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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Prodejna pro dům a zahradu, Hodonín
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s., Praha
Zpracování oznámení proběhlo v červnu 2018. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

A.2. IČ
247 95 020

A.3. Sídlo
Tiskařská 257/10,
108 00 Praha 10

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jan Vedral¨
zástupce člena představenstva,
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha

ve věcech technických
Ing. Vítězslav Titl
TIPRO projekt s.r.o.
Kytnerova 21/16
621 00 Brno
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Prodejna pro dům a zahradu, Hodonín
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 326/2017 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
110
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou
plochou od 6 000 m2.
KÚ

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je novostavba obchodního a skladového areálu pro prodej stavebnin a obdobného
sortimentu.
Celková plocha areálu činí 16.422 m2. V areálu bude skladová hala na kterou bude navazovat
administrativní budova a prodejna, celková plocha objektu bude činit 2.604 m2. Prostor podél západní
stěny obou budov bude řešen jako zastřešená otevřená nakládací hala o ploše 491 m2 (I. etapa). V
západní části areálu budou venkovní skladovací plochy (cca 5.909 m2).
V areálu bude parkoviště pro osobní vozidla zákazníků s kapacitou 32 parkovacích stání, v prostoru
terminálu budou vymezena místa na krátkodobé stání za účelem nakládky pro 16 lehkých vozidel
(dodávky, PickUp atd.) a 2 místa pro kamiony.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Jihomoravský

okres:

Hodonín

obec:

Hodonín
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katastrální území:

Hodonín [640417]

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Hodonín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Záměr je situován do původního areálu firmy FINREO BAS s.r.o., který je částečně zastavěn avšak všechny
původní stavby jsou určeny k demolici. Vjezd do areálu je a bude z ulice Brněnské.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navrhován na plochu areálu firmy FINREO BAS s.r.o., který je částečně zastavěn avšak všechny
původní stavby jsou určeny k demolici. Areál je součástí průmyslové zóny a sousedí s jinými průmyslovými
a komerčními areály (např. Forlit & Metal, a.s., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje).
Průmyslová zóna je umístěna u mimoúrovňového křížení ulice Brněnské se silnici I/55 Hodonín – Strážnice.
V těsném kontaktu se obytní zástavba prakticky nenachází. Pro dopravní napojení uvedeného území se
využívá ulice Brněnská a na ni navazující silnice I/55.
Nejbližší obytná zástavba jsou rodinné domy při ulici Na Pískách (více jak 300 m jihovýchodně od okraje
areálu). Obytná zástavby s předmětným areálem přímo nesousedí a je oddělena jednak silincí I/55 a také
jinou zástavbou.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaná
automobilová doprava na ulici Brněnské a běžný provoz v areálu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků uživatele areálu. Technické a prostorové řešení odpovídá typovému řešení obdobných areálů
stejného provozovatele.
Umístění záměru je vázáno na nové dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným
územním plánem a není navrženo ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V současné době je prostor budoucího záměru částečně zastavěn a byl využíván jako správa a údržba silnic
a areál dopravní firmy:

Předmětem hodnoceného záměru je vybudování moderního skladového a prodejního areálu pro sortiment
zboží využívaného ve stavebnictví.

Celková plocha areálu činí 16.422 m2. V areálu bude skladová hala na kterou bude navazovat
administrativní budova a prodejna, celková plocha objektu bude činit 2.604 m2. Prostor podél západní
stěny obou budov bude řešen jako zastřešená otevřená nakládací hala o ploše 491 m2 (I. etapa). V
západní části areálu budou venkovní skladovací plochy (cca 5.909 m2).
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V areálu bude parkoviště pro osobní vozidla zákazníků s kapacitou 32 parkovacích stání, v prostoru
terminálu budou vymezena místa na krátkodobé stání za účelem nakládky pro 16 lehkých vozidel
(dodávky, PickUp atd.) a 2 místa pro kamiony.
Jedná se o prodejní skladový areál se zaměřením na prodej stavebnin. Navržené objekty jsou
administrativní budova a navazující skladová hala a zastřešená otevřená nakládací hala.
Administrativní budova slouží pro zákazníky k vyřízení nákupu prodávaného zboží a jako kanceláře
pro obchodníky. Dále slouží pro zákazníky jako prodejní sklad, kam bude umístěna i kancelář odbytu,
vedení pobočky a zasedací místnosti, včetně hygienického zázemí, denní místnost a technického zázemí.
Prostor podél administrativní budovy a skladové haly je navržen jako otevřená hala, ve které bude probíhat
nakládání zakoupeného zboží pod střechou.
Skladová hala je uzavřená, nevytápěná, s krytým prostorem terminálu před vraty pro vykládání zboží.
Zásobování skladu (navážení zboží) je řešeno stávajícím vjezdem z ulice Brněnské. Provozní doba
je předpokládána 7:00 až 18:00, pouze v pracovní dny.
•

plocha řešeného území hranice areálu

•

zastavěná plocha objektu administrativy s prodejním skladem – SO.01

•

obestavěný prostor objektu administrativy s prodejním skladem – SO.01

•

plocha otevřené haly - terminálu – SO.02

•

plocha areálových zpevněných pojížděných ploch –manipulační a skladovací

5.909 m2

•

plocha areálových zpevněných pojížděných ploch - komunikace

1.947 m2

•

plocha areálových zpevněných pojížděných ploch – osobní vozidla

722 m2

•

plocha areálových zpevněných pojížděných ploch – příjezdová komunikace

672 m2

•

plocha zpevněných pochozích ploch – chodníky

160 m2

•

plocha zeleně (nezpevněné plochy) – trávník na pozemcích investora

počet pracovníků –

16.422 m2
2.604 m2
22.753 m3
491 m2

4.406 m2

administrativa

18 zaměstnanců

sklad

10 zaměstnanců

Architektonické řešení
SO 01 Administrativní objekt a skladovací objekt
Vysoká části objektu - s ohledem na výstavbu skladových hal je použit osvědčený konstrukční systém
použitý na většině staveb s převážně logistickou funkcí – betonový skelet. Nosný skelet bude založen na
hlubinných pilotových základech s hlavicemi v úrovni pod navrženou drátkobetonovou podlahou s
obvodovými železobetonovými prahy. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely vyplněnými minerální
tepelnou izolací. Do těchto jsou osazeny sekční vrata a požární únikové dveře. Střešní plášť je tvořen ve
vysoké části objektu trapézovým plechem s antikondenzační úpravou. Nad temperovaným skladem bude
provedena skladba střechy s klasickým pořadím vrstev. Hlavní hydroizolační vrstva bude tvořena
hydroizolační vrstvou z PVC folie.
Nízká část objektu – administrativní část - je jednopodlažní betonový skelet s vnitřními SDK dělící a
obkladovými konstrukcemi, proskleným obvodovým pláštěm a sendvičovým panelem s izolačním jádrem z
tuhé pěny IPN.
Všechny strany objektu bude tvořit systémový obklad stěnovými panely Kingspan fasády převážně šedé
barvy v kombinaci s metalickou světle šedou (tento obklad bude zároveň tvořit tepelně izolační obvodový
plášť objektu). Jedná se o kombinaci systému Kingspan a hliníkové prosklené stěny. Šedá barva bude
působit neutrálně spolu s výškou atiky objektu, která je plánovaná cca 10 m (horní hrana atiky vysoké
stavby objektu SO 01).
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SO 02 – Nakládací hala - terminál
Nakládací zastřešená otevřená plocha je navržena jako ocelová konstrukce na ocelových sloupech s
plechovou krytinou a skleněnými prosvětlovacími pásy ve střešní konstrukci. Výška atiky nakládací haly
bude v úrovni cca 8 m nad přilehlým terénem.

SO 03 – Dvorek půjčovny
Dvorek půjčovny je samostatně stojící objekt, který je situován u jihovýchodní fasády administrativní
budovy. Je umístěn na zpevněné ploše přilehlého parkoviště. Bude tvořen přístřeškem a oplocením ploch
určených k vystavení a uložení sortimentu půjčovny. Přístřešek bude tvořit ocelová konstrukce zastřešení
trapézovým plechem a opláštěná fasádní plechovým obkladem. Jedná se o otevřený nevytápěný prostor.
Veškeré konstrukce budou založeny na zpevněné betonové ploše.

