochrany I. Bonitační a oceňovací legislativa však nestanovuje BPEJ pro antropogenní půdy.
S ohledem na stávající legislativní praxi je možné požádat Státní pozemkový úřad o stanovisko k možné úpravě bonitace.

FileName:
SaveDate:

OC Blansko_pedologie(1).doc
15.10.2016

Zakázka/Dokument: 0529-16/D01
Vydání: 01

Strana: 13 z 22

OC BLANSKO
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

ČÁST 7

FOTODOKUMENTACE PROFILŮ PEDOLOGICKÝCH SOND

Obr.: Sonda č. 1

Obr.: Sonda č. 2, místo odběru

Obr.: Sonda č. 3

Obr.: Sonda č. 4
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Obr.: Sonda č. 5

Obr.: Sonda č. 6

Obr.: Sonda č. 7

Obr.: Sonda č. 8

Obr.: Sonda č. 9
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Obr.: Sonda č. 10

Obr.: Sonda č. 11, místo odběru

Obr.: Sonda č. 12

Obr.: Sonda č. 13
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ČÁST 8

POPISY PEDOLOGICKÝCH SOND

Sonda č. 1

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - černohnědý, hlinitý, struktura drobtová, zásoba humusu dobrá
až velmi dobrá, skelet ojediněle - antropogenní, do 5%

36

níže uložený.

hnědý, místy světle hnědý, písčitohlinitý až hlinitý, zásoba humusu nízká,
příměs antropogenního materiálu, od 80 cm přechod do písku až štěrkopísku

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 2

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

30
0
3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - navážka v prostoru mimo skleníky, bezstrukturní, zásoba
humusu nízká, štěrk, hrubý písek a kamení místy až 30%

0

níže uložený.

stejně jako humusový horizont, do hloubky úbytek obsahu antropogenního
skeletu, zásoba humusu nízká

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 3

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

0
0
3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - hnědý, místy světle hnědý, promísený, hlinitý až
jílovitohlinitý, struktura náznakově drobtová, zásoba humusu střední, skelet v
příměsi, i antropogenní

31

níže uložený.

světlehnědý, jílovitohlinitý s příměsí hrubého písku i antropogenního původu,
zásoba humusu nízká

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 4

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

30
0
3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - tmavě hnědý, hlinitý, struktura drobtová, zásoba humusu
dobrá, příměs hrubého písku, ojediněle štěrk, ostřejší přechod

30

níže uložený.

čistý písek, antropogenní navážka

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 5

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

30
0
3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - černohnědý, hlinitý až písčitohlinitý, struktura jemně
drobtová, nevýrazná, ulehlý, zásoba humusu střední

34

níže uložený.

hnědý, přechod od 35 cm, níže šedohnědý místy světle hnědý, písčitohlinitý,
zásoba humusu nízká, příměs štěrku i antropogenního

0

průměrná mocnost skrývky
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Sonda č. 6

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - černohnědý, jílovitohlinitý, struktura polyedrická, ulehlý,
zásoba humusu dobrá, skelet v příměsi

33

níže uložený.

hnědý, hlinitý, zásoba humusu nízká, nárůst obsahu písku a štěrku, od 40 cm
mírné oglejení

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 7

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

30
0

3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - černohnědý, hlinitý až písčitohlinitý, struktura drobtová,
zásoba humusu dobrá, skelet v příměsi

31

níže uložený.

hnědý, hlinitý, zásoba humusu nízká, nárůst obsahu písku a štěrku, od 40 cm
mírné oglejení

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 8

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

30
0

3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - tmavě hnědý, hlinitý až písčitohlinitý, struktura drobtová,
ulehlý, zásoba humusu střední až dobrá, příměs hrubého písku, ojediněle
štěrk, ostřejší přechod

28

níže uložený.

hnědý, hlinitý, zásoba humusu postupně nízká, v 65 cm ostřejší přechod,
tmavě hnědý, jílovitohlinitý

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 9

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

30
0

3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - černohnědý, hlinitý až písčitohlinitý, struktura drobtová,
zásoba humusu dobrá, pokles od 20 cm, skelet v příměsi

28

níže uložený.

rezavěhnědý, jílovitohlinitý s příměsí štěrku, zásoba humusu nízká, od 40 cm
lokální nárůst a známky oglejení

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 10

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont
humusový
níže uložený.

