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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)
INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
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 IZ-Mikulov s.r.o..
Zpracování oznámení proběhlo v únoru a březnu 2022. 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
IZ-Mikulov s.r.o.

A.2. IČ
108 178 75

A.3. Sídlo
Purkyňova 71/99,
612 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. PETR PROKŠ
jednatel
Purkyňova 71/99,
612 00 Brno

ve věcech technických
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
Ing. Jan Rydlo
M: 734 577 371
E: rydlo@atelier99.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
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
106
Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 10 000 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 skladového a administrativního areálu.
Celková plocha dotčené parcely činí 53 393 m2, z toho plocha vlastního areálu bude 40 827 m2. V areálu
bude 1 objekt haly o celkové ploše 16 308 m2. Hala bude rozdělena na celkem 16 částí, tzv. boxů, se které
budou sestávat z halové části a dvojpodlažního administrativního vestavku se sociálním zázemím a nutným
příslušenstvím. Jednotlivé boxy budou pronajímány různým nájemcům.
Pro obsluhu areálu bude vybudováno dopravní napojen, vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy o
celkové výměře 12 800 m2. Celková plocha zeleně v areálu bude 20 058 m2.
V areálu bude parkoviště s kapacitou 98 parkovacích stání pro osobní vozidla zaměstnanců, případně
zákazníků.
V rámci výstavby areálu se předpokládá úprava stávající příjezdové komunikace v délce 275 m včetně
rekonstrukce přemostění potoka Turold.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

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

Jihomoravský

okres:

Břeclav
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obec:

Mikulov

katastrální území:

Mikulov na Moravě [694193], p.č. 7730 a 7732.

Pozemky určené pro výstavbu jsou umístěny na jihozápadním okraji Mikulova, jihozápadně od železniční
trati Mikulov-Hrušovany nad Jevišovkou , v prostoru bez obytné zástavby.
Pozemek sousedí s cestou vedenou podél výše zmíněné železniční tratí, na druhé straně trati je rozsáhlá
průmyslová a komerční zóna, průmyslové objekty se nacházejí také jižně a severně od navrhovaného
záměru. Obytná zástavba se v blízkosti plochy záměru nenachází.
Zbývající okolní pozemky tvoří volné plochy zemědělsky obdělávané, stejně jako (dosud) plocha záměru.
Terén je svažitý směrem k východu a jihu.
Na nezpevněných plochách se nachází minimum zeleně, pozemek je dosud zemědělsky obděláván.
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 navržen do prostoru kde se zatím nenachází žádná zástavba a plocha je dosud zemědělsky
využívána. Areál bude dopravně napojen novou komunikací napojenou na ulici Nádražní vedenou západně
od železniční trati.
Dopravní napojení tedy bude zajišťovat ulice Nádražní, která se napojuje na ul. Jiráskovu a jejím
prostřednictvím na ul. 28. října (silnici I/52 Brno - Vídeň).
Nejbližší obytná zástavba se nachází východně od záměru (za železniční tratí a nádražím) jde o samostatně
stojící dům v blízkosti nádraží (Nádražní 967/35) a dále několik rodinných domů při ulici Nádražní (za
železniční tratí).
V sousedství budoucího areálu (jižním směrem) je betonárna fy. Transbeton, za ní další průmyslové areály.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaná
automobilová doprava na příjezdu do areálu, tedy na komunikaci vedené západně od železniční trati a
následně na ulici Jiráskově a běžný provoz v areálu. Pozemek záměru je dosud zemědělsky využívána.
Z okolních záměrů byla řešena kumulace s betonárnou Transbeton (optimalizace výrobní kapacityJHM1492) a výstavbou dálnice D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko (MZP511).

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.
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Cílem záměru je uspokojit zájem poptávky po moderních kancelářských prostorech s navazujícím výrobně
skladovacím zázemím jižně od Brna. Záměr cílí na široké spektrum obchodních a výrobních společností.
Objekt bude obsahovat přibližně 16 000 m2 pronajímatelné plochy, kterou lze flexibilně rozčlenit dle potřeb
konkrétních klientů
Umístění záměru je vázáno na nové dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným
územním plánem a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V současné době je prostor budoucího záměru nezastavěn a je zemědělsky využíván:

Předmětem hodnoceného záměru je vybudování moderního výrobně skladovacího areálu s nutným
zázemím, obsluhujícím území jižně od Brna. Záměr cílí na široké spektrum obchodních a výrobních
společností:

Cílem areálu IZ je uspokojit zájem poptávky po moderních kancelářských prostorech s navazujícím výrobně
skladovacím zázemím jižně od Brna. Záměr cílí na široké spektrum obchodních a výrobních společností. IZ
bude obsahovat přibližně 16 000 m2 pronajímatelné plochy, kterou lze flexibilně rozčlenit dle potřeb
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konkrétních klientů. Samozřejmostí je dostatečný počet parkovacích stání a dostupnost areálu pro
kamionovou dopravu.
Celková zastavěná plocha areálu bude 29 108 m2, z toho plocha budov bude 16 308 m2 a souhrn
zpevněných ploch a komunikací 12 800 m2. Celková plocha zeleně 12 058 m2.
Stavba je v souladu s platným územním plánem (územní plán města Mikulov). Zastavované pozemky
spadají do ploch označené jako VP, která je územním plánem definována jako plocha pro průmyslovou
výrobu. Stavba svým charakterem, objemem ani výškou nenarušuje současnou okolní zástavbu, naopak ji
doplňuje. Stavba se nachází v blízkosti stávající průmyslové zóny. Pro přístup bude nově prodloužena
obslužná komunikace na straně severovýchodní.
V rámci areálu bude vybudován jeden nepodsklepený objekt halového typu se zázemím. Celkové
půdorysné rozměry jsou cca 85 x 216 m. Modulový systém je pravidelný v podélném směru – 8 m, v
příčném směru - 6 m. Nosný konstrukční systém bude tvořen prefa betonovým skeletem se světlou výškou
pod vazníky 8,0 m. Část se zázemím bude dvoupodlažní s nižší světlou výškou. Opláštění bude řešeno
stěnovými panely TRIMA.

Objekt bude provozně rozdělen do dvou částí – provozní část se zázemí a část výrobně skladovací. Do
objektů bude osm vstupů na straně severovýchodní a dalších osm vstupů na straně jihozápadní.

Předpokládá se, že vnitřní prostor haly může být rozdělena podélně na dvě poloviny a každá polovina bude
rozčleněna na osm boxů. Celkem takových boxů se ve výrobní hale nachází 16. Každý box má své vlastní
zázemí přes dvě podlaží. Světlý výška výrobního prostoru haly je 8,0 m (po spodní hranu stropních
vazníků). Střešní atika je navržena ve výšce 10,0 m.
Provozní zázemí jednotlivých boxů přiléhá k podélným obvodovým stěnám. Zázemí je navrženo jako
dvoupodlažní. V zázemí se nachází šatny s hygienickým zázemím a dále volná dispozice, která se
konkrétně navrhne dle potřeb nájemců.
Stavebně objekt je navržen jako jednopodlažní výrobní objekt s dvoupodlažním zázemím při podélných
obvodových stěnách. Modulový systém je pravidelný v podélném směru – 8 m, v příčném směru - 6 m.
Nosný konstrukční systém bude tvořen prefa betonovým skeletem se světlou výškou pod vazníky 8,0 m.
Obvodový plášť bude proveden jako lehký sendvičový.
Nosná konstrukce části objektu se zázemím je tvořena zděnými stěnami, na něž se osadí předpjaté stropní
panely, popř. se strop provede v technologii monolitického železobetonu.
Střechy objektů jsou navrženy jako ploché, s nosnou vrstva z prolamovaného plochu spádované tepelnou
izolací.
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Založení sloupů nosné konstrukce bude provedeno pomocí hlubinných základů – pilotách s vytvořenými
kalichy v jejich hlavách pro osazení sloupů. Základové konstrukce budou doplněny o prefabrikované
základové prahy uložené na hlavách pilot. Po obvodu s proměnlivým průběhem terénu budou doplněny
opěrnými zídkami v technologii monolitického železobetonu nebo technologii prefamonolitu.
Založení pod nosnými stěnami bude doplněno železobetonovou převázkou.
Svislá nosná konstrukce bude tvořena montovaným železobetonovým skeletem. Základní modulová síť je 6
x 8 m, ze které se skládají modulové osnovy nosné konstrukce. Základní rozměr jednotlivých boxů je 24 x
42 m. Obvodový plášť bude proveden jako lehký sendvičový.
Skelet je tvořen sloupy 400/400 mm. Nosná konstrukce části zázemí bude zděná stěnová s tl. 250 mm.
Nosná konstrukce stropu bude tvořena šikmým vazníkem s maximální výškou 1,0 - 1,6 m. Stropní nosná
konstrukce nad zázemí bude provedena dutinovými stropními panely, popř. se provede jako monolitická
železobetonová deska.
V okolí bude vytvořena nová zatravňovací plocha s několika stromy, dle možnosti osázení v návaznosti na
ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.

Větrání budovy:
Výrobně skladovací hala může být dispozičně rozdělena do 16 samostatných prostorů. Do prostoru haly
bude instalováno 16 větracích jednotek, aby v případě potřeby měla každá kóje samostatnou větrací
jednotku a mohla být zvlášť regulovaná. Jednotky budou osazeny na střeše objektu. Větrání budou
zajišťovat jednotky s teplovodním výměníkem a se směšovací komorou, kde je možné nastavit poměr
čerstvého a cirkulačního vzduchu. VZT sestava slouží pro přívod čerstvého vzduchu do haly. Čerstvý
vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii. Vzduch je ve vzduchotechnické jednotce upravován v
souladu s požadavky hygienických předpisů, tj. filtrován, ohříván na požadovanou výfukovou teplotu.
Průtok vzduchu jednotky je automaticky řízen v návaznosti na míru zanešení filtrů. VZT jednotka bude
zajišťovat přívod 1200 m3/h čerstvého vzduchu. Množství cirkulačního vzduchu bude 4800 m3/h. Spuštění
větrání bude dle nastavených časových hodin. Dle nastavení teploty vnitřního prostředí na termostatu v
bude jednotka automaticky modulovat topný výkon, případně vypne dohřev.
Znehodnocený vzduch je odsáván z větraných prostor odtahovým nástřešním ventilátorem situovaným
mimo prostory světlíků. Odtahový ventilátor bude odsávat 1200 m3/h. V odsávané vzdušině se
nepředpokládá obsah škodlivin.

Vytápění a chlazení budovy:
Hala bude vytápěna teplovodními sálavými panely zavěřenými na táhlech na nosné konstrukci střechy.
Celý systém bude rozdělen do samostatných celků, pro případ vytápění jen části haly. Zdrojem tepla bude
plynová kotelna se dvěmi plynovými kondenzačními kotli umístěnými v oddělené části haly. Odkouření
kotlů bude provedeno jako koaxiální nad střechu objektu. Součástí kotelny bude rozdělovač se sběračem o
čtyřech topných větvích se samostatným oběhovým čerpadlem.
Variantně bude hala vytápěna plynovými teplovzdušnými jednotkami 4Heat zavěšenými na táhlech na
nosné konstrukci střechy. Jednotky budou vybaveny děleným odkouřením o průměru 100 mm, které bude
vyvedeno nad střechu.
Zdrojem tepla pro jednotlivé části vestavků je tepelné čerpadlo Buderus WPLS 8.2 o jm. výkonu 5,4 kW.
Venkovní jednotky tepelných čerpadel budou umístěna na střeše haly. Vnitřní jednotky budou pak
umístěny ve vestavku. Tepelné čerpadlo bude sloužit k vytápění prostoru v zimním období a k chlazení
prostoru v letním období.
Přípravu teplé vody bude zajišťovat nepřímotopný zásobník Buderus SH290 RW vhodný pro tepelná
čerpadla o objemu 277 litrů, který bude natápěn samostatnou topnou větví napojenou na rozdělovač se
sběračem.
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Vodovod vnitřní
Do objektu haly bude přivedena areálová vodovodní přípojka PE100 SDR11, PN16 Ø 63x5,8 mm, která
bude ukončena KK DN 50. Za uzávěrem bude osazen filtr se zpětným proplachem a podružná vodoměrná
sestava s vodoměrem Qn 10, DN 40. Od vodoměru bude voda rozvedena k jednotlivým zařizovacím
předmětům.

Splašková kanalizace
Splaškové vody od zařizovacích předmětů z objektu haly budou svedeny potrubím do svodných potrubí,
které budou napojeny na areálové rozvody splaškové kanalizace. Součástí areálových rozvodů jsou i
venkovní revizní šachty. Splašková kanalizace z objektu bude gravitačně odváděna do přípojky splaškové
kanalizace svedené na ČOV.

Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střechy haly budou odváděny přes střešní vtoky do nové areálové kanalizační přípojky.
Řešení počítá s novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude odděleně odvádět dešťové vody ze střech
a zpevněných skladovací plochy s napojením do vsakovací ho zařízení a novou areálovou dešťovou
kanalizací, která bude odděleně odvádět dešťové vody ze zpevněných parkovacích plochy s napojením do
OLK a vyčištěné vody budou dále také napojeny do nově navrženého retenčního objektu (jezírka)
s možností vsaku a následně odveden do recipientu – potoku Turold:
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Umělé osvětlení
Venkovní osvětlení bude řešeno svítidly na budově instalované pod úrovní střechy. Svítidla budou ovládana
pomocí časových hodin a soumrakového snímače příp. spínači. Kabel VO bude napojen z rozvaděčů RH
jednotlivých hal.
Osvětlení je navrženo jedním druhem LED reflektorových svítidel, celkový počet stožárů bude 62 ks..