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Objekt je funkčně rozdělen na tři provozní části – tři stavební objekty. ,

SO 01 Administrativní a skladovací objekt
Administrativní část objektu
Založení stavby je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách. Piloty budou vetknuty do skalního podloží.
Piloty budou ukončeny monolitickými pilotovými hlavicemi. Na horní hranu pilotových hlavic jsou pro
administrativní budovu ukládány základové prahy, které budou opatřeny kováním, pomocí kterého budou
kotveny ke sloupům haly.
Jedná se o jednopodlažní budovu, půdorysného tvaru obdélníku rozměrů cca 27,5 x 35,0m a výšky atiky
cca 5,5 m. Administrativní část je navržena jako ŽB konstrukční systém PREFA. Nosný systém AB je kolmo
k nosnému systému skladovací haly. Rozpon AB je přenesen pomocí dvojice střešního vazníku. Po obvodu
jsou navržena ŽB ztužidla osazené na ŽB sloupech. Celý nosný systém administrativní části je navržen jako
systémové řešení PREFA. Na střešní vazníky jsou kladeny trapézové plechy, spolu s tepelnou izolací a
hydroizolační fólií DEKPLAN. V střešní konstrukci budou také zohledněny výměny pro světlíky, VZT
jednotky atd.
Vnitřní příčky administrativní budovy jsou ze sádrokartonových konstrukcí dle typových skladeb např.
KNAUF W112 s dvojitým opláštěním na nosném kovovém roštu s tepelnou izolací v předepsaných
tloušťkách. Vnitřní dělící konstrukce z SDK budou vyplněny minerální akustickou izolací. Je požadováno
technické řešení příček tak, aby byla zajištěna stavební neprůzvučnost stěn mezi kancelářemi v souladu s
požadavky ČSN 730532. Proto budou vybrané příčky vytaženy včetně opláštění až ke střeše. Příčka mezi
administrativní částí a halou je tvořena ze strany haly sendvičovým panelem KINGSPAN, na který je
přikotven ocelový rošt pro předstěnu z SDK s tepelnou izolací tl. 100 mm.
K opláštění administrativní části objektu budou použity fasádní sendvičové panely s izolačním jádrem z
tuhé pěny IPN ve dvou odstínech (RAL 7016/9006) - STĚNOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150 NF – PROFILACE
M (micro). Opláštění administrativní části budou z části tvořit prosklené stěny.
Skladba střešní konstrukce bude provedena na systém betonových spádovaných vazníků. Na tyto budou
příčně uloženy trapézové plechy a následně bude provedena střešní skladba s parozábranou, tepelnou
izolací a hlavní hydroizolační vrstvou z PVC folie (viz výpis skladeb níže v této technické zprávě).
Nosné prvky střešní konstrukce budou v interiéru AB z části přiznané a z části budou zakryty podhledem. V
hygienickém zázemí objektu, vstupní hale, kuchyňce, šatně budou použity SDK plné hladké podhledy. V
kanceláři a kanceláři ředitele budou použity minerální kazetové podhledy v rastru 600 x 600 mm.
Podlahy v administrativní budově budou provedeny jako zateplené podlahy. Skladba podlahy bude
provedena na zhutněnou a vyrovnanou pláň, na kterou bude uložena hydroizolační a protiradonová
izolace. Na tuto izolaci bude již provedena skladba zateplené podlahy. Bude se jednat o totožnou podlahu
v celém rozsahu AB a střídat se budou pouze nášlapné vrstvy podlahy.
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Skladová část objektu
Založení nosného skeletu stavby je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách , které budou vetknuty do
skalního podloží. Piloty budou ukončeny monolitickými pilotovými hlavicemi.
Jedná se o jednopodlažní budovu, obdélníkového tvaru a rozměrů cca 39,5 x 35 m a výšky atiky cca 10,0
m. Skladová hala je definována osami (F)-(K). Skladovací hala je navržena jako rámová ŽB Prefa
konstrukce dvoulodní. Střecha ve vysoké části objektu je zateplená.
Svislé konstrukce v hale oddělují jednotlivé skladovací prostory jak z hlediska provozního, tak z hlediska
protipožárního. Tyto svislé konstrukce budou provedeny ze sendvičových stěnových panelů tl. 100 mm
(např. panely KINGSPAN KS 1150 FR) na nosné ocelové nebo betonové konstrukci. V ose (I) bude dělící
stěna s požární odolností EI 30 DP1. Tato dělící protipožární stěna bude vystupovat nad střešní plášť
včetně nosné konstrukce.
Opláštění skladové části objektu bude pomocí pohledových stěnových panelů s jádrem z minerální vlny
(např. KINGSPAN KS 1150 FR) tl.100mm kotvených do betonových sloupů. Použití jednotlivých typů
barevnosti jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. Otvory jsou v tomto objektu tvořeny
především vratovými otvory. Tyto budou v obvodovém plášti i uvnitř objektu tvořeny výsuvnými sekčními
garážovými vraty s integrovanými jednokřídlovými únikovými dveřmi s nízkými prahy. Opláštění, vzhledem
k rozponům mezi hlavními sloupy ocelové konstrukce, bude podporováno pomocnými ocelovými
konstrukcemi (taktéž s danou požární odolností dle PBŘ stavby). Otvory v opláštění budou vynášeny taktéž
pomocí pomocné ocelové konstrukce.

SO 02 Nakládací hala - terminál
Založení terminálu je řešeno hlubinné na pilotách a monolitických ŽB hlavicích. Do těchto hlavic budou
uloženy svislé nosné sloupy. Toto založení bude tvořit otevřenou stranu terminálu.
Zastřešení venkovní nakládací plochy je navrženo o půdorysných rozměrech cca 31,7 x 25,0 a výšky 8 m
spodní hrana zastřešení 6 m nad nakládací plochou.
Terminál pro nakládku zboží je navržen u řady „1“ mezi sloupy C až H. Nosná konstrukce je ocelová a je
technicky propojena s nosnou konstrukcí skladovací haly i administrativy. Jedná se pouze o přestřešení
plochy. Konstrukce je podepřena třemi sloupy. Sloupy jdou rovnoběžně s osou řady “1“ ve vzdálenosti 13,5
m od ní. Střešní konstrukce je tvořena třemi vazníky s převislými konci směrem od haly. Na vazníky budou
uloženy vaznice a trapézový plech.
Střešní konstrukce je tvořena třemi vazníky s převislými konci směrem od haly. Na vazníky budou uloženy
vaznice a trapézový plech. V konstrukci jsou uvažovány systémové prosvětlovací pásy – prosklené pásy.

Zařízení pro vytápění staveb
Jako zdroj chladu a tepla budou použity kondenzační jednotky. Kondenzační jednotky v zimě pracují jako
tepelná čerpadla. Nad vstupem do objektu bude instalována teplovzdušná clona. Na sociálních zařízeních
budou použity přímotopné konvektory, nebo elektrické podlahové topení.

Zpevněné plochy
V rámci této části stavebního objektu je řešena příjezdová komunikace, zpevněné manipulační plochy pro
skladování materiálů, prostor pro parkování a nakládku materiálu a chodníky. Pojížděné plochy u prodejny
budou s krytem betonovým, chodníky budou dlážděné, příjezdová komunikace s krytem živičným.
Zpevněné plochy chodníků a parkovacích míst jsou navrženy z betonové konstrukce, s ukončením krajů
olemováním betonovými obrubníky. Betonové obrubníky budou použity i k funkčnímu, optickému a
konstrukčnímu vzájemnému oddělení ploch chodníků, vozovky a parkovacích míst. Zpevněné plochy
dopravního napojení a průběžné vnitroareálové obslužné komunikace budou provedeny jako betonová
vozovka. Konstrukční řešení tělesa vozovky bude navrženo dle výsledků inženýrsko-geologického
průzkumu, prováděného v prostoru stavebního pozemku.
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Zpevněné plochy budou spádovány a ve specifických místech odvodněny pomocí dešťových vpustí,
případně liniových žlabů napojených na areálový rozvod dešťové kanalizace. Výškové a konstrukční řešení
zpevněných ploch bude navrženo tak, aby v nutných místech umožňovalo bezproblémový pohyb osob s
omezenou schopností pohybu a orientace. Areál bude uzavřen oplocením.
Navržený areál je připojen pomocí sjezdu na stávající ulici Těšínskou.

Splašková kanalizace
Splaškové vody ze sociálních zařízení budou odvedeny do areálové splaškové kanalizace, zaústěné do
stávající splaškové kanalizace vedoucí vně areálu. Technologická voda není nárokována a nebude tedy ani
třeba likvidovat technologické odpadní vody.

Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace bude navržena na předepsanou intenzitu deště. Dešťové vody ze zpevněných ploch a
střech objektů bude odvedena přes retenci do nově vybudovaného vsakovacího objektu. Kontaminované
vody budou vedeny přes OLK a po přečištění společně s čistými dešťovými vodami ze střech a zpevněných
ploch zasakovány na pozemku areálu.

Přípojky inženýrských sítí
V rámci stavby budou provedeny nové přípojky z jednotlivých distribučních sítí vedených podél areálu.

Sadové úpravy
Nově vzniklé nezpevněné plochy v areálu budou rekultivovány ornicí, ohumusovány a osety travním
semenem.
Případné sadové úpravy budou navrženy v rámci v dalším stupni projektové dokumentace. V části podél
ul. Brněnské bude ponechána a případně dosazena zeleň.

Potřeba pracovních sil
Předpokládaný počet zaměstnanců v administrativní budově a stavebním centru je 18 osob, ve skladu 10
skladníků. Provozní doba je předpokládána 7:00 až 18:00 hod., pouze v pracovní dny.

Demolice
Záměr bude realizován v areálu, který je z převážné části zastavěn objekty hal, zpevněných skladovacích a
komunikačních plochami. Areál byl vybudován jako okresní stavební podnik, který zajišťoval výstavbu u
výrobu stavebních výrobků. Doposud byl využíván jako prodejní a výrobní areál a skladovací plochy
stavebnin, v současnosti je pronajímán soukromým společnostem, které zde využívají kancelářské
prostory, dílny, sklady apod.
V rámci demolic bude provedeno odstranění objektů a zpevněných ploch v areálu. Veškeré práce budou
prováděny v uzavřeném stávajícím areálu, materiály z bouracích prací zde budou i tříděny a materiály pro
zpětné použití rovněž recyklovány na místě – převážně stavební recyklát vhodný do podsypů a zásypů ze
zdiva a betonových konstrukcí. Původní objekty nebyly využívány k účelu, při kterém by mohlo dojít ke
kontaminaci vody či půdy. Zvláštní pozornost bude věnována likvidaci azbestu na objektu dílen a skladu
PSV a HSV.
Součástí demolic bude provedeno kácení stromů a dřevin, rozsah kácení je podrobněji specifikován
v dendrologickém průzkumu v příloze č.3.
Demoliční práce budou probíhat v předstihu před výstavbou v rámci samostatného řízení.
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Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci
Oznamovaný záměr činností skladování ani prodej stavebnin nespadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb.,
zákona o integrované prevenci.