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

BPEJ

charakteristika
antropogenní - tmavě hnědý, hlinitý, struktura drobtová, ulehlý, zásoba
humusu střední až dobrá, příměs hrubého písku, ojediněle štěrk, ostřejší
přechod
hnědý, hlinitý, zásoba humusu postupně nízká, v 65 cm ostřejší přechod,

30
0

3.56.00
ke skrývce (cm)
30
0

tmavě hnědý, jílovitohlinitý

průměrná mocnost skrývky
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Sonda č. 11

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

humusový

plocha zastavěná stoly

níže uložený.

plocha zastavěná stoly

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 12

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

3.56.00
ke skrývce (cm)

BPEJ

charakteristika

3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

volná plocha, antropogenní - hnědý, hlinitý až písčitohlinitý, skelet v příměsi,
promísený, postupný pokles, struktura drobtová, zásoba humusu dobrá

25

níže uložený.

hnědý, hlinitý, zásoba humusu nízká, příměs písku a antropogenního
materiálu, od 65 cm oglejení

0

průměrná mocnost skrývky

Sonda č. 13

humusový horizont
zúrodnění schopná zemina

půdní typ: Fluvizem / Antropozem

horizont

BPEJ

charakteristika

30
0

3.56.00
ke skrývce (cm)

humusový

antropogenní - černohnědý, hlinitý, struktura drobtová, zásoba humusu dobrá,
od 20 cm pokles, od 30 cm výraznější

30

níže uložený.

hnědý, písčitohlinitý až hlinitý, zásoba humusu nízká, příměs antropogenního
materiálu, od 60 cm oglejení

0

průměrná mocnost skrývky
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ČÁST 9

SITUACE PEDOLOGICKÝCH SOND A ODBĚRŮ VZORKŮ

LOKALITA PEDOLOGICKÉ VPICHOVÉ SONDY
PLOCHA ODBĚRU SMĚSNÉHO VZORKU PŮDY
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ČÁST 10

PLÁN ODBĚRU VZORKŮ

10.1.

Zadání, obecné informace

Zakázka:

Hodnocení kontaminace půdy v areálu plánované výstavby "OC Blansko, ulice Poříčí"

Zákazník:

FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

Jméno vzorkaře:

Milan Sáňka

Účel odběru vzorků:

Zjištění úrovně kontaminace půdy.

Vzorkovaný objekt:

Povrchová vrstva půdy na ploše plánované výstavby
(areál stávajícího zahradnictví ZERA Rájec, a.s)

10.2.

Popis postupu vzorkování

Vzorkovací schéma

Vzorkovací síť byla zvolena tak, aby pokryla zájmové území, tj. celý areál zahradnictví.
Vytyčené zájmové území má plochu cca ha 5,2 ha (400 x 130 m). V tomto území bylo stanoveno 5
reprezentativních ploch 10 x 10 m ze kterých byly odebrány směsné vzorky. Vzorkovací plochy pro
odběr směsných vzorků rovnoměrně pokrývají zájmové území.

Odběr směsného vzorku: Směsný (souhrnný) vzorek je tvořen odběrem 5 dílčích vzorků na vytyčené ploše 10 x 10 m.
Individuální vzorky jsou rozmístěny na ploše po úhlopříčce. Každý dílčí (individuální) vzorek je tvořen
monolitem půdy o rozměrech 10 x 10 cm a hloubce 20 cm. Hloubka vzorkování je stanovena a musí
být dodržena u všech vzorků.
Typ vzorku:

Porušený.

Technika vzorkování:

Nerezový rýč, polní lopatka.
Nerezovým rýčem se ohraničí plocha půdy 10 x 10 cm, z jedné strany plochy se odejme půda a
následně se ohraničený čtverec rýčem odřízne v hloubce 20 cm. Tento kvádr se vloží do nádoby pro
směsný vzorek

Hloubka odběru:

20 cm.

Hmotnost vzorku:

Cca 1,5 kg pro chemické analýzy.

Čas a perioda vzorkování: Jednorázově s uvedeným datem odběru.
Vzorkovnice

Sklenice se šroubovacím uzávěrem.

Přeprava vzorku

Přeprava je prováděna v uzavřených vzorkovnicích a musí být zabezpečeno, aby nedošlo k následné
kontaminaci při přepravě a manipulaci se vzorky.

Úprava vzorku v terénu:

Směsný vzorek je v terénu homogenizován promísením v nerezové nádobě. Větší částice půdy jsou
rozmělněny. Kameny, nerozložené zbytky rostlin, případně jiné cizorodé částice jsou odstraněny. Po
promísení je redukovaný vzorek o požadované hmotnosti uložen do skleněné nádoby - vzorkovnice se
šroubovacím uzávěrem.