Zpevněné plochy
V rámci stavby areálu bude realizována budova rozdělená na jednotlivé boxy s administrativními vestavky
a přilehlé zpevněné plochy včetně dopravního napojení na veřejnou komunikaci. Situační řešení areálu je
dáno tvarem pozemku a umístěním objektu.
Celková plocha zpevněných ploch je 12 420 m2.
V areálu jsou navržena parkoviště pro osobní vozidla s celkovou kapacitou 98 míst.

Komunikace
V rámci dopravního napojení je uvažováno s úpravou a prodloužením stávající komunikace (ulice Nádražní)
včetně úpravy stávajícího přemostění potoka Turold. Délka uprav komunikace bude 275 m

Podrobné řešení přemostění včetně návrhu dostatečné kapacity s ohledem na převod vod a případnou
průchodnost pro drobné živočichy bude navrženo v dalším stupni projektové přípravy po dohodě
s příslušnými orgány.
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Sadové úpravy
V současné době je plocha zemědělsky využívána a pokryta travním porostem. V rámci výstavby se
předpokládá návrh sadových úprav včetně osázení dřevinami. Pro stromy a keře budou vyhrazeny části
zelených ploch tak aby nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi.
Ozelenění bude navrženo i v okolí retenčního zařízení.

Potřeba pracovních sil
Předpokládaný počet zaměstnanců – 512 v administrativě a 288 ve skladu.
Provoz je předpokládán jedno až dvojsměnný, v případě některých nájemců nelze vyloučit i částečný noční
provoz, nicméně s nočním provozem ve větší míře se nepočítá.

Demolice
V prostoru záměru se nenacházejí objekty, které by bylo třeba před zahájením výstavby odstranit.

Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci
Oznamovaný záměr činností skladování a distribuce zboží 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:

druhá polovina roku 2023

Předpokládaný termín dokončení:

první polovina roku 2024

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

Jihomoravský

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
tel.: 541 651 111

obec:

Mikulov

Město Mikulov,
Námesti 1
692 20 Mikulov
tel.: 519 444 555
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí a stavební povolení:

Město Mikulov,
stavební úřad
Námesti 1
692 20 Mikulov
tel.: 519 444 555

odnětí půdy ze ZPF

Krajský úřad Jihomoravského kraje

zásah do VKP

Žerotínovo nám. 3

vodoprávní řízení

601 82 Brno
tel.: 541 651 111
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

53 393 m2

celková plocha dotčených pozemků:

stavbou dotčené parcely jsou uvedeny v následující tabulce:

z toho:

Parcelní číslo

Výměra m2

7730

47 093

orná půda

7732

6 300

orná půda

celkem

53 393

ZPF (BPEJ):

Způsob využití / druh pozemku

53 393 m2 je součástí ZPF
z toho: ve II. tř. ochrany ZPF je 5 744 m2 (BPEJ 0.06.00)
ve IV. tř. ochrany ZPF je 47 649 m2 (BPEJ 0.04.01)

Celkový rozsah nutného odnětí bude upřesněn v dalším stupni projektové přípravy, dle stávajících
informací celková plocha určená k zástavbě budovami a zpevněnými plochami je
28.550 m2.
PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

katastrální území:

Mikulov na Moravě [694193]

spotřeba objektu:

19 104 m3 za rok
(max. 104 m3 za den)

zdroj:

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:

0,5 m3 za den

zdroj:

podzemní požární nádrž v areálu o objemu 672 m3

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

současný příkon 497,8 kW

Spotřeba zemního plynu:

maximální spotřeba 45 m3.h-1 při
předpokládané potřebě tepla pro vytápění
427,7 kW

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
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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 na dosud nezastavěnou plochu, která dosud není dopravně napojena na
sousedící komunikaci. V rámci projektu je tedy řešeno vybudování nového dopravního napojení na ulici
Nádražní (tedy její část vedenou souběžně s železniční tratí západně od této trati.
V rámci dopravního napojení je uvažováno s prodloužením stávající komunikace (ulice Nádražní) včetně
přemostění potoka Turold.
Sjezd z prodloužené ul. Nádražní bude navržený tak, aby vyhovoval provozu osobních a nákladních vozidel
a jejich vzájemné míjení při vjezdu a výjezdu.
V areálu bude parkoviště s kapacitou 98 parkovacích stání pro osobní vozidla zákazníků a zaměstnanců.
Pro výpočet imisní zátěže z nárůstu dopravy bylo uvažováno s následujícím počtem pohybů (příjezdů a
odjezdů za 24 hodin) automobilové dopravy do areálu:
osobni
240

dodávky
160

nákladní
20

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 do 20
příjezdů nákladních vozidel za den.
Dopravní obsluha areálu bude především v denní době (od 6:00 do 22:00). V noční době předpokládáme
pouze ojedinělé případy či „přesahy“ z denní doby, především se bude jednat o osobní dopravu.

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost
Záměr je realizován v prostoru dosud využívaném jako pole, tedy bez přirozeného vegetačního pokryvu a
tedy nemá významné nároky na zábor ploch, které podstatněji ovlivňují biologickou rozmanitost či
využívání přírodních zdrojů a ovlivnění druhů a ekosystémů.
V současné době nejsou v prostoru navrženého záměru žádné stromy ani dřeviny. V rámci projektu
výstavby bude navržena výsadba dřevin.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Zdrojem emisí bude vytápění areálu a přípravu teplé vody. Běžný provoz bude zdrojem následujícího
objemu emisí (g/h):
NOx

CO

58.5

14.4

Předpokládaný tepelný výkon zdrojů tepla činí 428 kW, tedy pokud budou umístěny ve společné kotelně
provozované jedním provozovatelem se bude jednat o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu
zákona 201/2012 Sb.

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

PM10
g/den

PM2,5
g/den

benzen
g/den

BaP
mg/den

214.8

35.6

30.0

1.5

2.6

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

PM10
g/km.den

PM2,5
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

171.8

51.9

30.1

1.4

2.4

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.
V průběhu výstavby budou dodržována opatření pro minimalizaci emisí prašných částic (skrápění ploch,
minimalizace skládek sypkých materiálů a zaplachtování vozidel na jejich přepravu a zamezení znečištění
veřejných komunikací a jejich očista v případě, že ke znečištění dojde), vycházející metodického pokynu
MŽP pro omezení prašnosti ze stavební činnosti.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

19 104 m3/rok

Areálová splašková kanalizace bude veřejné kanalizace svedené na ČOV.
Technologické vody: nebudou ve významnějším množství vznikat, předpokládají se pouze vody z mytí
podlah a jiných úklidových prací
0,5 m3/den
Srážkové vody:

celkový roční odtok dešťových:

11 644 m3/rok
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Řešení počítá s novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude odděleně odvádět
dešťové vody ze střech a zpevněných skladovací plochy s napojením do retenčního
zařízení a řízeně vypouštěna do potoka Turold. Maximální odtokové množství a
konkrétní provedení vtokového objektu bude upřesněno v další fázi projektové
přípravy stavby na základě podmínek z vodoprávního řízení.
Vody ze zpevněných ploch a komunikací budou svedeny na odlučovač ropných látek
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

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

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05
17 05

O

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

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 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 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry

17 08
20 02 01

odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 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.
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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 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. 541/2020 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 administrativních vestavků. Hladiny akustického tlaku jsou stručně
shrnuty v příloze č. 3 – Hluková studie.
Mobilní zdroje hluku: Jako mobilní zdroje hluku je uvažována automobilová doprava obsluhující záměr
v intenzitách uvedených v kapitole B.II.4. a provoz vozidel a manipulační techniky
v areálu.
Provoz zdrojů bude jen v denní době. Podrobněji je popis zdrojů hluku uveden v hlukové studii v příloze
č. 3 tohoto oznámení.
Vibrace:

Nejsou produkovány ve významné míře zasahující mimo objekt

Záření:

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány

Elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

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
Pozemky určené pro výstavbu jsou umístěny na jihozápadním okraji Mikulova, jihozápadně od železniční
trati Mikulov-Hrušovany nad Jevišovkou , v prostoru bez obytné zástavby.
Pozemek sousedí s cestou vedenou podél výše zmíněné železniční tratí, na druhé straně trati je rozsáhlá
průmyslová a komerční zóna, průmyslové objekty se nacházejí také jižně a severně od navrhovaného
záměru. Obytná zástavba se v blízkosti plochy záměru nenachází.
Zbývající okolní pozemky tvoří volné plochy zemědělsky obdělávané, stejně jako (dosud) plocha záměru.
Terén je svažitý směrem k východu a jihu.
Na nezpevněných plochách se nachází minimum zeleně, pozemek je dosud zemědělsky obděláván.
Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů v území je automobilová doprava na komunikacích,
především na ulici 28. října (I/52) a pochopitelně také vlivy komerční a průmyslové činnosti na území
města Mikulovy.
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, leží však
v jeho blízkosti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Přemostěním a
vybudováním vtokového objektu bude dotčen VKP ze zákona potok Turold.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad. Povrchový tok – potok Turold bude dotčen v rámci úpravy příjezdové
komunikace, kdy bude vybudováno přemostění toku a vybudováním vtokového objektu pro vypouštění
dešťových vod.
Území záměru se nenachází v chráněném ložiskovém území a nezasahuje zdroje nerostných surovin.
Areál respektuje ochranná pásma komunikací a také ostatní technická ochranná pásma.
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 nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) či jiných území
vymezených pro ochranu vod.
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Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace škodlivin NO2, PM10, PM2,5 a benzenu ani BaP.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je navržen do okrajové části Mikulov. Ve městě žije dle údajů ČSÚ cca 7 480 obyvatel. Záměr je
navrhován na plochu dosud nezastavěnou, která je zemědělsky obdělávána.
Nejbližší obytná zástavba se nachází východně od záměru jde o zástavbu při ul. Nádražní ve vzdálenosti
cca 200 m od okraje navrženého areálu. Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení
zjišťován, přibližně se jedná o 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

representativnost

BMIS

Mikulov-Sedlec

7.7

oblastní

4 - 50 km

BHOD

Hodonín

38.1

okrskové

0.5 až 4 km

BBNY

Brno-Tuřany

38.7

oblastní

4 - 50 km

Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí
poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Mikulov 6,9 µg.m-3. Což činí cca 17%
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 35.8 µg.m což činí cca 18% 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 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace
NO2
NOx
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého (NO2) průměrné
-3
-3
roční koncentrace do 15.4 µg.m , tedy asi 39% limitu (LVr=40 µg.m ). Suma oxidů dusíku dosáhla
-3
-3
průměrných ročních koncentrací do 27.9 µg.m (LV1r=30 µg.m ).

Imisní příspěvek připravovaného záměru „Betonárna Mikulov – optimalizace výrobní kapacity“:
Dle rozptylové studie zpracované v rámci zjišťovacího řízení (JHM1623) dojde po realizaci optimalizace
k následujícímu navýšení imisní zátěže touto škodlivinou (oproti stavu před optimalizací):
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolaný navýšením kapacity včetně nárůstu
automobilové dopravy a mechanismů, dosahuje nejvýše 0,048 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází
do prostoru areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,12 % 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, vyvolaný navýšením kapacity včetně nárůstu automobilové
dopravy a mechanismů z výpočtu vycházejí ve výši do 0,5 µg.m-3, tedy do 0,25 % imisního limitu (200
µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru 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

V součtu se stávající imisní zátěží se tedy stále jedná o podlimitní úroveň znečištění ovzduší umožňující
realizaci jiných záměrů v lokalitě.

Tuhé látky - PM10

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Mikulov 15.6 µg.m-3. Což činí cca 39%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 58.7 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního
-3
limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 4 případy, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší průměrná denní naměřená koncentrace činila 28.4
-3
µg.m-3 což je pod hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do 22.0 µg.m , cca tedy 55 % hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2016-2020 (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 39.4 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).

Imisní příspěvek připravovaného záměru „Betonárna Mikulov – optimalizace výrobní kapacity“:
Dle rozptylové studie zpracované v rámci zjišťovacího řízení dojde po realizaci optimalizace k následujícímu
navýšení imisní zátěže touto škodlivinou(oproti stavu před optimalizací):
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolaný navýšením kapacity včetně nárůstu
automobilové dopravy a mechanismů, dosahuje nejvýše 2,25 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru areálu. Mimo vlastní areále je hodnota maxima do hodnoty 0,64 µg.m-3. V porovnání s hodnotou
limitu se jedná o hodnoty do 1,6 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo
relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší.
Maximální 24hodinové koncentrace PM10, vyvolaný navýšením kapacity včetně nárůstu automobilové
dopravy a mechanismů z výpočtu vycházejí ve výši do 6.7 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru areálu. Mimo vlastní areále je hodnota maxima do hodnoty 5,03 µg.m-3, tedy cca 10 % imisního
limitu (50 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot
ještě nižších a je dosahován s nízkou četností.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální hodinové koncentrace PM10

V součtu se stávající imisní zátěží se tedy stále jedná o podlimitní úroveň znečištění ovzduší umožňující
realizaci jiných záměrů v lokalitě.
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Tuhé látky - PM2,5

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na stanici Mikulov 10.4 µg.m-3. Což je pod hranicí
imisního limitu (20 µg.m-3).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (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 16.4 µg.m , tedy nepřesahuje hodnoty stávajícího platného limitu (LVr=20 µg.m ).