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

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2018

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2019

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

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: 54165 1111

obec:

Hodonín

Městský úřad Hodonín
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
tel.: 518 316 111

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí a stavební povolení:

Městský úřad Hodonín
odbor výstavby a životního prostředí
Horní Valy 3655/2
695 35 Hodonín
tel.: 518 316 105
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

30 754 m2

stavbou dotčené parcely jsou uvedeny v následující tabulce:
p.č.

z toho:

druh pozemku

výměra (m2)

10426

ostatní plocha

4

10489

ostatní plocha

11626

2040/23

ostatní plocha

981

2040/9

ostatní plocha

13071

St. 4831

zastavěná plocha a nádvoří

782

St. 4832

zastavěná plocha a nádvoří

1716

St. 4833

zastavěná plocha a nádvoří

970

St. 4834

zastavěná plocha a nádvoří

201

St. 4836

zastavěná plocha a nádvoří

49

St. 4837

zastavěná plocha a nádvoří

321

St. 4839

zastavěná plocha a nádvoří

240

St. 4840

zastavěná plocha a nádvoří

93

St. 5321

zastavěná plocha a nádvoří

405

St. 7926

zastavěná plocha a nádvoří

115

St. 7927

zastavěná plocha a nádvoří

34

St. 7928

zastavěná plocha a nádvoří

34

St. 7929

zastavěná plocha a nádvoří

112

ZPF (BPEJ):

parcely nejsou součástí ZPF

PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

katastrální území:

Hodonín [640417]

spotřeba objektu:

584 m3 za rok

zdroj:

stávající vodovod

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:

Požární voda:

není vyžadována malé množství bude
používáno pro úklid a čištění
spotřeba:

0,05 m3 za den

zdroj:

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

současný příkon 94,3 kW

Spotřeba zemního plynu:

není uvažováno

Teplo z rozvodu:

není uvažováno

Základní suroviny:

Základními surovinami pro provoz bude prodávané zboží jehož orientační výčet je
uveden v předchozím textu (kap. B.I.6.). Celkové roční množství procházející
areálem bude závislé od aktuální situace na trhu se stavebninami, tedy na poptávce.
Pro účely tohoto oznámení jsme uvažovali maximální denní obrat 80 t denně

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován do nově vybudovaného areálu, který bude dopravně napojena na stávající
ulici Těšínskou.
Během běžného provozu předpokládáme následující denní intenzitu příjezdů:
•

osobní automobily

75 (a stejný počet odjezdů)

•

dodávky

70 (a stejný počet odjezdů)

•

nákladní automobily

30 (a stejný počet odjezdů)

Průměrné rozložení dopravy do jednotlivých směrů je uvedeno na následujícím obrázku:

Během výstavby bude lokalita i její okolí zatížena nákladní dopravou a stavební technikou. Jedná se o
skrývku zeminy, výkopové práce, transport materiálu ze i na stavbu (odvoz hlíny, přísun betonu, živičné
směsi a štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních materiálů). Odhadován je celkový počet 10 příjezdů
nákladních vozidel za den.
V rámci areálu předpokládáme současný pohyb 2 vysokozdvižných vozíků.
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Pro parkování v areálu se uvažuje využití 33 parkovacích stání pro osobní vozidla, 16 míst pro dodávky a 3
místa pro nákladní vozidla.

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost
Záměr je realizován v prostoru bývalého okresního stavebního podniku, který zajištoval výstavbu u výrobu
stavebních výrobků. Následně byl prostor využíván jako prodejní a výrobní areál a skladovací plochy
stavebnin, v současnosti je pronajímán soukromým společnostem, které zde využívají kancelářské
prostory, dílny, sklady apod.. V areálu se nachází několik vzrostlých stromů, které jsou posouzeny
samostatným dendrologickým posudkem (viz příloha č.3).
Většina areálu je však bez přirozeného vegetačního pokryvu a tedy nemá nároky na zábor ploch, které
podstatněji ovlivňují biologickou rozmanitost či využívání přírodních zdrojů a ovlivnění druhů a ekosystémů.
Stávající zeleň při okrajích pozemku bude částečně odstraněna a v rámci sadových úprav nahrazena.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci areálu nebudou instalovány nové tepelné ani technologické zdroje znečišťování ovzduší. Pro
vytápění objektu budou použita tepelná čerpadla.

Plošné zdroje
Zdrojem emisí bude manipulace se zbožím na volné ploše a parkování vozidel. Běžný provoz bude zdrojem
následujícího objemu emisí:
NOx
g/den

prach PM10
g/den

benzen
g/den

BaP
mg/den

214.26

23.12

1.53

0.85

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

Liniové zdroje
Automobilová doprava (mimo areál) vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

prach PM10
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

264.6

22.3

1.04

1.84

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude
úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na relativně vzdálenou
obytnou zástavbu se nejedná o významný vliv.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

584 m3/rok

produkce:

Areál bude napojen přípojkou kanalizace na stávající kanalizaci
Technologické vody: nebudou vznikat
Srážkové vody:

6 600 m3/rok

množství:

Dešťové vody budou odvedeny do retenční jímky (objem 408,6 m3) a následně
vsakovány.
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01
17 01 01

Beton, cihly, tašky a keramika
O

Beton
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17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05
17 05

O

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

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

O

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

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

17 08

Stavební materiály na bázi sádry

17 08 02
17 08

odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

20 02 01

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
V rámci demolic původního areálu se předpokládá s produkcí následujícího množství odpadů:
Kód odpadu
17 01 01

beton

název

kategorie
O

množství
37 045

17 01 02

cihly

O

8 253

17 01 06

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky

N

0,2

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O

29,79

17 02 01

dřevo

O

14

17 02 02

sklo

O

64,33

17 02 03

plasty

O

6,3

17 03 01

asfaltové směsi obsahující dehet

N

6 619

17 04 01

měď, bronz, mosaz

O

0,5

17 04 02

hliník

O

45,06

17 04 03

olovo

O

0,1

17 04 04

zinek

O

0,1

17 04 05

železo a ocel

O

3 713

17 04 07

směsné kovy

O

3,2

17 04 09

kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

0,2

17 04 10

N

0,1

17 06 04

kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné
látky
izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03

O

10,3

17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest

N

4,14

17 05 06

vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

O

10

17 06 07

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

N

350

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

49,14

17 09 03

jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

N

1

20 01 21

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

2,8

V rámci demolic budou veškeré práce prováděny v uzavřeném stávajícím areálu, materiály z bouracích
prací zde budou i tříděny a materiály pro zpětné použití rovněž recyklovány na místě – převážně stavební
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recyklát vhodný do podsypů a zásypů ze zdiva a betonových konstrukcí. Odpady jejich recyklace není
možná budou předány oprávněné firmě.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu kategorie název
15 01 01

O

papírové obaly

15 01 02

O

plastové obaly

15 01 99

O

odpad blíže neurčený (obal)

17 01 01

O

beton

17 02 01

O

dřevo

17 02 03

O

plasty

15 02 02

N

absorpční činidla, filtrační materiály, .....znečištěné nebezpečnými látkami

13 02 05

N

nechlorované motorové, převodové a minerální oleje

16 06 01

N

olověné akumulátory

20 01 21

N

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Provozovatel již v současné době dbá na minimalizaci vzniku odpadů především používáním vratných či
opakovaně použitelných obalů na suroviny a recyklací zmetkových výrobků (po podrcení se využívají jako
kamenivo nebo jsou následně využívány k terénním úpravám).
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Bodové zdroje hluku: Jako bodový zdroj hluku byl uvažován výstup ze vzduchotechniky a klimatizace
skladové haly a administrativní budovy. Hladina akustického tlaku A u jednotlivých
zařízení se bude pohybovat od 55 do 80 dB (ve vzdálenosti 1 m).
Mobilní zdroje hluku: Jako mobilní zdroje hluku je uvažována automobilová doprava obsluhující záměr a
pojezdy vysokozdvižných vozíků s nosností do 5t (1 v prostoru skladovací plochy a 1
uvnitř skladové haly). Hladina akustického výkonu do 104 dB. Provoz zdrojů bude
jen v denní době.
Vibrace:

Nejsou produkovány ve významné míře zasahující mimo objekt

Záření:

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány
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Elektromagnetické záření:
Další fyzikální nebo biologické faktory:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)
nejsou používány

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

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

-

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

-

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

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Hodonín, katastrálním území
Hodonín. V průmyslovém areálu při ulici Brněnské. Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů je
automobilová doprava na ulici Brněnské, silnici I/55 a pochopitelně také vlivy průmyslové činnosti (bývalé i
současné) zasahující prakticky celé území města Hodonín.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
Na vlastní ploše dotčeného území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin ani jiných přírodních
zdrojů s výjimkou rozsáhlého CHLÚ Hodonín VII, které na svém okraji zahrnuje i lokalitu záměru.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001
Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem byly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a dosaženy koncentrace nad hranicí
imisního limitu tuhých látek frakce PM2,5, který vstoupí v platnost od roku 2020.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