Požadované stanovení:

Rizikové prvky, PAU,
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1. Identifikační údaje stavby a investora
Investor:

M.S. Blanenská, s.r.o.,
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Brně oddíl C, vložka 54354
Brno, Koliště 1912/13, Černá pole, PSČ: 602 00
Ing. Vladimír Meister, jednatel
Ing. Zdeněk Přichystal, jednatel
IČ: 277 19 120
OC Blansko, ul. Poříčí, k.ú. Blansko
Inventarizace dřevin
Ing. Jan Sebera, Ph.D.
Rybářská 18, 603 00 Brno
Mob.: 606 545 358
E-mail: jansebera@seznam.cz
srpen 2016

Akce:
Část:
Vypracoval:

Datum zpracování:

2. Přehled výchozích podkladů
Zpracovatel vycházel z následujících podkladů:
-

Informace poskytnuté zadavatelem
Výkres situace kácení (Ateliér GNS s.r.o., Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo)
Průvodní a souhrnná technická zpráva – název stavby OC Blansko – ul. Poříčí
(Ateliér GNS s.r.o., Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo)
Metodika oceňování dřevin AOPK ČR ve verzi 2013
Metodika hodnocení stavu stromů
(http://www.arboriculture.cz/soubory/11_47_68_81_494_CJ.pdf)
Informace z KN ze dne 15.8.2016 (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
Vlastní venkovní šetření ze dne 1.8. a 19.8. 2016

3. Popis současného stavu
Řešené území navrženého areálu obchodního centra Blansko – ul. Poříčí, se nachází v katastru
města Blansko, při ulici Poříčí v místě stávajících zahradních skleníků. Plocha pro výstavbu
OC je v současnosti zastavěna objekty zahradnictví a přilehlými zpevněnými plochami.
Staveniště je tedy vymezeno plochou areálu zahradnictví. Staveniště je z jižní a západní
strany vymezeno břehem řeky Svitavy. Jižní a východní strana je vymezena bezpečnostní
strouhou pro zpětný přeliv. Ze severní strany je staveniště vymezeno stávajícím objektem
bytového domu a břehu potoka Sloupečník.
Staveniště je situováno v zastavěném území na parcelách č. 1018/2, 1018/3, 1018/6, 1019/3,
1019/13, 1019/16, 1019/17, 1019/18, 1019/19, 1019/35, 1019/37, 1019/38, 1019/39, 1019/40,
1019/41, 1019/42, 1019/43, 1019/44, 1019/45, 1019/46, 1019/58, 1019/59, 1019/60, 1019/61,
1019/62, 1019/63, 1019/64, 1019/68, 1019/69, 1019/70, 1542, 1543, 1544, 4580, 4583,
1395/1.

Projekty, odborné studie v oblasti lesnictví a krajinné zeleně, inventarizace dřevin

Ing.Jan Sebera, Ph.D.
mob.: 606 545 358
e-mail: jansebera@seznam.cz
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Dočasné pozemky staveniště jsou navrženy na parcelách 1017/2, 1019/32, 1019/50, 1060/1,
1060/39, 1060/40, 1363/3, 1363/4, 1363/7, 1395/1, 1359/4, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1429/4,
1429/5, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/30, 1429/31, 1429/32.
V areálu je nutné pokácet stromy a keřové porosty - v dotčeném prostoru se nachází větší
množství vysázených dřevin stromového a keřového charakteru, které budou v rámci
výstavby OC Blansko odstraněny.
Hodnocené dřeviny jsou polohově determinovány číselným označením dřevin na jednotlivých
parcelách (viz mapová příloha – situace kácení).