Imisní příspěvek připravovaného záměru „Betonárna Mikulov – optimalizace výrobní kapacity“:
Dle rozptylové studie zpracované v rámci zjišťovacího řízení dojde po realizaci optimalizace k následujícímu
navýšení imisní zátěže touto škodlivinou(oproti stavu před optimalizací):
Z výpočtu vychází imisní příspěvek PM2,5 do prostoru areálu. U průměrných ročních koncentrací
nepřevyšuje hodnotu 1,8 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. Mimo vlastní areále
je hodnota maxima do hodnoty 0,5 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
2,5% limitu (20 µg.m-3).

průměrné roční koncentrace PM2,5

V součtu se stávající imisní zátěží se tedy stále jedná o podlimitní úroveň znečištění ovzduší umožňující
realizaci jiných záměrů v lokalitě.

Benzen
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V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanici Mikulov 0.7 µg.m-3. Což je pod
hranicí imisního limitu (5 µg.m-3).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (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
1.1 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.

Imisní příspěvek připravovaného záměru „Betonárna Mikulov – optimalizace výrobní kapacity“:
Dle rozptylové studie zpracované v rámci zjišťovacího řízení dojde po realizaci optimalizace k následujícímu
navýšení imisní zátěže touto škodlivinou(oproti stavu před optimalizací):
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolaný navýšením kapacity včetně
nárůstu automobilové dopravy a mechanismů, dosahuje nejvýše 0,003 µg.m-3. V porovnání s hodnotou
imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,056% 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.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

V součtu se stávající imisní zátěží se tedy stále jedná o podlimitní úroveň znečištění ovzduší umožňující
realizaci jiných záměrů v lokalitě.

Benzo(a)pyren

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici Hodonín 0.4 ng.m-3. Což je
pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3), jedná se však o stanici, která je již za hranicí representativnosti.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (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 hodnoty
-3
-3
0.7 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy není dosažen.

Imisní příspěvek připravovaného záměru „Betonárna Mikulov – optimalizace výrobní kapacity“:
Dle rozptylové studie zpracované v rámci zjišťovacího řízení dojde po realizaci optimalizace k následujícímu
navýšení imisní zátěže touto škodlivinou(oproti stavu před optimalizací):
Imisní příspěvek průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolaný navýšením kapacity
včetně nárůstu automobilové dopravy a mechanismů, dosahuje nejvýše 0,04 ng.m-3. V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 4% limitu (1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází
do okružní křižovatky na ulici 28. října. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

V součtu se stávající imisní zátěží se tedy stále jedná o podlimitní úroveň znečištění ovzduší umožňující
realizaci jiných záměrů v lokalitě.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v teplé klimatické oblasti T4:

Jedná se tedy o teplou oblast s následující charakteristikou:
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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
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T4
60 až 70
170-180
100-110
30 až 40
-2 až -3
19 až 20
9 až 10
9 až 10
80 až 90
300 až 350
200 až300
40 až 50
110 až 120
50 až 60

STRANA 29 z 61

INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Za stávajícího stavu se v prostoru navrženého záměru nevyskytují stacionární zdroje hluku. Hlukovou
situaci v prostoru záměru tedy znázorňují výsledky výpočtu vyhodnocující stávající stav automobilové
dopravy (k roku 2022) podrobněji je situace popsána v hlukové studii (příloha č. 3, str. 19):

doprava (stav k roku 2022)
denní doba

noční doba
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Stávající úroveň hluku ze silniční dopravy je podrobně řešena v hlukové studii (příloha č.3) na tomto místě
rekapitulujeme výsledky výpočtu ve vybraných referenčních bodech:

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky

4-00-00 Morava,
4-17 Dyje od Svratky po ústí a Morava od Dyje po ústí

• dílčí povodí

4-17-01 Dyje od Svratky po ústí,

• drobné povodí

4-17-01-0483 (v mapách označen jako Turold)
plocha povodí 4,488 km2

Jižně od plochy záměru protéká potok Turold. V rámci záměru se předpokládá rekonstrukce jeho
stávajícího přemostění pro příjezdovou komunikaci. Potok bude sloužit jako recipient srážkových vod
z areálu, které budou řízeně vypouštěny z retenční nádrže.
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Na ploše záměru se nenachází 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. Nejbližší vodní zdroj je Mikulov Kostelní studna, ležící mimo dosah vlivů záměru:

Do plochy navrhovaného záměru ani jeho nejbližšího okolí nezasahuje vyhlášené záplavové území.
Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani jiná ochranná
pásma pro vodohospodářské účely do území nezasahují.

Podzemní voda
Zájmové území z hlediska hydrogeologické rajonizace nachází v oblasti základního hydrogeologickém
rajónu č. 3110 Pavlovské vrchy a okolí:

Byl proveden geologický průzkum, jehož výsledky jsou použity v návrhu řešené stavby. Hladinu podzemní
vody lze očekávat v úrovni písčitých fluviálních písčitých zemin v hloubkách již od 1,3 – 1,5 m p.i.
Hlubší podloží zájmového území budují neogenní a paleogenní sedimenty s převahou vysoce plastických
vápnitých jílů s úlomky jílovce.
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V nadloží jílovitého terciéru očekáváme souvrství fluviálních písčitých zemin s hladinou podzemních vod,
jejichž mocnost dosahovala dle archivních dat cca 1 – 3 m. Zatřídění písčitých, proměnlivě zajílovatělých
sedimentů dle ČSN 73 6133 předpokládáme S3 S-F, S5 SC. Tyto nesoudržné zeminy mohou být překryty či
nahrazeny jílovitými zeminami diluviálního až deluviofluviálního původu, případně může docházet ke
střídání jemnozrnné a hrubozrnné frakce. Zatřídění jemnozrnných zemin charakteru jílovitých hlín a jílů se
střední až vysokou plasticitou dle ČSN 73 6133 předpokládáme F6 CI, F8 CH, F4 CS.
Vsakovací podmínky pro případné utrácení srážkových vod ze zpevněných ploch jsou vzhledem k mělké
úrovni podzemní vody nevhodné.
V předmětné lokalitě, v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu
(ZPF). Dle mapy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd se v okolí tohoto záměru nacházejí bonitně
nadprůměrné půdy se II. třídou ochrany ZPF, záměrem jsou tyto plochy zasaženi jen relativně málo.
Parcely na nichž je výstavba areálu navržena zasahují z 11% plochy na půdy s II. třídou ochrany ZPF,
ovšem většina plochy záměru je situována na velmi málo produkční půdy s IV. stupněm ochrany ZPF a
půdy s vyšší třídou ochrany budou zasaženy pouze jižním cípem areálu (kde je navržena zeleň a retenční
nádrž) a dopravním napojením:

Z hlediska pedologického jsou půdy zařazeny mezi černozemě.
Podle údajů z informačního systému melioračních staveb se jedná o území s provedenou investicí do půdy
- odvodnění.
Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z geomorfologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti Mikulovská vrchovina v geomorfologické
oblasti Jihomoravských Karpat. Členitá vrchovina z měkkých flyšových vrstev s vystupujícími bradly
jurských vápenců. Zájmové území spadá do podcelku a okrsku Pavlovské vrchy:
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Hlubší podloží zájmového území budují neogenní a paleogenní sedimenty s převahou vysoce plastických
vápnitých jílů s úlomky jílovce.
V nadloží jílovitého terciéru očekáváme souvrství fluviálních písčitých zemin s hladinou podzemních vod,
jejichž mocnost dosahovala dle archivních dat cca 1 – 3 m. Zatřídění písčitých, proměnlivě zajílovatělých
sedimentů dle ČSN 73 6133 předpokládáme S3 S-F, S5 SC. Tyto nesoudržné zeminy mohou být překryty či
nahrazeny jílovitými zeminami diluviálního až deluviofluviálního původu, případně může docházet ke
střídání jemnozrnné a hrubozrnné frakce. Zatřídění jemnozrnných zemin charakteru jílovitých hlín a jílů se
střední až vysokou plasticitou dle ČSN 73 6133 předpokládáme F6 CI, F8 CH, F4 CS.

Znečištění horninového prostředí
V oblasti se dle databáze SEKM nenachází staré ekologické zátěže.

Přírodní zdroje
Záměr zasahuje do velkoplošného průzkumného území zemního plynu a ropy Svahy Českého masivu viz
následující obrázek:
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Poddolovaná území
Dosud známá důlní díla však prostor navrhovaného záměru nezasahují:

Hydrogeologické poměry
Zájmové území z hlediska hydrogeologické rajonizace nachází v oblasti základního hydrogeologickém
rajónu č. 6550 Krystalinikum v povodí Mikulovy.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na území Mikulovského
bioregionu (4.2), a to v jeho centrální části. Bioregion leží na jihu jižní Moravy a zasahuje do Rakouska až k
Poysdorfu. Zabírá geomorfologický celek Mikulovská pahorkatina, z Dyjsko-svrateckého úvalu Dunajovické
vrchy a z Dolnomoravského úvaluValtickou pahorkatinu. Plocha bioregionu v ČR je 289 km2.
Typická část bioregionu je tvořena členitou pahorkatinou na vápnitých třetihorních sedimentech a vysokým
bradlem jurských vápenců. Vegetačními jednotkami jsou převážně teplomilné, na strmějších svazích jižního

STRANA 35 z 61

INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

sektoru šipákové doubravy a skalní stepi, na mírnějších svazích a úpatích dubohabrové háje. Typicky je
zde vyvinut 1. dubový vegetační stupeň i s hojným dubem šipákem a dubem cerem, na severních svazích
je i 2. a 3. vegetační stupeň. Z biogeografického hlediska má bioregion mimořádný význam, protože
představuje nejtypičtější panonský bioregion České republiky, a právě zde jsou také nejlépe vyvinuta
společenstva na tvrdých skalních podkladech s velkou stanovištní diverzitou. Přestože území bylo od
dávného pravěku souvisle osídleno, dodnes se zachovala značná pestrost biocenóz. Převažuje teplomilná
panonská biota, s vlivem Alp, omezeně i Hercynie a Karpatika, s řadou mezních a exklávních prvků.
Nereprezentativní část je tvořena pískovou plošinou Bořího lesa.
Potenciálně se zde vyskytují panonské dubohabřiny, velmi často pak nejrůznější typy teplomilných
doubrav, na severních svazích Pavlovských vrchů jsou zastoupeny i suťové lesy a kontrastně v nivách toků
střemchové jaseniny, místy snad i bažinné olšiny. V rámci tzv. primárního bezlesí jsou na strmých svazích
Pavlovských vrchů zastoupeny skalní stepi. Specifická je pak biota brakických mokřadů a slanisk v
zemědělské krajině, hojně zastoupena je pak mokřadní a vodní biota v rámci Dyjskosvrateckého úvalu.
Bioregion leží v termofytiku ve fytogeografickém okrese 17. Mikulovská pahorkatina a v malé části
fytogeografického podokresu 18a. Dyjsko-svratecký úval (oblast Bořího lesa a nivy Včelínku).
Vegetační stupně (Skalický): planární až kolinní.
Dotčené území leží v biochoře 1Db - Podmáčené sníženiny na bazických zeminách
zasahuje i do biochory 1RB - Plošiny na slínech 1. v.s. (viz obrázek níže).

1. v.s., okrajově

Fauna a flora
Plocha zájmového území nebyla v minulosti zastavěna a je využívána k zemědělské činnosti. Proto se v
dotčeném prostoru nevyskytuje žádný přirozený trvalý vegetační porost a vzrostlé dřeviny. Linie dřevin ve
formě větrolamů se nacházejí až při sz. obvodu bloku pole, drobné formace se nachází i podél regulované
drobné vodoteče potoku Turold na jihovýchodě, na severovýchodě u trati, je to zbytková plocha zahrádek,
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tedy vše mimo dotčený prostor záměru. Dotčené území a přilehlé okolí v rámci půdního bloku v k.ú.
Mikulov na Moravě je vedeno v katastru nemovitostí jako plocha orné půdy. Byl provedena excerpce
ochranářské databáze NDOP, s významným přesahem excerpčního polygonu v okolí plochy záměru.

Flóra
Se v dotčeném území omezuje na typická segetální a ruderální společenstva běžných polních plevelů, a
mimo dotčené území na ruderalizovaná lada při okrajích pole a podél zcela upraveného toku Turoldu, často
doplněná porosty rákosu obecného (Phragmites australis). Ze vzácnějších polních plevelů v řešeném území
nelze zcela vyloučit výskyt hlaváčku letního (Adonis aestivalis), pryšce srpovitého (Euphorbia falcata),
čistce ročního (Stachys annua), a drchničky modré (Anagalis foemina), kteří se v polních kulturách v okolí
Mikulova vyskytují. Tito zástupci se však v současnosti nejčastěji vyskytují mimo rozsáhlé, chemizací
ovlivněné intenzivní polní kultury, a to často na málo zapojených, xerotermních, semi-ruderálních
stanovištích na svazích Pavlovských vrchů, kde nacházejí vhodné podmínky při extenzivnějším
zemědělském obhospodařování v rámci vinohradnictví a maloplošného zemědělství.
Z pohledu diverzity jsou ve zdejší zemědělské krajině významná tzv. polní slaniska. Ta se v okolí Mikulova
velmi roztroušeně vyskytují v nížinných polohách polní krajiny, v prostorech bezodtokých depresí a míst
s vysokou hladinou podzemní vody. S ohledem na konfiguraci terénu a charakter pole v ploše záměru a
přilehlého okolí, lze ovšem výskyt takového biotopu vyloučit. Nejblíže se nachází ladem ponechaná,
ruderalizovaná plocha slaniska „V trojúhelníku“, nacházející se za železniční tratí, cca 350 m severozápadně
od prostoru záměru. Z této lokality jsou v nálezové databázi uvedeny výskyty druhů jako kamyšník polní
(Bolboschoenus koschewnikowii), k. přímořský (B. maritimus), skřípinec Tabernaemontanův
(Schoenoplectus tabernaemontani), silenka noční (Silene noctiflora), ostřice žitná (Carex secalina),
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia), solenka Valerandova
(Samolus valerandi), šťovík přímořský (Rumex maritimus), dále pak rozrazil bažinný (Veronica
anagalloides), jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa) a blín černý (Hyoscyamus niger).