STRANA 22 z 48

Prodejna pro dům a zahradu, Hodonín
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Hodonín žije přibližně 24 683 obyvatel. Záměr je navrhován na plochu bývalého okresního
stavebního podniku, které navazovaly na další průmyslovou zástavbu. Tato zóna je od hlavní zástavby
města Hodonín oddělena trasou silnice I/55 vedené v zářezu a tvoří tak mimoúrovňovou křižovatku se
silnicí II/380 (ul. Brněnskou). V těsném kontaktu se obytní zástavba nenachází.
Nejbližší obytná zástavba jsou rodinné domy při ulici Na Pískách (300 m a více jihovýchodně od okraje
areálu) a rodinné domy ul. Brněnské (300 m a více jižně od okraje areálu záměru). Přesný počet dotčených
obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, přibližně se jedná o jednotky až desítky osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

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

název

vzdálenost (km)

měřítko

1.9 okrskové

representativnost

měřené škodliviny

0,5 – 4 km

PM10, PM2,5, Bap,

BHOD

Hodonín

BLOC

Lovčice

22.4 oblastní

desítky až stovky km

PM10,

BMIS

Mikulov-Sedlec

29.9 oblastní

desítky až stovky km

PM10, PM2,5, Bap NO2, benzen

S ohledem na vzdálenost a representativnost tedy využíváme údaje ze stanice Hodonín. Pro popis imisní
zátěže benzenem a NO2 jsou nejblíže k dispozici ze stanice Mikulov Sedlec.
Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí
poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Hodonín 24,2 µg.m-3. Což činí cca 61 %
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 156,0 µg.m což činí cca 78% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 18,1 µg.m , tedy asi 45% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 160 µg.m (LV1h=200 µg.m ).

Tuhé látky - PM10

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici v Sedleci 8,9 µg.m-3. Což činí cca 22%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 32,6 µg.m-3 což je pod hodnotou imisního
-3
limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
27,5 µg.m , tedy 69% hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou v
prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
cca 44,6 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).

Tuhé látky - PM2,5
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V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na citované stanici 18,0 µg.m-3. Což je pod hranicí
imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici imisního limitu (hodnota limitu
platného od roku 2020 také dosažena není).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do 20,9 µg.m , tedy hodnotu limitu (LVr=25 µg.m ).

Benzen

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici do 0,9 µg.m-3. Což činí
18 % imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,8 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.

Benzo(a)pyren

V
roce 2017 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citované stanici 0,7 ng.m-3. Což činí
méně než hodnota imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnota tedy přesahuje hranici platného imisního
limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:
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Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,12 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T4, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170-180

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr bude umístěn uvnitř stávajícího areálu dosud využívaného jako Okresní stavební podnik. Nejbližšími
významnými zdroji hluku je automobilová doprava na silnici I/55 a ulici Brněnské.
Hlukovou situaci v prostoru křižovatky obou uvedených ulic přibližně znázorňují Hlukové mapy 2012.

Vzhledem k relativně odlehlé poloze od nejbližších hlukově chráněných prostor nebyla hluková situace
podrobněji vyhodnocována.
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky 4-00-00 Morava,
• dílčí povodí 4-17-01 Dyje od Svratky po ústí,
• drobné povodí 4-17-01-1110 Studená chodba.

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a neleží ve vyhlášeném
záplavovém území.

Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) nebo jiného
ochranného pásma pro vodohospodářské účely.

Podzemní voda
Zájmové území náleží do oblasti hydrogeologického rajónu 2250 – Dolnomoravský úval, útvar podzemních
vod č. 22503 - Dolnomoravský úval – jižní část. Hydrogeologickým kolektorem je vícekolektorový systém
neogenních sedimentů vídeňské pánve – nepravidelné střídání průlinových kolektorů a izolátorů. Zvodnění
je vázáno na mocnější polohy neogenních hrubozrnných písků, které mají možnost přirozeného doplňování
zásob podzemních vod. Neogenní sedimenty jsou zastoupeny sedimenty panonu a sarmatu.
Sarmat se vyskytuje v pelitické facii (vápnité jíly), psamitickou složku obsahuje jen ojediněle (pískovce,
křemenné pískovce).
V zájmové lokalitě a jejím přímém okolí se nenacházejí zdroje podzemní vody pro zásobování obyvatel
pitnou vodou. Prostor záměru je zásobován pitnou vodou z městského vodovodního řadu. Území neleží v
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
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V zájmovém území byl provedený inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v dubnu 2018. Hladina
podzemní vody byla v průběhu sondážních prací zastižena v hloubkové úrovni cca 5,0 m p.t. (04/2018),
kdy v daném hloubkovém horizontu byl koeficient filtrace zemin v přirozeném prostředí ověřen na hodnotu
6. 10-6 m.s-1. Na základě výsledků průzkumných prací na lokalitě je z hlediska posouzení dopadu na
hydrogeologické a hydrologické poměry v zájmovém území bylo konstatováno, že navržený způsob
likvidace srážkových vod se jeví v daném území jako možný, což je podmíněno vybudováním retenčního
prostoru o dostatečné okamžité jímací schopnosti v souladu s ČSN 75 9010.
V předmětné lokalitě, v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.
Plánovanou realizací záměru nedojde k zaznamenatelnému zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF)
Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dle regionálně geologického členění náleží zájmové území k soustavě Vnitrokarpatských sníženin,
podsoustavě Vídeňská pánev. Po stránce geologické je zkoumané území budováno především kvartérními
uloženinami různého genetického charakteru. V podloží kvartéru byly identifikovány sedimenty panonského
stáří. Jedná se především o sedimenty pliocenního sedimentačního cyklu, které jsou zde zastoupeny
především písky převážně jemného zrna, písčitý vápnité jíly a jíly. Jedná se o klasickou pánevní
sedimentaci. V nadloží těchto sedimentů se nachází kvartérní sedimenty, které prezentují jednak aluviální,
eolický, eluviální a deluviální sedimentační cyklus.
Nejvýraznějšími kvartérními sedimentacemi jsou :
aluviální - jsou zde prezentovány v údolních nivách vrstvami štěrkopísků, překrytými povodňovými,
organickými kaly a hlínami.
eolické - jsou zde prezentovány především sprašemi a sprašovými hlínami, které jsou místně silně erozně
postiženy a přetransportovány. Dále jsou to váté písky charakteristické pro tuto oblast. Ostatní genetické
typy kvartérních uloženin již nejsou tak výrazné pro tuto oblast a větším měřítku se tak neprojevují.
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Znečištění horninového prostředí
V oblasti se dle databáze SEKM nenachází staré ekologické zátěže.

Přírodní zdroje
Na vlastní ploše dotčeného území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin ani jiných přírodních
zdrojů s výjimkou rozsáhlého CHLÚ Hodonín VII, které na svém okraji zahrnuje i lokalitu záměru.

Hydrogeologické poměry
Zájmové území náleží do oblasti hydrogeologického rajónu 2250 – Dolnomoravský úval, útvar podzemních
vod č. 22503 - Dolnomoravský úval – jižní část. Hydrogeologickým kolektorem je vícekolektorový systém
neogenních sedimentů vídeňské pánve – nepravidelné střídání průlinových kolektorů a izolátorů. Zvodnění
je vázáno na mocnější polohy neogenních hrubozrnných písků, které mají možnost přirozeného doplňování
zásob podzemních vod. Neogenní sedimenty jsou zastoupeny sedimenty panonu a sarmatu.
Sarmat se vyskytuje v pelitické facii (vápnité jíly), psamitickou složku obsauje jen ojediněle (pískovce,
křemenné pískovce).
Plní funkci počevního izolátoru, ale v případě tektonického postižení může umožňovat komunikaci
podzemní vody mezi paleogénem a panonem. Hodnota transmisivity se pohybuje řádově od T = 1.10-4 do
1.10-3 m2.s-1. V panonských sedimentech se střídají vrstvy písků, prachů a jílů, méně často se vyskytují
štěrky a lignit. Jíly, většinou slabě prachovitě písčité, ojediněle zvláště na plochách odlučnosti i silně
prachovitě písčité. Za sucha jsou pevné až tvrdé, střípkovitě a lupenitě rozpadavé, za vlhka plastické až
tuhé.
Jejich funkce je převážně izolační, kdy tvoří ochrannou nepropustnou polohu hlubším puklinově
propustným kolektorům s napjatou hladinou. Tyto kolektory mohou být místně významně využívané.
Hodnota transmisivity je T = 7,76.10-4 m2.s-1, s = 0,39.
Mocný komplex sedimentace průlinově propustných kolektorů a izolátorů je ukončen naprostou převahou
izolátorů nad kolektory. Byla zjištěna značná kompakce sedimentů a tím i snížení porozity a propustnosti
sedimentů. Koeficient filtrace dosahuje hodnoty 1,8 . 10-6 m.s-1. Komplex neogénních sedimentů je
otevřená hydrogeologická struktura, jejíž infiltrační oblast se nachází severně od ní v oblasti karpatského
flyše. Povrch neogénních sedimentů je značně členitý, generelně klesá od J k JV. Rozdělení srážek je
během roku nerovnoměrné a nepříliš výhodné z hydrogeologického hlediska. Převážná část spadne v
období velké spotřeby vody vegetací a velkého výparu. Pro doplňování zásob podzemní vody a tvorbu
podzemního odtoku jsou rozhodující srážkové úhrny v chladném období roku, kdy množství spadlých
srážek převažuje nad výparem. Průměrná teplota vzduchu je 9–9,5 °C, ve vegetačním období 16 °C.
Lokalita není součástí žádného chráněného území případně chráněné oblasti ani nespadá do žádného
ochranného pásma přirozené akumulace.