4. Metodika inventarizace dřevin
Hlavním výstupem inventarizace stromů nad 80 cm obvodu ve výšce 1,3 m jsou následující
údaje:
- Evidenční (pořadové) číslo dřevin,
- Název taxonu dřevin,
- Výška dřevin,
- Obvod kmene stromu ve výšce 1,3 m nad zemí,
- Výška nasazení koruny,
- Průměr koruny,
- Zdravotní stav,
- Fyziologická vitalita,
- Charakteristika stanoviště,
- Fyzické stáří,
- Atraktivita a růstové podmínky stromů.
Inventarizováno bylo celkem 10 stromů nad 80 cm obvodu ve výšce 1,3 m (bližší údaje viz
tabulka č. 1 - inventarizace dřevin), které by v rámci výstavby areálu OC Blansko bylo nutno
vykácet. Tyto stromy nad 80 cm obvodu ve výšce 1,3 m jsou označeny v tabulkovém
přehledu červeně.
Dále byly inventarizovány dřeviny pod 80 cm obvodu ve výšce 1,3 m lokalizované v řadové
výsadbě na parcele č. 1018/2 dle KN poblíž toku řeky Svitavy. Zeleně jsou tak v tabulkovém
přehledu vyznačeny dřeviny (mladé aklimatizované stromy), které nejsou na bázi kmene
mechanicky poškozeny, nejsou netvaré a bylo by možné je doporučit jako vhodné k přesazení
do nově navrženého areálu OC Blansko - celkem 5 ks stromů. Inventarizace porostů keřového
charakteru, které se roztroušeně nacházejí v dotčeném území, byla provedena v plošně
významnějších případech výskytu zapojených porostů keřového charakteru a v případech
výskytu výsadeb charakteru živého plotu. Atraktivita umístění všech hodnocených dřevin
v areálu stávajících zahradních skleníků je nízká, pouze u stavbou dotčených dřevin mimo
stávající areál – stromy označené v tabulkovém přehledu jako č. 22 až 25 je atraktivita střední.

Projekty, odborné studie v oblasti lesnictví a krajinné zeleně, inventarizace dřevin

Ing.Jan Sebera, Ph.D.
mob.: 606 545 358
e-mail: jansebera@seznam.cz
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5. Inventarizace dřevin
Tabulka č. 1 – inventarizace dřevin

Inventarizace stromů

-

-

0

Fyz. stáří

0

Stanoviště

Průměr
koruny (m)

Výška nas.
koruny (m)

Obvod
kmene (cm)

-

Fyz. vitalita

5,5

Zdrav. stav

1/ Quercus robur

Výška
stromu (m)

Číslo/druh
dřeviny

Stromy na parcele č. 1018/2 dle KN

R100
2

2/ Tilia cordata

4

-

-

-

0

0

R100
2

3/ Betula pendula

4

-

-

-

0

0

R100
2

4/ Alnus glutinosa

4

-

-

-

0

0

R100
2

5/ Tilia cordata

3,5

-

-

-

0

0

R100
2

6/ Tilia cordata*

3,5

-

-

-

3

0

R100
2

7/ Salix sepulcralis

7

65

-

-

0

0

R100
2

8/ Salix sepulcralis

7

64

-

-

0

0

R100
2

9/ Tilia cordata

3

-

-

-

0

0

R100
2

10/ Quercus robur*

3

-

-

-

3

0

R100
2

11/ Betula pendula

5

-

-

-

0

0

R100
2

12/ Salix sepulcralis

7,5

85

2,5

6,5

0

0

R100
3

13/ Quercus robur

3

-

-

-

0

0

R100
2

14/ Fagus sylvatica*

3

-

-
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2
15/ Populus*
canadensis

3

-

-

-

3

0

R100
2

Stromy na parcele č. 1395/1 dle KN
16/ Salix rubens

12,5

115

0,7

9

0-1

0

R100
3

17/ Salix sepulcralis

7

81

1,5

6

0-1

0

R100
3

Stromy na parcele č. 1429/46 dle KN
18/ Salix matsudana
‘Tortuosa’

15

97,119,128

3

11

2-3

1-2

R80,V20
4

Stromy na parcele č. 1019/16 dle KN
19/ Picea pungens

12

85

1

3,5

1

0

R100
4

20/ Picea pungens

13,5

86

1

3,5

1

0

R100
4

21/ Salix matsudana
‘Tortuosa’

16

103,139

2

14

2

1

R80,V20
4

Stromy na parcele č. 1359/4 dle KN
22/ Acer
pseudoplatanus

19

194

7

10

2-3

1

R70,C30
4

Stromy na parcele č. 1429/5 dle KN
23/ Tilia platyphyllos

8

112

2

8

1

1

R40,V50,C10
4

24/ Tilia cordata*

6,5

53

2

4

1

1

R90,V10
3

25/ Tilia platyphyllos

10,5

123

2

8

2

1

R40,V50,C10
4
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Inventarizace dřevin keřovitého charakteru
Druh dřeviny/zastoupení v %

Plocha porostů
(m2)

Bližší specifikace

Keře na parcelách č. 1018/2, 1019/17 dle KN
Juniperus x media/100; vtroušeny Thuja
plicata, Luarocerasus officinalis

17

menší výsadba keřovitého charakteru
označena v mapové příloze jako „A“

Chamaecyparis lawsoniana/50, Thuja
plicata/30, Thuja occidentalis/15, Juniperus
virginiana/5