Fauna
U samotného pole, tedy i v rámci dotčeného území, lze předpokládat, že nebude pro většinu zástupců (s
výjimkou některých bezobratlých a drobných savců) představovat významný biotop z pohledu
rozmnožování a trvalejších pobytových vazeb (úkryty, hnízdění apod.). Tyto vazby lze předpokládat
v širším okolí v rámci větrolamů a ruderalizovaných bylinných pásů s přítomností dřevin, tedy mimo
dotčené území. Polní kultury tradičně navštěvuje spárkatá zvěř - srnec obecný (Capreolus capreolus),
z menších a drobných savců zde byl zjištěn zajíc polní (Lepus europaeus), hraboš polní (Microtus arvalis) a
myšice malooká (Apodemus uralensis). Jako potravní biotop jsou zdejší pole využívána četnými zástupci
avifauny s vazbou na otevřenou zemědělskou krajinu, jako jsou např. skřivan polní (Alauda arvensis),
bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), bažant polní (Phasianus
colchicus), koroptev polní (Perdix perdix), vrabec polní (Paser montanus), vlaštovka obecná (Hirundo
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rustica), chocholouš obecný (Galerida cristata). V nedalekém okolí nádraží a podél větrolamů byly zjištěny
druhy vázané na dřevinné porosty zahrad nebo remízky a rozptýlenou zeleň v zemědělské krajině - hrdlička
zahradní (Streptopelia decaocto), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), strnad obecný
(Emberiza citrinella), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), špaček obecný (Sturnus vulgaris), kukačka
obecná (Cuculus canorus), nebo budníček menší (Phylloscopus collybita). V blízkosti nádraží hnízdí kavka
obecná (Corvus monedula), ve stromové zeleni u nádraží bývá zastižen strakapoud jižního (Dendrococops
syriacus). S ohledem na relativní blízkost větších vodních ploch (rybník Šibeník, Nový rybník) byli v širším
okolí zastiženi z dravců orel mořský (Haliaeetus albicilla), moták pochop (Circus aeruginosus), dále pak
husa velká (Anser anser), h. běločelá (A. albifrons), čáp bílý (Ciconia ciconia). na zamokřené a vodní
plochy mají vazbu druhy jako vodouš bahenní (Tringa glareola), vodouš šedý (Tringa nebularia), pisík
obecný (Actitis hypoleucos), břehule říční (Riparia riparia).
Mnoho ptačích druhů bylo dle údajů databáze NDOP pozorováno v prostoru slaniska „V trojúhelníku“, což
může dokládat příhodnější potravní příležitosti v této lokalitě (entomofauna). Zřejmé biotopové vazby jako
významného refugia má tato lokalita zejména pro četné zástupce entomofauny - z běžných či relativně
hojnějších druhů rovnokřídlých např. kobylka bělopruhá (Leptophyes albovittata), kobylka křídlatá
(Phaneroptera falcata), cvrček polní (Gryllus campestris), cvrčivec révový (Oecanthus pellucens), saranče
luční (Chorthippus dorsatus), a s. dlouhokřídlá (Ch. brunneus), ze vzácnějších pak s. lesní (Ch. vagans),
krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa), z motýlů z hojnějších zástupců např. babočka paví oko (Inachis
io), b. bodláková (Vanessa cardui), modrásek jehlicový (Polyomnatus icarus), okáč luční (Maniola jurtina),
o. poháňkový (Coenonympha pamphilus), o. bojínkový (Melanargia galathea), soumračník čárečkovaný
(Thymelicus lineola), s. rezavý (Ochlodes sylvanus), perleťovec malý (Issoria lathonia), bělásek řepový
(Pieris rapae), b. řepkový (P. napi) a b. zelný (P. brassicae), ze vzácnějších zástupců jsou to pak
ohniváček černočárný (Lycaena dispar) (v posledních dekádách však druh v ČR výrazně zvětšuje areál
svého rozšíření). Z běžnějších zástupců brouků zde byli zjištěni zlatohlávek hladký (Protaetia cuprea) a z.
tmavý (Oxythyrea funesta), z neofytů slunéčko východní (Harmonia axiridis), z domácích s. pestré
(Hippodamia variegata) a s. sedmitečné (Coccinella septempunctata), ze vzácnějších, ale v oblasti Pálavy
dosud hojných druhů květomil černý (Podonta nigrita), kvapníci (Amara aenea, A. ovata, A. bifrons),
hojnější zástupci střevlíkovitých (Agonum gracilipes, A. viridicupreum, Anchomenus dorsalis, Bembidion
illigeri, B. quadrimaculatum, B. tenellum, B. properans, Dolichus halensis, Harpalus distinguendus, Nebria
brevicollis, Poecilus cupreus aj.), z tesaříkovitých kousavec páskovaný (Rhagium sycophanta), tesaříci
(Anisorus quercus, Cerambyx scopolii, Plagionotus detritus, Stenocorus meridianus, kovařík (Athous
vittatus), květokrasi (Anthaxia fulgurans, A. nitidula, A. quadripunctata), ze vzácnějších pak prskavec
modrozelený (Brachinus psophia), z hojnějších prskavec větší (Brachinus crepitans) a p. menší (B.
explodens), nosatci (vzácnější Sphenophorus abbreviatus a hojnější Sphenophorus striatopunctatus),
vzácnější hrobařík německý (Nicrophorus germanicus), svižník německý (Cylindera germanica) a další.
Z hlediska charakteru lokality a biotopových preferencí je tedy možné v prostoru dotčeného území
očekávat (reprodukční) výskyt běžnějších druhů polní krajiny, přičemž druhy více vázané na specifičtější
prostředí (mokřadní, vodní, zahrady a rozptýlená zeleň, luční a stepní), se nachází mimo dotčený prostor
záměru. Drtivá většina zjištěného druhového spektra je v území vázaná na ruderalizovaná travobylinná
lada a křovinaté formace rozptýlené zeleně, mokřady a vodní plochy a hojně pak (především flóra a
entomofauna) na slanisko „V trojúhelníku“, tedy mimo prostor proponovaného záměru.

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 dotčeném území záměrem ani v jeho přilehlém okolí se žádné prvky ÚSES nenacházejí. Nejbližší prvkem
USES je lokální biokoridor (LBK 12) vymezený podél kanálu Brod - Bulhary - Valtice a Mikulovského
odpadu.
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Chráněná území
Dotčené území ani jeho blízké přilehlé okolí neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti. Není součástí přírodního parku. V dotčeném území ani jeho blízkém
přilehlém okolí nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky. Z MZCHÚ nejblíže leží přírodní rezervace Svatý kopeček, ležící cca 1,3 km
východně.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejblíže
se nachází EVL CZ0624234 Svatý kopeček u Mikulova, ležící cca 1,3 km východně. Ptačí oblast CZ0621029
Pálava pak zahrnuje rozsáhlé území Pavlovských vrchů vč. prostoru města Mikulova, jehož hranice
při západním okraji města prochází v těsné blízkosti řešeného území.
Významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, byl na základě stanoviska dle § 45i vyloučen (AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, č.j.:
00479/JM/22 ze dne 14.3.2022).

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.
Nejbližšími VKP ze zákona jsou drobné vodní toky, jako je Turold v blízkém kontaktu a západněji kanál
Brod - Bulhary - Valtice a Mikulovského odpadu.

Památné stromy
V prostoru záměru ani v dosahu jeho vlivů se nenacházejí žádné památné stromy. Nejbližší významný
strom je platan rostoucí cca 1,1 km východně od prostoru záměru na ulici Komenského v Mikulově.

C.II.8. Krajina
Pozemky určené pro výstavbu jsou umístěny na jihozápadním okraji města Mikulova na ploše, která je
dosud zemědělsky využívána. Na pozemek navazuje od severovýchodu areál železniční stanice Mikulov a
Moravě.
Hodnocené území tvoří výsek pohledově velmi otevřené krajiny zahrnující jižní okraj Pavlovských vrchů s
městem Mikulovem a plochou, jen mírně zvlněnou polní krajinu Dunajovických vrchů a přiléhajících plošin
a sníženin Dyjskosvrateckého úvalu. Území tvoří vůči sobě kontrastní krajinné výřezy, avšak pohledově
zcela propojené. V rámci východního pohledového perimetru je to výrazná elevace vápencových bradel
Pavlovských vrchů s hradním vrchem a Svatým kopečkem s městečkem Mikulovem na jeho úpatí s velmi
pestrou mozaikou vinohradů, sadů a krajinné zeleně na svazích, pohledový perimetr západní pak zahrnuje
plochou nebo jen lehce zvlněnou polní krajinu, členěnou větrolamy a doplněnou nečetnými remízky. Pouze
jižní část Západního Dunajovického hřbetu je pokryta mozaikou vinohradů. Historické městečko Mikulov
jako výrazný urbanistický útvar s dominantou zámku a Svatým kopečkem výrazně doplňuje celkový
krajinný rámec. V rámci jižního a jihozápadního okraje města se soustřeďuje zástavba průmyslových areálů
a halových objektů. Významné kulturní dominanty města tvoří zámek na skalnatém návrší a objekty
křížové cesty na Svatém kopečku. Z rušivých staveb je to zejména vertikální objekt sila při západním okraji
Mikulova, zčásti pak liniová stavba vedení VN, procházející západně od města severojižním směrem.
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Podrobněji je krajina hodnoceného území popsána ve vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz (viz.
příloha č. 4). Primárně dojde k zastavění menší části pole, avšak v přímé prostorové návaznosti na areál
nádraží v Mikulově, přičemž západní a jihozápadní okraj města určuje průmyslová zástavba halových
objektů. Krajina v dotčeném území a jeho okolí je tedy již touto zástavbou dlouhodobě ovlivněna.
Halový objekt o výšce 10 m a zastavěnosti do 70% plochy, respektuje regulativy stanovené v ÚP Mikulov
pro rozvojovou plochu Z71 - průmyslová výroba.
Od západu bude před vlastní halou v rámci areálu realizován polder s řadou výsadeb dřevin podél
západního obvodu, obdobně pak řada dřevin při jižním obvodu a cípu areálu, dále skupinka dřevin v
severním cípu a při východním obvodu areálu. Po zapojení výsadeb, až budou porosty vzrůstnější, tyto do
určité míry zapojí stavbu do okolní krajiny.
Podrobně byl vliv na krajinu předmětného záměru popsán v rámci hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz
(viz příloha č. 4). Ze závěru hodnocení vyjímáme:
„Předmětná stavba haly na základě provedeného hodnocení nenaruší stávající estetické hodnoty,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Vizuálně nebude záměr představovat výraznější rušivý prvek v
území. Hala je umisťována v bezprostřední prostorové návaznosti na průmyslovou oblast při jihozápadním
okraji města. Umístění stavby a její řešení je v souladu s platným územním plánem, vč. stanovených
regulativů pro toto území (plocha Z71, VP - průmyslová výroba). Výška objektu haly koresponduje s
výškovou hladinu okolních průmyslových objektů, z nichž některé jsou i vyšší. Objekt haly jako takový
nemůže nijak narušit charakteristické pohledy na město a jeho typické panorama. Stavba bude z bližších
až středních odstupů viditelná prakticky jen z otevřeného prostoru polní trati Pískoviště a Za jatkami,
západně a jihozápadně od okraje města, zčásti i z polí za železniční tratí od severu, z větších až velkých
odstupů pak z některých poloh svahů úpatí Pálavy a vápencových bradel a z některých vyvýšených míst ve
městě a jeho okolí (z teras v jižní část Zámeckého vrchu, ze Svatého kopečku, z věže Kozího hrádku),
nicméně celkový charakter území průmyslové a komerční zóny při západním až jihozápadním okraji města
se po realizaci stavby významněji nezmění a bude vizuálně působit tak, jak je již dlouhodobě vnímán.
Vegetační úpravy, se kterými projekt počítá, mohou dále vizuální působení stavby redukovat, resp. zlepšit
jeho zapojení do území.
„Celkově je možno vliv navrhované stavby haly na krajinný ráz hodnoceného území vyhodnotit jako
oscilující mezi nulovým až slabým zásahem.“
Lze tedy konstatovat že záměr významněji neovlivní stávající krajinný ráz hodnoceného území.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Na ploše navrženého záměru se žádný hmotná majetek nenachází – plocha slouží jako pole.