CHLÚ
Celá plocha záměru leží v CHLÚ Hodonín VII ložiska lignitu:
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V okolí se nacházejí ještě CHLU lignitu Dubňany a CHLU cihlářské suroviny Hodonín VI. Tato ložisková
území však s prostorem stavby nejsou v kontaktu.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Plocha zájmového území je z větší části zastavěna nebo pokryta zpevněnými plochami. Proto se na většině
území prakticky nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Náletové dřeviny a stromy se nacházejí na
okraji areálu a v prostoru mezi administrativní budovou a objektem dílen:
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V rámci projektové přípravy byla provedena inventarizace zeleně a návrh zeleně, která bude odstraněna.
Vzhledem k tomuto stavu areálu nepředpokládáme zde trvalý výskyt zvláště chráněných rostlin ani
živočichů na ploše dotčené záměrem.

Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Nejbližším prvkem je nadregionální biocentrum Černé Bláto nacházející se severozápadně od okraje
plánovaného areálu.

Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Nejbližším chráněným územím je NPP 5874 - Hodonínská Dúbrava a EVL 3065 - Hodonínská Dúbrava.
Hranice EVL Hodonínská Dúbrava se dotýká severozápadního cípu areálu budoucího záměru.
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Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
Nejbližším významným krajinným prvkem je VKP Černé Bláto, který se nachází severozápadně od plochy
záměru. Tento VKP nebudou realizací záměru dotčen.

C.II.8. Krajina
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do prostoru
navazující na komerční zónu v níž se nacházejí také jiné komerční areály a zařízení pro dopravu (správa a
údržba silnic, servis, čerpací stanice PHM) využívající výhodné dopravní napojení vyplývající z blízkosti
mimoúrovňové křižovatky se silnici I/55 s hlavní příjezdovou trasou do Hodonína (ul. Brněnskou).
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V těsné blízkosti navrženého záměru se nenachází obytná zástavba. Vlastní areál je již v současné době
komerčně využíván, nicméně objekty původního areálu firmy FINREO BAS s.r.o. na ploše navrženého
záměru jsou již určeny k demolici.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru oznamovaného záměru se nachází objekty původního areálu firmy FINREO BAS s.r.o. , které
jsou určeny k demolici. Na ploše dotčené záměrem se nenachází žádná kulturní památka.

Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
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Archeologická naleziště
V prostoru hodnoceného záměru byl v minulosti částečně dotčen stavební činností, přesto nelze vyloučit
pravděpodobnost archeologického nálezu. Zásahy do terénu je třeba v souladu s platnou legislativou
oznámit příslušnému Archeologickému ústavu.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně areál bude obsluhován vjezdem z ulice Brněnské. Způsob dopravního napojení je s ohledem na
rozsah záměru dostatečný.
Intenzita dopravy na ul. Brněnské dle sčítání dopravy z roku 2016 činí celkem 11 031 vozidel (z toho 1512
těžkých) a je stručně rekapitulována na následujícím obrázku:

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především provozem skladu a prodejny. Hlavními
potenciálními problémy budou proto hluk, případně znečišťování ovzduší. Další faktory jsou z hlediska vlivu
na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován do nově vybudovaného areálu při ul. Brněnské, v území které přímo nenavazuje na
obytnou zástavbu. Nejbližší obytná zástavba jsou rodinné domy při ulici Na Pískách (300 m a více
jihovýchodně od okraje areálu) a rodinné domy ul. Brněnské (300 m a více jižně od okraje areálu záměru).
Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, přibližně se jedná o jednotky až
desítky osob.

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise ze spalovacích motorů vozidel manipulačních
prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise
oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Vyhodnocení
imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 50m a také pro
vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných objektů:
objekt
S-Centrum Hodonín (domov seniorů)
Na Pískách 13
Na Pískách 2
Brněnská 36
naměřená imisní zátěž 2016
průměrné pětiletí 2012-2016
limit

NO2
roční
hodinové
průměr
maximum
0.046
0.890
0.054
0.947
0.056
0.833
0.110
1.430
24.200
156.0
18,100
40,000
200,0
(µg.m-3)
(µg.m-3)

roční
průměr
0.032
0.039
0.040
0.087
8.900
27.500
40,000
(µg.m-3)

PM10
24hodinové
maximum1
0.254
0.274
0.240
0.380
32.600
44.600
50,000
(µg.m-3)

benzen
roční
průměr
0.002
0.002
0.002
0.004
0.800
1.800
5,000
(µg.m-3)

BaP
roční
průměr
0.001
0.002
0.002
0.004
0.7000
1.1200
1,0000
(ng.m-3)

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem
technologických zdrojů a nárůstu vnitroareálové dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska
zdravotních účinků uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné.

1

U naměřených hodnot a u hodnot za aktuální pětiletí je uváděna 36. nejvyšší koncentrace.
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hluk
Záměr je umístěn v relativně odlehlé poloze od nejbližších hlukově chráněných objektů, proto nebyl vliv
stacionárních zdrojů na stávající hlukovou situaci vyhodnocován.
Vliv vyvolané dopravy na stávající hlukovou zátěž pokládáme za mizivý neboť příspěvek intenzit
automobilové dopravy v jednotlivých profilech je cca 1% stávající intenzity nebo i nižší což je
zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že daný prostor byl již v minulosti využíván jako průmyslový areál a na
jeho provoz již v minulosti byla vázána automobilová doprava lze očekávat, že hluková emise z dopravy do
areálu se oproti původnímu provozu podstatněji nezmění.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepředpokládáme podstatnější negativní vliv na nejbližší hlukově
chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Sociální a ekonomické důsledky
Záměr počítá s vytvořením 18 nových pracovních (prodej a administrativa) a ve skladu 10 skladníků.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá mírný nárůst emisí škodlivin produkovaných
spalovacími motory vozidel zajišťujících dopravu zboží a osob.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, PM10, benzenu a BaP v okolí
záměru.

Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,6 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1,5 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech
hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaného záměru, z výpočtu vycházejí
ve výši do 2 µg.m-3, tedy do 1 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Tuhé látky (PM10)
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,6 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,5% limitu
(40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území
bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, z výpočtu vycházejí ve
výši do 0,8 µg.m-3, tedy 1,6 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké. Významnější ovlivnění stávající četnosti
dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
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Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.

Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,02 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,4 % limitu
(5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území
bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Benzo(a)pyren (BaP)
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,02 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty cca 2% limitu (1
ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území
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bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších, mimo areál dosahuje hodnot nižších než 0,01
ng.m-3.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.
Vytápění areálu nebude zdrojem emise skleníkových plynů neboť pro vytápění jsou navržena tepelná
čerpadla. Provoz automobilové dopravy vázané na záměr bude pochopitelně zdrojem emise skleníkových
plynů, vzhledem k tomu, že daný prostor byl již v minulosti využíván jako průmyslový areál a na jeho
provoz již v minulosti byla vázána automobilová doprava lze očekávat, že emise skleníkových plynů se
oproti původnímu provozu podstatněji nezmění.
Záměr uvažuje se vsakováním srážkových vod přímo v areálu.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr je umístěn v relativně odlehlé poloze od nejbližších hlukově chráněných objektů, proto nebyl vliv
stacionárních zdrojů na stávající hlukovou situaci vyhodnocován.
Z porovnání stávajících intenzit dopravy s očekávaným příspěvkem intenzit automobilové dopravy
v jednotlivých průjezdních profilech vyplývá, že nárůst dopravy je vzhledem ke stávajícím intenzitám velmi
nízký většinou nižší než 1% stávající intenzity, pouze na silnici I/55 ve směru na Břeclav dosahuje nárůst
1.15% celkové intenzity:
stávající intenzita 2016

příspěvek záměru

navýšení v %

celkem vozidel

těžkých vozidel

celkem vozidel

těžkých vozidel

celkem vozidel

ul Brněnská sever

11031

1512

80

10

0.73%

těžkých vozidel
0.66%

ul Brněnská jih

12157

1132

105

15

0.86%

1.33%

I/55 západ

9562

2424

110

20

1.15%

0.83%

I/55 východ

10230

2055

65

15

0.64%

0.73%

Vzhledem k tomu, že daný prostor byl již v minulosti využíván jako průmyslový areál a na jeho provoz již
v minulosti byla vázána automobilová doprava lze očekávat, že hluková emise z dopravy do areálu se
oproti původnímu provozu podstatněji nezmění – tedy že reálný nárůst (pokud bude vůbec nějaký) bude
dosahovat hodnot ještě nižších.
Vliv vyvolané dopravy na stávající hlukovou zátěž tedy pokládáme za mizivý.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepředpokládáme podstatnější negativní vliv na nejbližší hlukově
chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V rámci realizace záměru se uvažuje s demolicí stávajícího areálu včetně zpevněných ploch a vybudování
nového zastřešeného objektu a nových zpevněných ploch, v souvislosti s realizací záměru bude vybudován
nový systém dešťové kanalizace s retencí a následným vsakováním srážkových vod na pozemku investora.
Proto nedojde ke zvýšení či zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před realizací záměru.
Nepředpokládáme ani zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku.
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.

Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové vody budou vypouštěny do
stávající městské kanalizace svedené na ČOV.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné
technologie, které by byly potenciálním zdrojem znečištění. Dešťové vody z parkovišť budou před
svedením do vsaku předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
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V případě, že v průběhu stavebních prací dojde ke zjištění kontaminace (staveb nebo horninového
prostředí) bude provedena adekvátní sanace.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.
Podrobnosti vsakování srážkových vod budou předmětem hydrogeologického posudku zpracovaného jako
podklad pro projektovou dokumentaci.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani nejsou
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
K ovlivnění půd tedy nedojde.