234

výsadba keřovitého charakteru označena
v mapové příloze jako „B“

Thuja plicata/85, Thuja occidentalis/15

51

protáhlá výsadba charakteru živého plotu,
označena v mapové příloze jako „ŽP 1a“

Chamaecyparis lawsoniana /100

25

protáhlá výsadba charakteru živého plotu,
označena v mapové příloze jako „ŽP 1b“

Thuja plicata/95, Thuja occidentalis/5

45

protáhlá výsadba charakteru živého plotu,
označena v mapové příloze jako „ŽP 1c“

Keře na parcele č. 1018/3 dle KN
Fagus sylvatica /100

30

protáhlá výsadba charakteru víceřadého
živého plotu, označena v mapové příloze
jako „ŽP 2“

Keře na parcele č. 1019/70 dle KN
Thuja plicata/80, Thuja occidentalis/20

15

výsadba keřovitého charakteru označena
v mapové příloze jako „C“

Keře na parcele č. 1429/46 dle KN
Salix sp./100 – zejména Salix caprea, Salix
elaeagnos, Salix triandra, Salix daphnoides x
triandra, Salix fragilis x viminalis

149

ostrůvkovitý výskyt mladších zapojených
porostů keřového charakteru označen
v mapové příloze jako „D“

Keře na parcele č. 1019/19 dle KN
Thuja occidentalis /90; vtroušeně Juniperus x
media, Thujopsis dolabrata
Legenda

40

protáhlý segment charakteru živého plotu,
označen v mapové příloze jako „ŽP 3“

Zdravotní stav (ZS)
0 - výborný
1 - dobrý
2 - zhoršený
3 – výrazně zhoršený
4 – silně narušený
5 - havarijní

Fyziologická vitalita (FV)
0 - vysoká
1 – mírně narušená
2 – zřetelně narušená
3 – výrazně snížená
4 – zbytková vitalita
5 – odumřelý strom

Charakteristika stanoviště
R – rostlinný porost v % průmětu kor.
V – vozovka v % pr.k.
C – chodník/dlažba v % pr.k.
P – parkování na koř. pr. v %
K – kanaliz,, či jiný prod. v %
O – oploc., patky v zemi v %
S – stavba, zídka v % p.k.
U – úpravy terénu + překrytí půdy v % průmětu
koruny

Fyzické stáří (FS)
1 – nově vys. jedinec
2 – mladý aklim. strom
3 – dospívající jedinec
4 – dospělý jedinec
5 – starý jedinec (ústup koruny)
6 – senescentní jedinec

*mechanické poškození báze kmene
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Fotodokumentace

Výsadba mladých dřevin (č. 1 až 11, 14 až 16 ( p. č. 1018/2 dle KN)

Dřevina č. 12 – Salix sepulcralis (p. č. 1018/2 dle KN)

Dřevina č. 16 – Salix rubens ( p. č. 1395/1 dle KN)

Dřevina č. 17 – Salix sepulcralis ( p. č. 1395/1 dle KN)

Projekty, odborné studie v oblasti lesnictví a krajinné zeleně, inventarizace dřevin

Ing.Jan Sebera, Ph.D.
mob.: 606 545 358
e-mail: jansebera@seznam.cz

7

Dřevina č. 18 – Salix matsudana ‘Tortuosa’ (p. č. 1429/46 dle KN)

Dřeviny č. 19, 20 – Picea pungens
(p. č. 1019/16 dle KN)

Dřevina č. 21 – Salix matsudana ‘Tortuosa’ (p. č. 1019/16 dle KN)

Dřevina č. 22 – Acer pseudoplatanus
(p. č. 1359/4 dle KN)

Dřeviny č. 23(Tilia platyphyllos), 24 (Tilia cordata), 25 (Tilia platyphyllos) - p. č. 1429/5 dle KN
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Keřový porost „A“ - parcela č. 1018/2 dle KN

Keřový porost „B“ - parcela č. 1018/2, 1019/17 dle KN

Keřový porost „C“ - parcela č. 1019/70 dle KN

Keřový porost „D“ - parcela č. 1429/46 dle KN

Keřový porost „ŽP 1b až 1c“ - parcela č. 1018/2 dle KN
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Keřový porost „ŽP 2“ - parcela č. 1018/2 dle KN
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Keřový porost „ŽP 3“ - parcela č. 1019/19 dle KN
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Příloha č. 10

Vyjádření povodí Moravy