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

Archeologická naleziště
V prostoru hodnoceného záměru dosud nebyl v minulosti dotčen stavební činností, proto zde nejsou
informace o výskytu archeologického nálezu. Plocha záměru je zařazena do UAN III, jedná se tedy o území
s 50% pravděpodobností výskytu archeologického nálezu.
Nejbližší plochy s archeologickými nálezy jsou znázorněny na následujícím obrázku:
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V rámci přípravy stavby je tedy třeba v předstihu plánované zásahy do terénu hlásit příslušnému
Archeologickému ústavu a dále postupovat dle jeho pokynů.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně areál bude obsluhován vjezdem z nové komunikace napojené na ulici Jiráskovu a jejím
prostřednictvím na ulici 28. října (I/52). Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru
dostatečný.
Intenzity dopravy na ul. 28. října (I/52) jsou stručně rekapitulovány na následujícím obrázku:
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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 navržen do okrajové části Mikulov. Ve městě žije dle údajů ČSÚ
cca 7 480 obyvatel. Záměr je navrhován na plochu dosud nezastavěnou, která je zemědělsky obdělávána.
Nejbližší obytná zástavba se nachází východně od záměru jde o zástavbu při ul. Nádražní ve vzdálenosti
cca 200 m od okraje navrženého areálu. Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení
zjišťován, přibližně se jedná o desítky osob. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely
zpracování oznámení zjišťovány.

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 50 m a také
pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných a rekreačních objektů
(nejvyšší příspěvky jsou zvýrazněny tučně):
NO2
objekt
RB1 - Nádražní 967/35
RB2 - Nádražní 970/34
RB3 - Jiráskova 956/10
naměřená imisní zátěž 2020
průměrné pětiletí 2016-2020
limit

roční
průměr
0.014
0.011
0.015
6.900
15.400
40,000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.697
0.587
0.457
35.800
200,0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.017
0.014
0.021
15.600
22.000
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum1
0.160
0.117
0.091
28.400
39.400
50,000
(µg.m-3)

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.015
0.012
0.018
10.400
16.400
20.000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0007
0.0005
0.0007
0.700
1.100
5,000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0014
0.0013
0.0022
0.400
0.700
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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Pro úplnost uvádím také imisní příspěvek, který je v některých z výše uvedených bodů předpokládán
z navýšení emisí ze záměru „Betonárna Mikulov – optimalizace výrobní kapacity“, který je v blízkosti
připravován:
NO2

PM10

PM2,5

benzen

BaP

roční průměr

denní
maximum

roční průměr

roční průměr

roční průměr

0.19

0.08

2.58

0.061

0.00019

0.0053

0.11
(µg.m-3)

0.04
(µg.m-3)

1.47
(µg.m-3)

0.027
(µg.m-3)

0.00025
(µg.m-3)

0.0059
(ng.m-3)

roční průměr

hodinové
maximum

Nádražní 970/34

0.0048

Jiráskova 956/10

0.0061
(µg.m-3)

objekt

Je tedy zřejmé, že ani v součtu s tímto záměrem k dosažení limitních hodnot nedochází.

hluk
V rámci hlukové studie zpracované jako součást tohoto oznámení byly vyhodnoceny změny hlukové zátěže
vyvolané hodnoceným záměrem v prostoru nejbližší obytné zástavby:

Vliv automobilové dopravy

Vliv stacionárních zdrojů
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že hluk ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb
nepřekročí limity pro hluk ze stacionárních zdrojů LAeq,8h = 50 dB v denní době ani LAeq,1h = 40 dB v noční
době.
Pro současný stav ani ve výhledu včetně záměru, nepřekročí v denní době hluk v chráněném venkovním
prostoru staveb limity pro hluk ze silniční dopravy v bodech 1, 2 a 3 LAeq,16h = 60 dB a v bodě 4 LAeq,16h =
55 dB.
V noční době dojde vlivem záměru ke zvýšení hlukové zátěže o <0,1 dB, lze tedy konstatovat, že záměr
hlukovou situaci v noční době neovlivní.
Podrobnější popis stávající i očekávané hlukové situace je uveden v hlukové studii viz příloha č. 3 tohoto
oznámení.
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
Předpokládaný počet zaměstnanců – 512 v administrativě a 288 ve skladu.
Provozní doba je předpokládána především v denní době, omezený provoz byl uvažován i pro noční dobu.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

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 navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,063 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 0,16 % 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 1,19 µg.m-3, tedy cca 0,59 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot
ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:
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maximální hodinové koncentrace NO2

průměrné roční koncentrace NO2

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající imisní zátěže za
aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného záměrem
nedosahuje hodnoty imisního limitu:
AIM 2020

2016-2020

příspěvek

roční průměr

6.900

15.400

0.063

limit
40

hodinové maximum

35.800

-

1.189

200

Tuhé látky (PM10)
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,093 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,23%
limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do vlastního 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 0,47 µg.m-3, tedy cca 0,94 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru vlastního 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:
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maximální 24hodinové koncentrace PM10

průměrné roční koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)
-3

24hodinové maximum (µg.m )

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

15.600

22.000

0.093

40

28.400

39.400

0.471

50

Také v případě denního maxima není dosažení hodnoty limitu pravděpodobné.

Tuhé látky (PM2,5)
Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,078 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,39 %
limitu (20 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace PM2,5

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

10.400

16.400

0.078

20

Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,004 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,08 %
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.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

STRANA 47 z 61

INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

průměrné roční koncentrace benzenu

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
-3

roční průměr (µg.m )

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

0.700

1.100

0.004

5

Benzo(a)pyren (BaP)
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0.007 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0.7 %
limitu (1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších 0,004 ng.m-3 a méně.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace BaP

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné roční
imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (ng.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

0.400

0.700

0.007

1

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie (příloha č.2).
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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 neboť v okolí se již nyní nachází množství zastavěných plochu.
Z hlediska mitigace – tedy zmírňování změn klimatu konstatujeme, že z hlediska globálních změn klimatu
se jedná (vzhledem k velikosti záměru) o naprosto nicotnou možnost ovlivnění. Z hlediska lokálního
konstatujeme, že částečným přínosem může být omezení emise skleníkových plynů (ve srovnání s jinými
záměry obdobného rozsahu) neboť pro vytápění administrativních částí jsou navržena tepelná čerpadla.
Provoz automobilové dopravy vázané na záměr bude pochopitelně zdrojem emise skleníkových plynů,
ovšem je diskutabilní, zda výstavba nové prodejny naopak nepřináší v širším kontextu pokles jejich
produkce neboť zahušťování distribuční sítě ne drobných výrob může vést ke zkracování vzdáleností na
které je zboží (či výrobky) dováženo k místu konečné spotřeby, což je obvykle ta část celé cesty výrobku
od výrobce ke konečnému spotřebiteli, který je z hlediska energetického (a tedy i produkce škodlivin)
nejméně efektivní – především díky nízkému vytížení dopravního prostředku. Sama existence této prodejny
přitom nijak neovlivní navýšení spotřeby zboží či výrobků neboť v případě její neexistence by byl materiál
dovezen z jiné lokality.
Vlastní zástavba území budovami a zpevněnými plochami je obvykle ve srovnání s plochami zeleně
hodnocena nepříznivě, ovšem podstatný vliv zde hraje vegetace, která plochu pokrývá. Snižování tepla ze
sluneční energie dopadající na plochu zajišťuje vegetace díky odparu vody. Nejefektivněji působí stromy
díky své schopnosti odpařovat poměrně značné množství vody. Oproti tomu plochy, které jsou zemědělsky
obdělávané a jsou tedy jenom část roku pokryty monokulturou některé plodiny mají efekt poměrně nízký,
trvající jen po určitou dobu vegetačního cyklu a po sklizni již klesá k nule.
V případě hodnoceného záměru tedy je negativní vliv výstavby relativně nízký, právě s ohledem na
umístění areálu na plochu dosud intenzivně zemědělsky využívanou a je částečně kompenzován výsadbou
stromů a keřů ve větším rozsahu než jsou v tomto prostoru nyní. V rámci areálu se předpokládá také
poměrně velký podíl plochy na níž bude udržován trvalý travní porost což lze opět považovat za vhodnější
oproti situaci, kdy je na ploše vegetační pokryv pouze část roku (do sklizně). Přínosný vliv bude mít i
otevřená retenční nádrž.
Z hlediska adaptace – tedy zranitelnosti záměru vůči dopadům změn klimatu není záměr citlivý.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 3) vyhodnocujíc dopady hlukové
zátěže na stávající situaci v okolí záměru. Výsledná hluková zátěž sledovaného území je znázorněna na
následujících obrázcích:
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stacionární zdroje
denní doba

noční doba

Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že hluk šířený ze stacionárních zdrojů Hluk v chráněném venkovním
prostoru staveb nepřekročí limity pro hluk ze stacionárních zdrojů LAeq8h = 50 dB v denní době ani LAeq1h =
40 dB v noční době.
Výsledky výpočtů hluku šířeného před fasádu nejbližší budovy v okolí záměru ze stacionárních zdrojů jsou
uvedeny v tabulce v kapitole D.I.1. (a podrobněji v přílohy č. 3).
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doprava (stav k roku 2025)
denní doba

noční doba

Výsledky výpočtů hluku šířeného před fasádu nejbližší budovy v okolí záměru ze stacionárních zdrojů jsou
uvedeny v tabulce v kapitole D.I.1. (a podrobněji v přílohy č. 3).
Pro současný stav ani ve výhledu včetně záměru, nepřekročí v denní době hluk v chráněném venkovním
prostoru staveb limity pro hluk ze silniční dopravy v bodech 1, 2 a 3 LAeq,16h = 60 dB a v bodě 4 LAeq,16h =
55 dB.
V noční době dojde vlivem záměru ke zvýšení hlukové zátěže o <0,1 dB, lze tedy konstatovat, že záměr
hlukovou situaci v noční době neovlivní.Podrobněji je problematika výpočtů hluku a interpretace výsledků
popsána v textu přílohy 3.
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.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V rámci realizace záměru se uvažuje s vybudování zastřešených objektů a zpevněných ploch, ovšem oproti
stávajícímu stavu se celková výměra zpevněných ploch nemění. Pro odvedení dešťových vod se počítá s
novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude odděleně odvádět dešťové vody ze střech a zpevněných
skladovací plochy s napojením do retenční nádrže s částečnou možností vsaku a novou areálovou
dešťovou kanalizací, která bude odděleně odvádět dešťové vody ze zpevněných parkovacích plochy s na
pojením do OLK a vyčištěné vody budou dále napojeny také do retenční nádrže s částečnou možností
vsaku. Vody, které se v retenční nádrži nevsáknou budou regulovaně odtékat nově vybudovanou kanalizací
do potoka Turold.
Recipient pro odvod vody z území se tedy oproti stavu před realizací záměru nemění. 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
kanalizace svedené na ČOV.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat negativní 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 retence předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
V případě, že v průběhu stavebních prací dojde ke zjištění kontaminace (půdního 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.
Záměr (s výjimkou vybudování nového vtokového objektu dešťových vod a rekonstrukce stávajícího
mostku přes potok Turold) nezasahuje do žádného vodního toku ani vodní plochy. Zájmové území se
nenachází na území ochranného pásma vodního zdroje. Zájmové území neleží v záplavovém území.

Zhodnocení z hlediska Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES
Z hlediska Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES je nutné zhodnotit zda záměr nepředstavuje významný
negativní zásah do hydromorfologických vlastností vodních toků nebo jiných mokřadů, ani významný
negativní zásah do fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností útvarů povrchových či podzemních
vod. Rámcovými cíli pro ochranu a zlepšení stavu povrchových vod jsou:
•

zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod,

•

zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod (s výjimkou umělých a silně
ovlivněných vodních útvarů) a dosažení jejich dobrého stavu,

•

zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení
jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
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•

cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami, tj. zastavení nebo
postupné odstranění emisí těchto látek a zabránění jejich vnosu z plošných zdrojů a z významných
dešťových oddělovačů.

Řešené území z hydrologického hlediska náleží do povodí Moravy a leží v povodí potoka Turold, který je
recipientem srážkových vod v této lokalitě. Vlivem záměru sice budou srážkové vody ze střech a
zpevněných ploch svedeny do kanalizace, ovšem zaústěné do vsakovacího zařízení v areálu. Z hlediska
roční bilance odtoku srážkových vod nedojde ke zvýšení povrchového odtoku neboť srážkové vody budou
vsakovány.
Z hlediska rizik znečištění je zde jako preventivní opatření použit odlučovač lehkých kapalin, v zimním
období se s posypem solí počítá pouze ve výjimečných případech. Splaškové vody budou odváděny do
městské kanalizace.