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

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru dosud využívaného jako komerční areál, v prostoru posuzovaného záměru
se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé
nebo zprostředkované ohrožení.
V rámci demolic původního areálu se předpokládá odstranění celkem 41 stromů, dle dendrologického
průzkumu (viz příloha č.3) se však jedná převážně o stromy s průměrnou či podprůměrnou sadovnickou
hodnotou. V rámci projektu ozelenění areálu bude navržena nová výsadba.
V území určeném pro realizaci záměru se nenachází funkční prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Vlivy provozu záměru jsou omezeny prakticky pouze na plochu vlastního areálu a příjezdové trasy a oproti
původnímu provozu v areálu se významně nemění, ovlivnění blízké EVL, VKP ani NPP je vyloučeno.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již částečně ovlivněna stávající komerční a průmyslovou
zástavbou okolo mimoúrovňové křižovatky silnice I/55 a ulice Brněnské.
Plocha vlastního záměru se nachází v bývalém areálu firmy FINREO BAS s.r.o., který je určen k demolici.
Výstavba nového areálu s vhodným architektonickým řešením může působit positivně, v rámci realizace
jsou navrženy sadové úpravy a ozelenění okrajů pozemku.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stávající objekty a inženýrské sítě jsou s ohledem na jejich stav a stáří určeny k demolici. V prostoru
záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou
ovlivněny. S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru je vždy třeba počítat s
možností archeologického nálezu. V souladu s platnou legislativou je tedy třeba zásahy do terénu v
předstihu oznámit příslušnému Archeologickému ústavu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál bude napojen vjezdem z ulice Brněnské, kromě běžných provozních oprav stávající komunikace
záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací. Stávající inženýrské sítě a
jejich ochranná pásma v okolí záměru budou respektovány. V prostoru areálu se předpokládá
s vybudováním nových přípojek na inženýrské sítě.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy vyvolané dopravou zboží a osob. Tyto nepříliš významné dopady jsou podrobně řešené v části
věnované ovzduší a hluku.

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

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ, VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ
Popis záměru vycházel z rozpracované projektové dokumentace (TIPRO projekt s.r.o., 2018) poskytnuté
oznamovatelem.
Pro popis stávajícího stavu životního prostředí byly využity veřejně dostupné databáze a zdrojová data
poskytovaná příslušnými institucemi (ČHMÚ, VÚV, MŽP, KÚ PK, územně plánovací dokumentace města
Hodonín atd.).
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno rozptylovou studií zpracovanou dle metodiky SYMOS 97 s
využitím dalších metodik a emisních faktorů doporučených MŽP.
Podrobněji jsou zmíněné metodiky komentovány v příslušných studiích.

D.VI.
CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ - NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území,
dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

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

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – DEKINVEST uzavřený investiční fond, a.s. je výstavba nového areálu pro prodej
stavebnin a dalšího zboží pro dům a zahradu v prostoru stávající komerční zóny při ulici Brněnské v
Hodoníně.
Areál bude tvořen administrativní budovou, skladovou halou a venkovními skladovými plochami. Součástí
areálu bude parkoviště pro osobní vozidla, dodávky a několik nákladních vozidel.
V souvislosti se záměrem se nepředpokládá podstatnější nárůst automobilové dopravy na ul. Brněnské.
V souvislosti se záměrem se uvažuje se zřízením až 28 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k relativně malé změně množství
stávajících emisí škodlivin do ovzduší, vliv na celkovou kvalitu ovzduší tak nebude významný. Rozptylová
studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení vyhodnotila vliv na stávající kvalitu ovzduší jako nevýznamný.
Záměr významnějším způsobem nezmění stávající zdroje hluku.
V areálu nebudou skladovány látky, které by znamenaly významné riziko pro životní prostředí či lidské
zdraví.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
•
•

1 Grafické přílohy
2 Rozptylová studie
3 Doklady:
vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. „DEKINVEST, investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.“. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou
provozem záměru "Prodejna pro dům a zahradu, ulice Brněnská, Hodonín" a byla vytvořena jako
příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke
stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný automobilovou dopravou obsluhující záměr.
Bodové tepelné ani technologické zdroje v hodnoceném areálu instalovány nebudou. Výpočtově byla
hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10), oxidem dusičitým (NO2), benzenem a
benzo(a)pyrenem.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění,
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

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

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

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

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

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

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

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

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

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

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

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

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

automobilová doprava obsluhující záměr

Emise z dopravy
Pro výpočet imisní zátěže z nárůstu dopravy bylo uvažováno s následujícím nárůstem dopravních
intenzit do areálu (příjezdů za 24 hodin):
osobni

lehké nákladní

těžké nákladní

75

70

30

U všech výše uvedených vozidel uvažujeme i se stejným počtem odjezdů ve stejný den. Celkový
počet příjezdů + odjezdů do areálu za den tedy bude následující:
osobni

lehké nákladní

těžké nákladní

150

140

60

Rozpad dopravy byl predikován na základě ostatních komunikací v okolí a jejich dopravním napojení
na důležité infrastruktury. Uvažuje se, že doprava obsluhující areál bude využívat ulici Brněnskou.
1

Rozložení dopravy (pohybů za 24 hodin) na okolní komunikace je uvedeno na následujícím obrázku:

V rámci areálu předpokládáme současný pohyb 2 až 3 vysokozdvižných vozíků.
Pro parkování v areálu se uvažuje využití 33 parkovacích stání pro osobní vozidla, 16 míst pro
dodávky a 3 místa pro nákladní vozidla.

1

příjezd + odjezd = pohyb
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Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory MEFA 2013, uvažovaná emisní úroveň 2018:
pro rychlost 10 km/h

pro rychlost 50 km/h

pro rychlost 80 km/h

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

NOx

0.6276

2.1809

4.3430

0.3989

1.1656

3.2726

0.1898

0.5692

1.4084

PM10

0.0595

0.2132

0.4741

0.0397

0.1147

0.2379

0.0202

0.0665

0.0933

benzen

0.0059

0.0053

0.0301

0.0029

0.0025

0.0142

0.0018

0.0013

0.0178

BaP

0.0059

0.0129

0.0149

0.0054

0.0113

0.0132

0.0051

0.0119

0.0142

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

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

12.78

20.48

7.28

7.49

4.83

12.04

15.25

11.05

8.80

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK.
Dále byl výpočet proveden pro 4 vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším
podlaží obytných budov v okolí záměru.
RB 1

RB 2

S-Centrum Hodonín (domov seniorů)

Na Pískách 13

RB 3

RB 4

Na Pískách 2

Brněnská 36

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.
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3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
znečišťující látka

doba průměrování

imisní limit

přípustná četnost překročení
za kalendářní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

oxid dusičitý (NO2)
1 rok
24 hodin

40 µg.m

-3

-

50 µg.m

-3

35

40 µg.m

-3

-

tuhé látky frakce PM10
1 rok
benzen
benzo(a)pyren (BaP)
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,6 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
-3
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1,5 % limitu (40 µg.m ).
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaného záměru, z výpočtu
-3
-3
vycházejí ve výši do 2 µg.m , tedy do 1 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,6 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,5%
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 0,8 µg.m , tedy 1,6 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké. Významnější ovlivnění
stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

Příloha 2_RS_DEK_Hodonín

11(26)

Prodejna pro dům a zahradu, ulice Brněnská, Hodonín

4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
-3
záměru, dosahuje nejvýše 0,02 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
-3
0,4 % limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,02 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty cca 2%
-3
limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších, mimo areál
-3
dosahuje hodnot nižších než 0,01 ng.m .
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných
bodech
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt
S-Centrum Hodonín (domov seniorů)
Na Pískách 13
Na Pískách 2
Brněnská 36
naměřená imisní zátěž 2016
průměrné pětiletí 2012-2016
limit

roční
průměr
0.046
0.054
0.056
0.110
24.200
18,100
40,000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.890
0.947
0.833
1.430
156.0
200,0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.032
0.039
0.040
0.087
8.900
27.500
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum2
0.254
0.274
0.240
0.380
32.600
44.600
50,000
(µg.m-3)

benzen

BaP

roční
průměr
0.002
0.002
0.002
0.004
0.800
1.800
5,000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.001
0.002
0.002
0.004
0.7000
1.1200
1,0000
(ng.m-3)

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající
imisní zátěží neočekáváme významnější změnu stávající imisní zátěže v prostoru s obytnou
zástavbou.

2

U naměřených hodnot a u hodnot za aktuální pětiletí je uváděna 36. nejvyšší koncentrace.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
kód

název

vzdálenost (km)

měřítko

1.9 okrskové

representativnost

měřené škodliviny

BHOD

Hodonín

0,5 – 4 km

PM10, PM2,5, Bap,

BLOC

Lovčice

22.4 oblastní

desítky až stovky km

PM10,

BMIS

Mikulov-Sedlec

29.9 oblastní

desítky až stovky km

PM10, PM2,5, Bap NO2, benzen

S ohledem na vzdálenost a representativnost tedy využíváme údaje ze stanice Hodonín. Pro popis
imisní zátěže benzenem a NO2 jsou nejblíže k dispozici ze stanice Mikulov Sedlec.
Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální
pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Hodonín 24,2 µg.m . Což činí cca
-3
61 % imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 156,0 µg.m což činí cca 78%
-3
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že
imisní limit této škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 18,1 µg.m , tedy asi 45% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 160 µg.m (LV1h=200 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,6 µg.m , příspěvek maximální hodinové koncentrace se očekává do 2 µg.m
3
. Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota
příspěvků klesá.
Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.
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Tuhé látky - PM10

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici v Sedleci 8,9 µg.m . Což činí cca
-3
22% imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 32,6 µg.m-3 což je pod hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
-3
-3
koncentrace 27,5 µg.m , tedy 69% hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní
-3
-3
koncentrace cca 44,6 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,6 µg.m , příspěvek maximální 24hodinové koncentrace se očekává do
-3
0,8 µg.m . Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu
hodnota příspěvků klesá. Doby trvání maximálních koncentrací jsou velmi nízké.
Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje nové nadlimitní stavy.