D.I.5. Vlivy na půdu
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu
(ZPF). Dle mapy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd se v okolí tohoto záměru nacházejí bonitně
nadprůměrné půdy se II. třídou ochrany ZPF, záměrem jsou tyto plochy zasaženi jen relativně málo.
Parcely na nichž je výstavba areálu navržena zasahují z 11% plochy na půdy s II. třídou ochrany ZPF,
ovšem většina plochy záměru je situována na velmi málo produkční půdy s IV. stupněm ochrany ZPF a
půdy s vyšší třídou ochrany budou zasaženy pouze jižním cípem areálu (kde je navržena zeleň a retenční
nádrž) a dopravním napojením:

Zábor zemědělské půdy je třeba vždy vnímat jako negativní vliv, ovšem zde je třeba vzít v úvahu
skutečnost, že se jedná o půdy s nízkou produkční schopností a plochy, které již územní plán zahrnul mezi
pozemky zastavitelné což nepochybně vyhodnocoval v rámci širšího kontextu než je tento záměr relativně
malého plošného rozsahu. Z tohoto důvodu tedy považujeme zábor zemědělské půdy jako akceptovatelný.
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou součástí ZPF s následující BPEJ:
BPEJ

třída ochrany ZPF

plocha (m2)

0.04.01

IV

47 649

podíl z celku
89 %

0.06.00

II

5 744

11 %

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 0.04.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd
ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její bodová výnosnost je na
stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 50. Jedná se o málo produkční půdy.
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Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do
25 %. Půdy hluboké až středně hluboké ve velmi teplém, suchém klimatickém regionu a málo produkční.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 0.06.00 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd
ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její bodová výnosnost je na
stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 74. Jedná se o produkční půdy.
Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do
10 %. Půdy hluboké ve velmi teplém, suchém klimatickém regionu a produkční.
Nepřímé vlivy na půdní fond jsou vyloučeny.
K záboru a tedy ani k ovlivnění pozemků určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

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

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru dosud využívaného jako orná půda, prakticky bez trvalého vegetačního
krytu. V prostoru posuzovaného záměru se nevyskytují biotopy obligátně významné pro zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení. V rámci
stavební činnosti budou dodržována pravidla obecné ochrany přírody, tedy terénní práce nebudou
prováděny v hnízdním období a plochu výstavby před jejich zahájením zkontroluje biologický stavební
dozor.
Z hlediska charakteru lokality a biotopových preferencí je tedy možné v prostoru dotčeného území
očekávat (reprodukční) výskyt běžnějších druhů polní krajiny, přičemž druhy více vázané na specifičtější
prostředí (mokřadní, vodní, zahrady a rozptýlená zeleň, luční a stepní), se nachází mimo dotčený prostor
záměru. Drtivá většina zjištěného druhového spektra je v území vázaná na ruderalizovaná travobylinná
lada a křovinaté formace rozptýlené zeleně, mokřady a vodní plochy a hojně pak (především flóra a
entomofauna) na slanisko „V trojúhelníku“, tedy mimo prostor proponovaného záměru.
Polní kultury nejsou zpravidla využívány k trvalejšímu osídlení. To platí především pro mobilnější druhy,
zejména ptáky. Do jinak upraveného toku Turoldu nebude záměr zasahovat s výjimkou rekonstrukce
propustku a přemostění v rámci nové přístupové komunikace.
Významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti - soustava Natura 2000, byl na základě stanoviska dle § 45i územně příslušným orgánem ochrany
přírody vyloučen (viz příloha č. 4 tohoto Oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Primárně dojde k zastavění menší části pole, avšak v přímé prostorové návaznosti na areál nádraží
v Mikulově, přičemž západní a jihozápadní okraj města určuje průmyslová zástavba halových objektů.
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je tedy již touto zástavbou dlouhodobě ovlivněna.
Halový objekt o výšce 10 m a zastavěnosti do 70% plochy, respektuje regulativy stanovené v ÚP Mikulov
pro rozvojovou plochu Z71 - průmyslová výroba.
Od západu bude před vlastní halou v rámci areálu realizován polder s řadou výsadeb dřevin podél
západního obvodu, obdobně pak řada dřevin při jižním obvodu a cípu areálu, dále skupinka dřevin
v severním cípu a při východním obvodu areálu. Po zapojení výsadeb, až budou porosty vzrůstnější, tyto
do určité míry zapojí stavbu do okolní krajiny.
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Podrobně byl vliv na krajinu předmětného záměru popsán v rámci hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz
(viz příloha č. 4). Ze závěru hodnocení vyjímáme:
„Předmětná stavba haly na základě provedeného hodnocení nenaruší stávající estetické hodnoty,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Vizuálně nebude záměr představovat výraznější rušivý prvek v
území. Hala je umisťována v bezprostřední prostorové návaznosti na průmyslovou oblast při jihozápadním
okraji města. Umístění stavby a její řešení je v souladu s platným územním plánem, vč. stanovených
regulativů pro toto území (plocha Z71, VP - průmyslová výroba). Výška objektu haly koresponduje s
výškovou hladinu okolních průmyslových objektů, z nichž některé jsou i vyšší. Objekt haly jako takový
nemůže nijak narušit charakteristické pohledy na město a jeho typické panorama. Stavba bude z bližších
až středních odstupů viditelná prakticky jen z otevřeného prostoru polní trati Pískoviště a Za jatkami,
západně a jihozápadně od okraje města, zčásti i z polí za železniční tratí od severu, z větších až velkých
odstupů pak z některých poloh svahů úpatí Pálavy a vápencových bradel a z některých vyvýšených míst ve
městě a jeho okolí (z teras v jižní část Zámeckého vrchu, ze Svatého kopečku, z věže Kozího hrádku),
nicméně celkový charakter území průmyslové a komerční zóny při západním až jihozápadním okraji města
se po realizaci stavby významněji nezmění a bude vizuálně působit tak, jak je již dlouhodobě vnímán.
Vegetační úpravy, se kterými projekt počítá, mohou dále vizuální působení stavby redukovat, resp. zlepšit
jeho zapojení do území.
„Celkově je možno vliv navrhované stavby haly na krajinný ráz hodnoceného území vyhodnotit jako
oscilující mezi nulovým až slabým zásahem.“
Lze tedy konstatovat že záměr významněji neovlivní stávající krajinný ráz hodnoceného území.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
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 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
Záměr je umisťován do dosud nezastavěného území, tato plocha tedy (s výjimkou polních prací) dosud
negeneruje automobilovou dopravu. Z hlediska dopravy tedy dojde ke změně vyplývající především z
očekávaného nárůstu dopravy díky návoz a expedici zboží. V rámci tohoto oznámení byl vyhodnocen
očekávaný nárůst s následujícím počtem pohybů (příjezdů a odjezdů za 24 hodin) automobilové dopravy
do areálu:
osobni
240

dodávky
160

nákladní
20

S ohledem na stávající intenzity na uliční síti se však jedná o relativně malou změnu oproti stávajícímu
stavu.
V rámci výstavby se předpokládá vybudování nové infrastruktury pro napojení areálu na inženýrské sítě a
komunikace. Bude rekonstruována a rozšířena stávajíc cesta vedoucí podél železniční tratě směrem
k záměru a bude vybudován nová most přes potok Turold.
Stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma budou respektovány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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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.
Za kompenzační opatření je možno považovat výsadbu nových dřevin a izolační zeleně a vybudování
nových ploch s trvalým travním porostem. Zde předpokládáme užít pouze domácích autochtonních druhů
dřevin odpovídajících pro danou biogeografickou oblast. V detailnějším řešení projektu výsadeb
doporučujeme tyto koncipovat pokud možno jako habituálně různorodé skupiny či linie dřevin, aby bylo
docíleno přirozeného charakteru těchto výsadeb.
Z hlediska fauny, flóra a ekosystémy je nutné dodržet pravidlo, že terénní práce nebudou prováděny v
hnízdním období a plocha výstavby bude před jejich zahájením prozkoumána v rámci biologického
stavebního dozoru.
Dále bude respektován požadavek AOPK, aby na jihovýchodní straně budoucího areálu (přivrácená k
železniční trati), která navazuje na stávající zeleň a známé hnízdiště kavek obecných, byla v případě
velkých prosklených ploch zvolena technologie minimalizující střety ptáků s těmito plochami (speciální skla,
případně správně zvolené rozčlenění, které tyto plochy pro ptáky zvýrazní) (pozn.: opatření je převzato z
doporučení AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, č.j.: 00479/JM/22 ze dne 14.3.2022).

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., 2020) poskytnuté
oznamovatelem.
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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
Nový Jičín atd.).
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno rozptylovou studií zpracovanou dle metodiky SYMOS 97 s
využitím dalších metodik a emisních faktorů doporučených MŽP.
K výpočtům hluku byl použit software LimA 7810, verze 2019.3. Šíření hluku ze stacionárních zdrojů je
modelováno podle ČSN ISO 9613-1 „Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1:
Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře" a ČSN ISO 9613-2 „Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním
prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu". Šíření hluku ze silniční dopravy je modelováno podle metodiky
NMPB - Routes — 96. Metodika je doporučena evropskou směrnicí č. 2002/49/EC.
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 hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.

STRANA 59 z 61

INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – IZ-Mikulov s.r.o. je výstavba nového areálu moderních kancelářských prostor s
navazujícím výrobně skladovacím zázemím obsluhujícím území jižně od Brna.
Objekt bude obsahovat přibližně 16 000 m2 pronajímatelné plochy, kterou lze flexibilně rozčlenit dle potřeb
konkrétních klientů.
Areál bude dopravně napojen novým příjezdem od ulice Jiráskovy, v současné době je plocha využívána
k zemědělství.
Nově navržený areál bude tvořen jednou budovou – halou, dělenou na jednotlivé pronajímatelné části, tzv.
boxy, s administrativními vestavky a venkovními manipulačními plochami. Součástí areálu budou
parkoviště pro osobní vozidla.
V souvislosti se záměrem se předpokládá pouze mírný nárůst automobilové dopravy na ulici Jiráskově a
navazující uliční sítě, který bude vyvolán navýšením objemu prodeje zboží.
V souvislosti se záměrem se uvažuje se vznikem až 800 pracovních míst (512 v administrativě a 288 ve
skladu).
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 zátěž hlukem.
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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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
•
•

1 Grafické přílohy
2 Rozptylová studie
3 Hluková studie
4 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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STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
SPRÁVCI
PLYNOVOD - STŘEDOTLAKÝ
KANALIZACE - JEDNOTNÁ
VODOVOD - PITNÁ VODA
SLABOPROUD - PODZEMNÍ - CETIN
SILNOPROUD - VYSOKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
SILNOPROUD - VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
SILNOPROUD - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
PLYNOVOD - STŘEDOTLAKÝ
KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
VODOVOD - PITNÁ VODA
SILNOPROUD PŘELOŽKA - VYSOKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY
CELKOVÝ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

A-21-1234
02/2022
DUR

měřítko

1:1000

číslo přílohy

C.4
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192600
Box 9
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Legenda místností 1.NP
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ÿíslo

24000

Box 12

Box 14

Box 13

Box 15

Box 16
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1.09.01

1.09.06

1.09.02

1.10.01

1.10.02

1.09.04

1.10.06

1.11.01

1.11.06

1.11.02

1.10.04

1.12.01

1.12.02

1.11.04

1.12.06

1.13.06

1.13.02

1.13.01

1.14.02

1.13.04
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1.14.01
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1.15.01
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1.16.01

1.16.02

1.15.04

1.14.04

6000
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1.16.06

1.16.04
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1.15.03

1.14.03

1.16.03
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Őez B

12
6000

42600

12

1.09.05

1.11.05

1.10.05

1.12.05
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Box 1
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Box 2
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Box 3
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8000

Box 4
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Box 5

8000
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B
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Box 6

8000

8000

8000

Box 7

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

8000

T

Plocha

Podlaha

Stěny

Strop

4500
4500
4500
4500
8000
4500

35,15 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
859,21 m²
73,26 m²
974,84 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
1.02.06
box 2

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,89 m²
4,12 m²
1,47 m²
1,55 m²
851,80 m²
81,14 m²
987,97 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
SDK + malba
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.03.01
1.03.02
1.03.03
1.03.04
1.03.05
1.03.06
box 3

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

46,79 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,10 m²
987,92 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.04.01
1.04.02
1.04.03
1.04.04
1.04.05
1.04.06
box 4

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,89 m²
4,12 m²
1,47 m²
1,55 m²
851,80 m²
81,99 m²
988,83 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.05.01
1.05.02
1.05.03
1.05.04
1.05.05
1.05.06
box 5

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

46,79 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,95 m²
988,77 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.06.01
1.06.02
1.06.03
1.06.04
1.06.05
1.06.06
box 6

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
ÚKLID
WC
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,89 m²
4,12 m²
1,55 m²
1,47 m²
851,80 m²
81,11 m²
987,94 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.07.01
1.07.02
1.07.03
1.07.04
1.07.05
1.07.06
1.07.07
box 7

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD
KOTELNA

4500
4500
4500
4500
8000
4500
4500

47,72 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
851,25 m²
33,21 m²
45,76 m²
985,17 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton
Bez nášlapné vrstvy

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba
Malba

1.08.01
1.08.02
1.08.03
1.08.04
1.08.05
1.08.06
1.08.07
box 8

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD
STROJOVNA SHZ

4500
4500
4500
4500
8000
4500
4500

47,89 m²
4,12 m²
1,47 m²
1,55 m²
866,13 m²
33,20 m²
46,68 m²
1001,04 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton
Bez nášlapné vrstvy

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba
Malba

1.09.01
1.09.02
1.09.03
1.09.04
1.09.05
1.09.06
box 9

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,82 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
860,66 m²
81,95 m²
997,66 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.10.01
1.10.02
1.10.03
1.10.04
1.10.05
1.10.06
box 10

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,05 m²
4,12 m²
1,47 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,97 m²
988,96 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.11.01
1.11.02
1.11.03
1.11.04
1.11.05
1.11.06
box 11

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,82 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,01 m²
988,85 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.12.01
1.12.02
1.12.03
1.12.04
1.12.05
1.12.06
box 12

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,05 m²
4,12 m²
1,47 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,97 m²
988,96 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.13.01
1.13.02
1.13.03
1.13.04
1.13.05
1.13.06
box 13

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,82 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,01 m²
988,85 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.14.01
1.14.02
1.14.03
1.14.04
1.14.05
1.14.06
box 14

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,05 m²
4,12 m²
1,47 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,97 m²
988,96 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.15.01
1.15.02
1.15.03
1.15.04
1.15.05
1.15.06
box 15

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
Místnost

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,82 m²
4,22 m²
1,46 m²
1,55 m²
851,80 m²
82,01 m²
988,85 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

1.16.01
1.16.02
1.16.03
1.16.04
1.16.05
1.16.06
box 16

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

4500
4500
4500
4500
8000
4500

47,05 m²
4,12 m²
1,47 m²
1,55 m²
851,33 m²
82,91 m²
988,42 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Drátkobeton
Drátkobeton

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
StČnový panel + malba
StČnový panel + malba

SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm
Trapézový plech
Malba

8000

8000

4500
4500
4500

16,44 m²
1,86 m²
2,00 m²
20,30 m²
15842,28 m²

Bez nášlapné vrstvy
Keramická dlažba
Keramická dlažba

SDK + malba
Keramický obklad
Keramický obklad

Malba
SDK podhled SV. 2700 mm
SDK podhled SV. 2700 mm

Box 8

8000

8000

8000

8000

1.01.01
MÍSTNOST ÚDRŽBY
1.01.02
WC PěEDSÍĕ
1.01.03
WC
správa
Celková užitná plocha

8000

192600

C

Őez 2

24000

A

SV.

KANCELÁě
WC PěEDSÍĕ
WC
ÚKLID
HALA
VJEZD

1.07.05

1.06.05
1.01.08

Název

1.01.04
1.01.05
1.01.06
1.01.07
1.01.08
1.01.09
box 1

U

V

W

X

Y

Z

AA

BB

LEGENDA MATERIÁLŢ
Sendviþový panel s jádrem z minerální vlny tl. 150 mm

Železobetonové konstrukce prefabrikované

Betonové konstrukce

Pórobetonové zdivo

Sádrokartonové pĜíþky a pĜedstČny
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•
•
•

VýplnČ otvorĤ hliníkové v tmavém odstínu
Zámeþnické a klempíĜské výrobky exteriéru v tmavém odstínu
StĜecha plochá s PVC fólií

POZNÁMKY

Pohled severovýchodní

+10,000

+10,000

Atika

1 : 200
+7,450

•
•
•
•
•

Veškéré konstrukce a materiály budou podrobnČ popsány ve vyšším stupni PD
V pĜípadČ rozporu mezi jednotlivými þástmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta
ZamČĜení terénuvycházelo z geodetického zmaČĜení
PĜi realizaci je nutné drodržet platnou legislavitu - zákony, naĜízení vlády, vyhlášky a dále rozhodující a závazná stanoviska dotþených orgánĤ
PĜi realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ýSN, konstrukce, na které se nevztahují závazná istanovení ýSN, budou
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. „IZ-Mikulov s.r.o.“. Rozptylová
studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "INDUSTRIAL ZONE MIKULOV" a byla
vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. V oznámení je uveden
podrobnější popis záměru, vzhledem k tomu, že tato studie tvoří nedílnou součást oznámení není zde
popis podrobněji opakován.
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný vytápěním a
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 97, vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle
metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné legislativy (2014).
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.
Kompletní text metodiky je uveden na webových stránkách ČHMÚ (www.chmi.cz).
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•

vytápění objektu

•

automobilová doprava obsluhující záměr

Emise z vytápění objektu
K vytápění prostoru hal budou použito teplovodní vytápění se zdrojem tepla spalujícím zemní plyn
umístěném v kotelně objektu s komínem nad střechou objektu ve výšce 10 m. Při předpokládaném
tepelném výkonu 428 kW uvažujeme s následujícím množstvím škodlivin (g/h):
NOx

CO

58.5

14.4

Emise z dopravy
Pro výpočet imisní zátěže z nárůstu dopravy bylo uvažováno s následujícím počtem pohybů (příjezdů
a odjezdů za 24 hodin) automobilové dopravy do areálu:
osobni
240

dodávky
160

nákladní
20

V areálu bude parkoviště s kapacitou 98 parkovacích stání pro osobní vozidla návštěvníků a
zaměstnanců podél delších stran objektu. Pro nakládku dodávek a nákladních vozidel jsou vymezena
nakládací místa u jednotlivých boxů.
Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory MEFA 2013, uvažovaná emisní úroveň Euro 3 pro rok
2025, plynulost dopravy na stupni 3:
10 km/h
2025

OA

LN

50 km/h
TN

90 km/h

OA

LN

TN

OA

LN

TN

NOx (g/km)

0.52042 0.90730 1.83690

0.3077

0.4850

1.0217

0.3480

0.5312

0.9462

PM10 (g/km)

0.05970 0.17450 0.40650

0.0407

0.1021

0.1765

0.0274

0.1083

0.1287

PM2,5 (g/km)

0.04346 0.16120 0.32430

0.0285

0.0993

0.1342

0.0214

0.0989

0.1038

benzen (g/km)

0.00440 0.00320 0.03030

0.0021

0.0015

0.0129

0.0027

0.0011

0.0096

benzoapyren (µg/km)

0.00527 0.01369 0.01181

0.0048

0.0123

0.0107

0.0048

0.0139

0.0126

Resuspenze
Množství škodlivin emitovaných při provozu komunikace v důsledku resuspenze na veřejných
komunikacích bylo stanoveno podle metodiky „METODIKA PRO VÝPOČET EMISÍ ČÁSTIC
POCHÁZEJÍCÍCH Z RESUSPENZE ZE SILNIČNÍ DOPRAVY (CENEST 12/2018)“:

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
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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, výpočtová výška 1,6 m nad
terénem.
Dále byl výpočet proveden pro 3 vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším
podlaží obytných budov v okolí záměru:

RB1 - Nádražní 967/35

RB2 - Nádražní 970/34

RB3 - Jiráskova 956/10

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

1 rok

40 µg.m-3

-

24 hodin

50 µg.m-3

35

1 rok

40 µg.m-3

-

1 rok

-3

-

oxid dusičitý (NO2)

tuhé látky frakce PM10
tuhé látky frakce PM2,5
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 navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,063 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
-3
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 0,16 % 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 1,19 µg.m , tedy cca 0,59 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové
maximum vychází do 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

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající imisní
zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku vyvolaného
záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

roční průměr

6.900

15.400

0.063

40

hodinové maximum

35.800

-

1.189

200
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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 0,093 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,23%
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do vlastního 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 0,47 µg.m , tedy cca 0,94 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází
do prostoru vlastního 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.
Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)
-3

24hodinové maximum (µg.m )

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

15.600

22.000

0.093

40

28.400

39.400

0.471

50

Také v případě denního maxima není dosažení hodnoty limitu pravděpodobné.
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž PM2,5
Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,078 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,39 %
-3
limitu (20 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace PM2,5

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
-3

roční průměr (µg.m )

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

10.400

16.400

0.078

20

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 benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
-3
záměru, dosahuje nejvýše 0,004 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty
-3
do 0,08 % limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace benzenu

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (µg.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

0.700

1.100

0.004

5

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0.007 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0.7 %
-3
limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
-3
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších 0,004 ng.m a méně.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace BaP

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, že součet hodnoty stávající průměrné
roční imisní zátěže za aktuální pětiletý průměr (za roky 2016-2020) a předpokládaného příspěvku
vyvolaného záměrem nedosahuje hodnoty imisního limitu:
roční průměr (ng.m-3)

AIM 2020

2016-2020

příspěvek

limit

0.400

0.700

0.007

1

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
RB1 - Nádražní 967/35
RB2 - Nádražní 970/34
RB3 - Jiráskova 956/10
naměřená imisní zátěž 2020
průměrné pětiletí 2016-2020
limit

roční
průměr
0.014
0.011
0.015
6.900
15.400
40,000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.697
0.587
0.457
35.800
200,0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.017
0.014
0.021
15.600
22.000
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum1
0.160
0.117
0.091
28.400
39.400
50,000
(µg.m-3)

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.015
0.012
0.018
10.400
16.400
20.000

roční
průměr
0.0007
0.0005
0.0007
0.700
1.100
5,000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0014
0.0013
0.0022
0.400
0.700
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.

1

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

representativnost

BMIS

Mikulov-Sedlec

7.7

oblastní

4 - 50 km

BHOD

Hodonín

38.1

okrskové

0.5 až 4 km

BBNY

Brno-Tuřany

38.7

oblastní

4 - 50 km

Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální
pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Mikulov 6,9 µg.m . Což činí cca 17%
-3
imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 35.8 µg.m což činí cca 18% 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 2016-2020 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého (NO2)
-3
-3
průměrné roční koncentrace do 15.4 µg.m , tedy asi 39% limitu (LVr=40 µg.m ). Suma oxidů dusíku
-3
-3
dosáhla průměrných ročních koncentrací do 27.9 µg.m (LV1r=30 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0.063 µg.m , příspěvek maximální hodinové koncentrace se očekává do
-3
1.19 µg.m . 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.

Tuhé látky - PM10

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Mikulov 15.6 µg.m . Což činí cca
-3
39% imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 58.7 µg.m-3 což je nad hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 4 případy, tedy méně
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než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší průměrná denní naměřená
-3
koncentrace činila 28.4 µg.m-3 což je pod hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (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 do 22.0 µg.m , cca tedy 55 % hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2016-2020 (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 39.4 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v areálu dosahuje
-3
-3
hodnoty do 0,093 µg.m , příspěvek maximální 24hodinové koncentrace se očekává do 0,47 µg.m .
Nejvyšší příspěvky vychází do blízkosti vjezdu do vlastního areálu. 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 2020 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na stanici Mikulov 10.4 µg.m . Což je pod
-3
hranicí imisního limitu (20 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (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
-3
-3
koncentrace do 16.4 µg.m , tedy nepřesahuje hodnoty stávajícího platného limitu (LVr=20 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,078 µg.m (tedy 0,39% limitu), nejvyšší příspěvek vychází do 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
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neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů mimo vlastní
areál.

Benzen

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanici Mikulov 0.7 µg.m . Což je pod
-3
hranicí imisního limitu (5 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (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
1.1 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 0,004 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do 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 2020 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici Hodonín 0.4 ng.m . Což
-3
je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m ), jedná se však o stanici, která je již za hranicí
representativnosti.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2016-2020 (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 hodnoty
-3
-3
0.7 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy není dosažen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným záměrem
-3
v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,007 ng.m .
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.
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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 či BaP v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována.
Očekávaný imisní příspěvek hodnocených škodlivin je však velmi nízký a zdaleka nedosahující
hodnotu 1% imisního limitu, proto nepředpokládáme nutnost případného uložení kompenzačních
opatření prověřit v rámci územního řízení.
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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 8.3.2022

………………………………………………….
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

Příloha 2_RS_INDUSTRIAL ZONE MIKULOV

22(28)

INDUSTRIAL ZONE MIKULOV

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 PM2,5
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
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8.9. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP
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1.

č. 22.261

Zadání práce

Tato studie byla vypracována na objednávku zpracovatele oznámení „INDUSTRIAL
ZONE MIKULOV“ v k. ú. Mikulov“, Ing. Pavla Cetla, IČ: 70434395.
Jako podklad byly poskytnuty informace o záměru včetně stacionárních zdrojů a
vyvolané dopravy.
Dále byla poskytnuta hluková studie Betonárna Mikulov – optimalizace výrobní
kapacity, č. H2021/051, ENVING s.r.o., listopad 2021.

2.

Limity hluku

Hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, chráněný vnitřní prostor staveb,
chráněný venkovní prostor staveb, chráněný venkovní prostor a způsob měření
a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu stanoví nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Pro hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru je určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického
impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající
hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk
z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB
a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy,
místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích je dána korekce +5 dB. Pro
hluk z dopravy na místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích, a v ochranném pásmu dráhy je dána korekce +10 dB. V případě staré
hlukové zátěže se použije korekce +20 dB. V noční době se v chráněném venkovním
prostoru staveb uplatní další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Při posuzování změny hodnot určujícího ukazatele v chráněných venkovních
prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních
prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením, nelze považovat za
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.

3.

Popis

Stavba je v souladu s platným územním plánem (územní plán města Mikulov).
Zastavované pozemky spadají do ploch označené jako VP, která je územním plánem
definována jako plocha pro průmyslovou výrobu. Stavba svým charakterem, objemem
ani výškou nenarušuje současnou okolní zástavbu, naopak ji doplňuje. Stavba se
nachází v blízkosti stávající průmyslové zóny. Pro přístup bude nově prodloužena
obslužná komunikace na straně severovýchodní.
Jedná se o nepodsklepený objekt halového typu se zázemím. Celkové půdorysné
rozměry jsou cca 85 x 216 m. Modulový systém je pravidelný v podélném směru – 8 m,
v příčném směru - 6 m.
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Obr. 1 INDUSTRIAL ZONE MIKULOV

4.