Tuhé látky - PM2,5

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na citované stanici 18,0 µg.m . Což je pod
-3
hranicí imisního limitu (25 µg.m ). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici imisního limitu (hodnota
limitu platného od roku 2020 také dosažena není).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 20,9 µg.m , tedy hodnotu limitu (LVr=25 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty cca 0,38 µg.m (63% hodnoty PM10), nejvyšší příspěvek vychází do prostoru
vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů mimo vlastní
areál.

Benzen

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici do 0,9 µg.m . Což činí
-3
18 % imisního limitu (5 µg.m ). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,8 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty do 0,02 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Ve
větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.

Benzo(a)pyren

-3

V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citované stanici 0,7 ng.m . Což
-3
činí méně než hodnota imisního limitu (1 ng.m ). Stávající hodnota tedy přesahuje hranici platného
imisního limitu.
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Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012-2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,12 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným záměrem
-3
v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,01 ng.m , pouze v prostoru vlastního areálu nejvyšší
-3
příspěvek vychází do 0,02 ng.m . Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý (NO2)
PM10, PM2,5 ani benzenu v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. V případě BaP je v
dotčeném území imisní limit v aktuálním pětiletém ročním průměru překročen.
Očekávaný imisní příspěvek BaP je však velmi nízký – mimo vlastní areál nedosahující hodnotu 1%
imisního limitu, proto nepředpokládáme nutnost případného uložení kompenzačních opatření prověřit
v rámci územního řízení.

Příloha 2_RS_DEK_Hodonín
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7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí záměru k výraznému ovlivnění stávající
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 26.6.2018

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

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť
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8.3.Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP
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Průvodní a technická zpráva
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HODONÍNĚ
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Tiskařská 257/10, Malešice
10800 Praha 10
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•

Inventarizace dřevin, M 1 : 600

C. Tabulková část :
•

Inventarizace dřevin

Stávající stav, využití území, majetkové poměry
Lokalita areálu firmy Finreo BaS se nachází v severní části města Hodonín. Přiléhá
k silnice E55 směr Břeclav a silnici číslo 380 směr Mutěnice. Dendrologický potenciál areálu
je nízký a většina dřevin je nevyhovujících, přestárlých a neatraktivních. Mezi vzrostlé
dřeviny patří v přední části areálu borovice lesní, topoly, smrky a javory. Většinu porostu
v části skládky, tedy v jihozápadní části areálu tvoří převážně nálety dřeviny javoru
jasanolistého a trnovníku akátu.
Řešené plochy jsou v majetku investora.

Požadavky dotčených orgánů
Žádné nebyly stanoveny.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy.

Způsob výstavby - dodavatelsky.

Stávající stav :

Terénní průzkum:
V řešené lokalitě byl proveden podrobný terénní průzkum na úrovni soliterních
stromů. Dendrologický potenciál řešené lokality je podprůměrný, řada jedinců ohrožuje
provozní bezpečnost.
Metodika hodnocení
Hodnocení dendrologického potenciálu se skládá z grafické a tabulkové části.
V grafické části je zakreslena poloha jednotlivých dřevinných vegetačních prvků, rozměr
koruny a barevně odlišena celková sadovnická hodnota, tabulková část obsahuje číselné
vyjádření jednotlivých hodnocených veličin.
Určení taxačních veličin :
a/ Výška (m)
Měřeno s přesností 1 m, u keřů odhadem
b/ Šířka (m)
c/ Průměr kmene (cm)
d/ Věkové stadium (stupnice 1-5)
1
nová výsadba (převládají znaky a projevy ujímání)
2
ujatá výsadba (vyžadující ještě intenzivní péči - např. odstraňování buřeně, udržování
stromové mísy v
zatravněné ploše, výchovný řez, ochranu proti poškození zvěří,
případná zálivka v období výrazného
sucha)
3
stabilizovaný dospívající jedinec (období intenzivního růstu, který již není např.
významněji ovlivňován
bylinným pokryvem půdy)
4
dospělý jedinec (ukončil období intenzivního růstu, plně vyvinutý, s charakteristickými
znaky taxonu)
5
přestárlý jedinec (zřetelné příznaky chátrání - jejich nástup může být výrazně uspíšen
nepříznivým stanovištěm)
e/ zdravotní stav ( stupeň 0 – 3 )
Souhrnná charakteristika definující stav zejména mechanického poškození jedince.
Vyhodnocení zdravotního stavu slouží pro hodnocení provozní bezpečnosti stromu.
0 dobrý
1 zhoršený
2 výrazně zhoršený
3 havarijní jedinec
f/ vitalita ( stupeň 0 – 3 )
Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost stromu jako živého organismu.
Posuzuje se zejména kvalita a množství vytvořených listů, rozsah prosychání koruny, tvorba
letorostů a dalších výhonů, přírůstky dřeva a kalusu, plodnost.
0 výborná
1 zhoršená
2 výrazně zhoršená
3 odumírající – suchý strom
g/ Prosychání větví ( stupeň 0 – 3 )
4 žádné prosychání
5 malé prosychání ( do 20 % )
6 velké prosychání ( do 60 % )
7 značné prosychání ( nad 60 % )
h/ Výskyt výmladků ( stupeň 0 – 3 )
i/ Poškození kmene ( stupeň 0 – 3 )
Poškození kmene nebo kořenových náběhů.

j/ Poškození koruny ( stupeň 0 – 3 )
Poškození koruny , zlomy hlavních kosterních větví v koruně.
k/ Suché větve ( stupeň 0 – 3 )
Proschnutí hlavních kosterních větví.
l/ Výskyt hnilob a dutin ( stupeň 0 – 3 )
m/ Mechanická stabilita ( stupeň 0 – 3 )
n/ Chybné větvení ( stupeň 0 – 3)
Nevhodné či netypické větvení, zejména výskyt tlakových vidlic se zarůstající kůrou.
Sadovnická hodnota: celkové hodnocení dřevinného vegetačního prvku, vychází ze všech
předcházejících kriterií
Celková (sadovnická) hodnota /SH/ (stupnice 1 – 5 u stromů, 1 – 3 u keřů)
STROMY
1
Dřeviny velmi hodnotné
Typický habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé a nepoškozené,
plně vitální a dlouhodobě perspektivní.
2
Dřeviny nadprůměrně hodnotné
Oproti předchozí kategorii určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu,
alespoň polovičních rozměrů, dosažitelných na stanovišti, dlouhodobě perspektivní.
3
Dřeviny průměrně hodnotné
Habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje atd.), případné
poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu, střednědobě až
dlouhodobě perspektivní.
Do této kategorie řazeny i mladé plně vitální dřeviny s typickým habitem, které zatím
nedosáhly polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti.
4
Dřeviny podprůměrně hodnotné
V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození podstatně snížená vitalita,
pravděpodobná jen krátkodobá existence (do 20 až 25 let) v přijatelném stavu.
5
Dřeviny velmi málo hodnotné
V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození natolik snížená vitalita, že chybí
předpoklady byť jen krátkodobé existence. Do této kategorie řazeny i exempláře, které je
třeba okamžitě odstranit z bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpečné infekční
choroby)
Tzv. celková (sadovnická) hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a
krajinářské tvorby, shrnující výše uvedené údaje.
V textové části vyjadřována číslicemi, v mapové pomocí barev:
1 - červená
4 - hnědá
2 - modrá
5 - žlutá
3 – zelená

Geodetické zaměření
Bylo provedeno.
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24
613 00 Brno
(DS)

05.06.2018
JMK 93632/2018
S-JMK 84489/2018 OŽP/HaV
Ing. Hanáková
541654121
26.06.2018

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Prodejna
pro dům a zahradu“, k. ú. Hodonín, okres Hodonín, na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“) vyhodnotil na základě žádosti Ing. Pavla Cetla, Demlova 276/24, 613 00 Brno,
IČ 70434395, podané dne 11.06.2018, možnosti vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura
2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na evropsky významnou lokalitu Hodonínská doubrava (CZ0624070).
Záměrem je výstavba kompletního nového areálu skladu stavebnin s prodejním skladem na pozemcích
p. č. St. 4831, St. 4832, St. 4833, St. 4834, St. 4836, St. 4837, St. 4839, St. 4840, St. 5321, St. 7926, St. 7927,
St. 7928, St. 7929, 2040/9, 2040/23, 10426,10489, 10543 a 2040/21 v k. ú. Hodonín. Původní objekty
v areálu budou odstraněny a na jejich místě vznikne nový areál, který bude tvořit administrativní budova
s přistavěnou skladovací halou. Hala bude navazovat na administrativní budovu. Součástí bude i zastřešený
nakládací prostor – terminál. Vedle terminálu bude samostatně stojící sklad klempířských výrobků a
venkovní plocha pro skladování stavebnin. Součástí areálu budou i nové zpevněné parkovací, manipulační a
skladovací plochy a nové oplocení. Vjezd do areálu bude v prostoru stávajícího vjezdu z ulice Brněnská.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že se hodnocený záměr nachází v blízkosti
evropsky významné lokality Hodonínská doubrava (CZ624070), avšak svou věcnou povahou nemá potenciál
způsobit významné přímé nebo nepřímé vlivy na jejich celistvost nebo předměty ochrany.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová
IČ
708 88 337

DIČ
CZ7088833

Telefon
7541 654 121

Fax
541 651 209

E-mail
Internet
hanakova.veronika@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

MSTSKÝ ÚAD HODONÍN
odbor rozvoje msta
pracovišt: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
SPIS. ZNAKA:

2017-06-23
MUHO 84/2017 ORM

. J.

MUHOCJ 43922/2017

VYIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Ing. arch. Veronika Waldová
518 316 228
518 353 686
waldova.veronika@muhodonin.cz

DATUM:

2017-06-27

TIPRO projekt, s. r. o.
Kytnerova 21/16
621 00 Brno

ÚZEMN PLÁNOVACÍ INFORMACE
POZEMKY P. . 2040/9, 2040/23, ST. 4831, ST. 4832, ST. 4833, ST. 4834, ST. 4836, ST. 4837,
ST. 5321, ST. 7927 A 10489 V K. Ú. HODONÍN
dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve znní pozdjších p edpis

Mstský ú ad Hodonín, odbor rozvoje msta (dále jen „po izovatel“), jako ú ad územního plánování vcn
a místn p íslušný podle § 6 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve znní pozdjších p edpis (dále jen „stavební zákon“), poskytl v rámci své p sobnosti
jako p edbžnou informaci na žádost TIPRO projekt, s. r. o., tuto územn plánovací informaci o podmínkách
využívání území a zmn jeho využití – pozemky p. . 2040/9, 2040/23, st. 4831, st. 4832, st. 4833, st. 4834,
st. 4836, st. 4837, st. 5321, st. 7927 a 10489, vše v k. ú. Hodonín, zejména na základ územn plánovacích
podklad a územn plánovací dokumentace.
P i posouzení využití p edmtného pozemku bylo postupováno podle Územního plánu Hodonín vydaného
Zastupitelstvem msta Hodonína dne 30. 10. 2012 a zmnného zmnami . 1 a 2 z let 2014 a 2017 (dále jen
„ÚP Hodonín“). V souasnosti po izovatel neeviduje žádnou po izovanou nebo zaevidovanou, s p edmtným
územím související územní studii (územn plánovací podklad ve smyslu § 30 stavebního zákona) ani žádné
požadavky na zmnu ÚP Hodonín týkající se dané lokality.
P edmtné pozemky jsou situovány v severní ásti msta Hodonína v lokalit „Brnnská“. Dle ÚP Hodonín
se nachází v zastavném území ve stabilizované ploše „V – plochy výroby a skladování“. ást pozemku p. .
10489 spadá do zastavitelné plochy „DS – plochy dopravní infrastruktury – silniní“ (i. . 3). Jiná funkní
využití se nep edpokládají. Pozemky leží ve výhradním ložisku nerostných surovin a chránném ložiskovém
území. Do zájmového území zasahuje pásmo 50 m od okraje lesa, bezpenostní pásmo VTL plynovodu
a ochranné silniní pásmo.

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
KB Hodonín: . ú. 424671/0100 I: 00284891 DI: CZ699001303 Tel. spojovatelka: 518 316 111 www.hodonin.eu
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V – plochy výroby a skladování
Hlavní využití:
o plochy slouží pro umístní pr myslových, zemdlských, rybá ských a lesnických areál a innosti
spojené s provozováním technické infrastruktury.
Pípustné využití:
o pozemky staveb a za ízení pro pr myslovou výrobu a skladování, pozemky pro zemdlskou
a lesnickou výrobu a skladování s rizikem vlivu na životní prost edí – dle platné legislativy vyžadují
zjišovací ízení z hlediska vlivu stavby na životní prost edí;
o pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
o pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru ( emeslnou a jinou výrobu), služby a skladování;
o pozemky sídelní zelen.
Nepípustné využití:
o innosti, dje a za ízení, které omezují svým provozováním a technickým za ízením užívání staveb
a za ízení ve svém okolí a snižují kvalitu prost edí souvisejícího území;
o zmna využití území stávajících rybá ských a lesnických areál na pr myslovou výrobu.
Podmínn pípustné využití:
o pozemky staveb a za ízení obanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (nap . diskotéky,
restaurace, ubytovny), komerci, dále pro ochranu obyvatelstva (nap . hasiská zbrojnice) za
podmínky, že
• nebudou omezovat výrobní dje, innosti a za ízení v tomto území,
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nejpozdji v územní ízení bude v od vodnných p ípadech prokázán soulad s limity
stanovenými z hlediska ochrany zdraví p ed nep íznivými úinky hluku a vibrací;
pozemky výzkumných za ízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude negativn
ovlivovat tato za ízení;
bydlení a doplující stavby pro bydlení za podmínek, že
• se jedná o osoby zajišující dohled nebo majitele za ízení – tzv. služební byt,
• nedojde k omezení využití sousedních pozemk z d vod zajištní pohody tohoto bydlení,
• nebude vymezen chránný venkovní prostor a chránný venkovní prostor staveb z hlediska
ochrany p ed nep íznivými úinky hluku a vibrací, bude vymezen pouze chránný vnit ní
prostor,
• nedojde k omezení hlavní funkce; pro posuzování je rozhodující stávající stav pop . již
vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení;
terénní úpravy, vodní díla (nap . rybník, studna), zmny druh pozemk a úprava pozemk s vlivem
na vsakování vody za podmínky, že neomezí hlavní funkci;
hromadné garáže za podmínky, že nedojde k narušení prostorových hodnot území a hlavní funkce.
•

o
o

o
o

DS – plochy dopravní infrastruktury – silniní
Hlavní využití:
o plochy slouží zpravidla k zajištní dopravní dostupnosti a pro obsluhu ešeného území dopravní
infrastrukturou.
Pípustné využití:
o pozemky silnic vetn násp , zá ez , oprných zdí, most , tunel apod.;
o pozemky pro pší a cyklisty;
o pozemky zelen;
o pozemky pro odstavná a parkovací stání, hromadné a adové garáže;
o pozemky pro zálivy zastávek hromadné dopravy, odpoívadla, protihluková opat ení;
o pozemky pro erpací stanice pohonných hmot vetn doprovodných funkcí;
o pozemky technické infrastruktury;
o pozemky pro kompenzaní za ízení z hlediska životního prost edí;
o p sobnost plochy pro navrženou dopravní infrastrukturu koní realizací stavby; pokud nebude
zmnou územního plánu navrženo jiné využití území, z stává na ploše, která není souástí stavby,
stávající využití území.
Nepípustné využití:
o innosti, dje a za ízení, které omezují hlavní využití a plynulost dopravy;
o innosti, dje a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením narušují užívání staveb
a za ízení ve svém okolí a snižují kvalitu prost edí souvisejícího území.
Podmínn pípustné využití:
o v rámci navržené plochy pro dopravní infrastrukturu je podmínn p ípustné doasné využití pro jiné
úely za podmínky, že nedojde k narušení budoucího zámru;
o pozemky staveb a za ízení ve ejných p ekladiš, za podmínky, že svým provozováním a technickým
za ízením nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území;
o stávající parkovišt lze zastavt hromadnými garážemi za podmínky, že nedojde k narušení
prostorových hodnot území;
o obanské vybavení komerního charakteru za podmínky, že bude umístno v rámci autobusového
nádraží, parkovacího domu a nebude narušena funkce hlavní – p edevším plynulost a bezpenost
dopravy;
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o

terénní úpravy, vodní díla (nap . rybník, studna), zmny druh pozemk a úprava pozemk s vlivem
na vsakování vody za podmínky, že neomezí hlavní funkci.

Podmínky pro zastavitelnou plochu i. . 3
o ešit rychlostní komunikaci R55 v zastavné ásti msta;
o ešit dostupnost plochy pro tžbu ve vazb na hlavní silniní tahy tak, aby obsluha nebyla následn
vedená p es obytná území;
o ešit ochranu plochy obanského vybavení – domova d chodc proti riziku nadmrného hluku;
o ešit k ižovatku se silnicí II/431;
o ešit využití stávajících p ipojovacích ramp;
o ešit soubh úelové komunikace Pánov – Brnnská ulice pro obsluhu p ilehlých pozemk ;
o ešit k ížení s VTL a STL plynovodem;
o ešit soubh a k ížení s telekomunikaním vedením;
o ešit k ížení s vodovodním adem;
o ešit k ížení s kanalizací;
o ešit k ížení s podzemním vedením VN;
o ešit k ížení a soubh stávající technické infrastruktury pro obsluhu zastavného území;
o respektovat podmínky bezpenostních a ochranných pásem technické infrastruktury;
o respektovat podmínky a doporuení v dalších fázích daných procesem EIA.
Po izovatel dopluje, že vybudování stavebnin je na uvedených pozemcích, vyjma ásti pozemku p. . 10489
spadající do zastavitelné plochy „DS – plochy dopravní infrastruktury – silniní“, z hlediska územního
plánování možné.
Tato územn plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.

S pozdravem

otisk ú edního razítka

Ing. Dalibor Novák
vedoucí odboru rozvoje msta
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