Stacionární zdroje hluku a areálová doprava

4.1

Okolní záměr – Betonárna Mikulov

V blízkosti záměru se připravuje záměr Betonárna Mikulov, informace o současných
zdrojích hluku a zdrojích hluku připravovaného záměru byly získány z akustické studie
společností ENVING s.r.o., listopad 2021.
Realizace záměru představuje navýšení kapacity výroby betonových směsí z původní
(stávající) kapacity do 25,0 tis. t/rok na 74,3 tis. t/rok. Výroba stavebních hmot bude
prováděna pouze v průběhu denní doby (od 7:00), v pracovních dnech.
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Zdroje hluku, Betonárna Mikulov

Tabulka 1

Počet jízd v denní době

Zdroj

Současný stav

Výhledový stav

Přísady

Nákladní vozidla

1

2

Cement

Nákladní vozidla

1

2

Kamenivo

Nákladní vozidla

2

5

Písek

Nákladní vozidla

1

4

Osobní vozidla

Osobní vozidla

3

3

Domíchávač betonárny a
ostatní NA

Nákladní vozidla

6

18

Pojezd nakladače

Nákladní vozidla

20

60

Výpočtem bylo ověřeno nastavení modelu pro Betonárnu Mikulov a jeho zdrojů hluku.
Vypočtené hodnoty jsou v souladu s hlukovou studií č. H2021/051, ENVING s.r.o.

Obr. 2 Zdroje hluku, Betonárna Mikulov
4.2

Záměr - INDUSTRIAL ZONE MIKULOV

4.3

Popis zdrojů hluku záměru

Větrání haly
Výrobně skladovací hala může být dispozičně rozdělena do 16 samostatných prostorů.
Do prostoru haly bude instalováno 16 větracích jednotek, aby v případě potřeby měla
každá kóje samostatnou větrací jednotku a mohla být zvlášť regulovaná. Jednotky
budou osazeny na střeše objektu. Větrání budou zajišťovat jednotky s teplovodním
výměníkem a se směšovací komorou, kde je možné nastavit poměr čerstvého a
cirkulačního vzduchu. VZT sestava slouží pro přívod čerstvého vzduchu do haly.
Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii. Vzduch je ve vzduchotechnické
jednotce upravován v souladu s požadavky hygienických předpisů, tj. filtrován, ohříván
na požadovanou výfukovou teplotu. Průtok vzduchu jednotky je automaticky řízen
v návaznosti na míru zanešení filtrů. VZT jednotka bude zajišťovat přívod 1200 m3/h
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čerstvého vzduchu. Množství cirkulačního vzduchu bude 4800 m3/h. Spuštění větrání
bude dle nastavených časových hodin. Dle nastavení teploty vnitřního prostředí na
termostatu v bude jednotka automaticky modulovat topný výkon, případně vypne
dohřev.
Znehodnocený vzduch je odsáván z větraných prostor odtahovým nástřešním
ventilátorem situovaným mimo prostory světlíků. Odtahový ventilátor bude odsávat
1200 m3/h.
Tabulka 2

Emise hluku stacionárních zdrojů

ID

Počet

Zdroj

Z1 Tepelné čerpadlo Buderus WPLS 8.2

Z2

16
20 nákladních vozidel
(10 příjezdů a 10 odjezdů)
160 dodávek
(80 příjezdů a 80 odjezdů)

Doprava

Emise hluku
Akustický výkon (dB)
Lw = 66 dB

-

240 nákladních vozidel
(120 příjezdů a 120 odjezdů)

4.4

Metodika výpočtu

K výpočtům hluku byl použit software LimA 7812, verze 2022.01. Šíření hluku ze
silniční dopravy a stacionárních zdrojů hluku je modelováno podle metodiky
CNOSSOS-EU (uvedené ve směrnici komise EU 2015/996 ze dne 19. května 2015 o
stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/49/ES, 1. 7. 2015), metodika je doporučena Metodickým návodem pro
měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 18. 10. 2017. Metodika
je určená k výpočtu hluku, v oktávových pásmech, způsobeného zdroji hluku při jejich
šíření venkovním prostorem pro různé atmosférické podmínky.
Hladiny akustického tlaku jsou vypočítány pro dopadající zvukovou vlnu, tj. bez odrazu
hluku od posuzované fasády.
Vypočteny byly hodnoty hluku šířeného ze stacionárních zdrojů, před fasády
nejbližších chráněných budov viz tabulku 4.
Vypočet byl proveden pro současný stav s Betonárnou Mikulov a pro výhledový stav
bez záměru a se záměrem, pro výhledový stav bylo uvažováno s realizací okolního
záměru zkapacitnění Betonárny Mikulov.
Parametry výpočtu
- činitel zvukové pohltivosti země G v blízkosti zdrojů hluku 0,1, jinde 0.2;
- koeficient zvukové pohltivost fasád všech objektů byl zadán 0,21.
Do výpočetního modelu byly zadány vrstevnice po 1 m, budovy s příslušnými výškami
a zdroje hluku, viz tabulku 1 a 2.
Tabulka 3

Bod výpočtu

Označení

Využití

Adresa

Podlaží

1

Rodinný dům

Jiráskova 956/10

1. a 2. NP

2

Rodinný dům

Jiráskova 957/12

1. a 2. NP

3

Bytový dům

ČSČK 958/2

1. až 3. NP

4

Rodinný dům

Nádražní 967/35

1. NP
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Umístění bodu je patrné z přílohy 1 a 2, umístění stacionárních zdrojů je v příloze 2,
vypočtené hodnoty jsou v tabulce přílohy 3. Hodnoty hluku jsou vypočítány jako
hodnoty hluku dopadajícího na fasádu posuzované stavby, tj. bez odrazu hluku od
posuzované fasády.
Pro názornost byly vypočítány hlukové mapy ve výšce 4 m nad zemí, hlukové mapy
zobrazují celkovou situaci imise hluku a jsou proto prezentovány včetně odrazů hluku
od všech budov, viz přílohu 5. Hlukové mapy nejsou určeny pro hodnocení shody imise
hluku s limity hluku.

5.

Silniční doprava

Dominantním zdrojem hluku ze silniční dopravy v okolí záměru u nejbližších
chráněných staveb je komunikace I/52 (E461) a místní komunikace Jiráskova a ČSČK.
Dopravní napojení bude z komunikace Nádražní.

Obr. 3 Silniční síť, úseky
Vyvolaná doprava záměrem je uvažována s 240 pohyby osobních vozidel (příjezd +
odjezd) za 24 hodin, 160 pohyby dodávkových vozidel do 3,5 t a 20 pohyby nákladních
vozidel nad 3,5t. V noční době je uvažováno s pohyby 12 osobních vozidel a
2 nákladních vozidel, dodávková vozidla nejsou v noční době uvažována.
5.1

Intenzita dopravy

Dopravně inženýrské podklady pro komunikaci I/52 byly převzaty z celostátního sčítání
dopravy provedené v roce 2020 a 2000 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (viz přílohu 6).
V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy použité v modelu pro rok 2000,
současný stav rok 2022 (sčítání 2020) a rok 2025. Intenzity dopravy pro rok 2025 byly
přepočtené na základě prognóz intenzit automobilové dopravy (TP 225, Prognóza
intenzit automobilové dopravy III, vydání, EDIP s.r.o. 2018). Průměrné jízdní rychlosti
a podíly noční dopravy jsou uvedeny v tabulce 5. Podíly noční dopravy byly vypočteny
pomocí Technických podmínek Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů
dopravy na životní prostředí (TP 219, EDIP s.r.o. 2009 a 2019).
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Tabulka 4

č. 22.261

Intenzity dopravy (RPDI), rok 2000, 2022 a 2025
Rok 2000

Ús
ek Popis

Vozidla
celkem

Rok 2022

Osobní Nákladní Vozidla
vozidla vozidla celkem

Rok 2025

Osobní Nákladní Vozidla
vozidla vozidla celkem

Osobní Nákladní
vozidla vozidla

A 28. října

6 704

5 662

1 042

13 087

9 807

3 280

14 002 10 510

3 492

B Jiráskova, úsek 28. října-ČSČK

1 888

1 462

426

2 846

2 164

476

3 040

2 482

558

338

173

165

479

256

180

512

294

217

1 549

1 288

261

2 367

1 908

296

2 529

2 188

341

-

-

-

34

3

31

94

18

76

C ČSČK
D Jiráskova, úsek ČSČK -28. října
E Nádražní

Tabulka 5

Průměrné jízdní rychlosti a podíly noční dopravy
Průměrné jízdní
rychlosti (km.h-1)

Podíl noční dopravy
Rok 2000
Ús
ek Popis

Osobní Nákladní
vozidla vozidla

Rok 2022/2025

Rok 2000/2022/2025

Osobní
vozidla

Nákladní
vozidla

Denní
doba

Noční
doba

A 28. října

7%

14%

9%

20%

50

50

B Jiráskova, úsek 28. října-ČSČK

8%

8%

7%

10%

40

40

C ČSČK

7%

12%

7%

12%

40

40

D Jiráskova, úsek ČSČK -28. října

7%

8%

7%

8%

40

40

E Nádražní

3%

3%

3%

3%

40

40

5.2

Metodika výpočtu

K výpočtům hluku byl použit software LimA 7812, verze 2022.01. Šíření hluku ze
silniční dopravy a stacionárních zdrojů hluku je modelováno podle metodiky
CNOSSOS-EU (uvedené ve směrnici komise EU 2015/996 ze dne 19. května 2015 o
stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/49/ES, 1. 7. 2015), metodika je doporučena Metodickým návodem pro
měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 18. 10. 2017. Metodika
je určená k výpočtu hluku, v oktávových pásmech, způsobeného zdroji hluku při jejich
šíření venkovním prostorem pro různé atmosférické podmínky.
Parametry výpočtu
- činitel zvukové pohltivosti země G v blízkosti zdrojů hluku 0,1, jinde 0,2;
- koeficient zvukové pohltivost fasád všech objektů byl zadán 0,21.
- povrchy vozovek byly zadány živice.
Do výpočetního modelu byly přidány komunikace s parametry dle tabulek 4 a 5 a
přílohy 5. Parametry komunikace – rychlost a povrch, byly zadány stejné pro všechny
hodnocené stavy.
Umístění bodů výpočtu u chráněných staveb je patrné z přílohy 1, vypočtené hodnoty
jsou v tabulce přílohy 4. Hodnoty hluku jsou vypočítány jako hodnoty hluku
dopadajícího na fasádu posuzované stavby, tj. bez odrazu hluku od posuzované
fasády.
Pro názornost byly vypočítány hlukové mapy ze silniční dopravy pro 2021 a pro
výhledový stav rok 2023 bez záměru a se záměrem. Hlukové mapy jsou vypočteny ve
výšce 4 m nad zemí, zobrazují celkovou situaci imise hluku a jsou proto prezentovány
včetně odrazů hluku od všech budov, viz přílohu 5. Hlukové mapy nejsou určeny pro
hodnocení shody imise hluku s limity hluku.
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5.3

č. 22.261

Třídy komunikací a stanovení korekcí hygienického limitu

Na obrázku 4 je zakreslena komunikační síť s uvedením tříd komunikací.
Pro hluk z dopravy na místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích je dána korekce +10 dB. Pro hluk z dopravy na místních komunikacích
III. třídy je dána korekce +5 dB.

Obr. 4 Komunikační síť

Zdroj dat:

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dominantním zdrojem hluku v okolí záměru u nejbližších chráněných staveb je silniční
doprava na komunikaci I/52 (E461) a místní komunikace Jiráskova a ČSČK, které byly
v provozu před 1. 1. 2001, viz obrázek 5.
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Zdroje dat: Národní archiv leteckých měřických snímků https://lms.cuzk.cz, © ČÚZK

Obr. 5 Letecké snímky, rok 2000 a 2020
Korekce pro starou hlukovou zátěž
Podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro uplatnění
staré hlukové zátěže:
·
·

·

hluk působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, který
existoval již před 1. lednem 2001,
hluk působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, překračoval
hodnoty hygienických limitů stanovené k datu 1. 1. 2001 pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor stavby a
starou hlukovou zátěž nelze uplatnit v případě, že došlo ke zvýšení hluku
působeného dopravou na pozemních komunikacích a drahách po 1. lednu 2001
v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy o více jak 2 dB.

Intenzity dopravy pro rok 2000 a 2022 jsou uvedeny v tabulce 4. Podíl osobních i
nákladních vozidel v noční době a průměrné jízdní rychlosti jsou uvedeny v tabulce 5.
Vypočtené hodnoty imise hluku pro dopravu k roku 2000 a 2022 jsou uvedeny
v tabulce přílohy 3, ve sloupci Rozdíl jsou uvedeny rozdíly hodnot, které dokládají
nárůst nebo pokles hodnot. V žádném z bodů nedošlo ke zvýšení hluku působeného
dopravou o více jak 2 dB.
Pro rok 2000 byla, v souladu s dokumentem Výpočet hluku z automobilové dopravy.
Aktualizace metodiky. Manuál 2018, použita korekce na obměnu vozového parku
+1,5 dB.
V bodech 1, 2 a 3 v roce 2000 nebyl překročen hygienický limit pro hluk z dopravy na
silnici I. třídy v denní době LAeq,16h = 60 dB i v noční době LAeq,8h = 50 dB.
V bodě 4 v roce 2000 nebyl překročen hygienický limit pro hluk z dopravy na místních
komunikacích v denní době LAeq,16h = 55 dB i v noční době LAeq,8h = 45 dB.
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů nelze pro všechny hodnocené
body uplatnit starou hlukovou zátěž.
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6.

Závěry

6.1

Hluk šířený ze stacionárních zdrojů

č. 22.261

Výsledky výpočtů hluku šířeného před fasády nejbližších budov v okolí záměru ze
stacionárních zdrojů jsou uvedeny v tabulce přílohy 4.
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí v žádném posuzovaném
stavu limity pro hluk ze stacionárních zdrojů LAeq,8h = 50 dB v denní době ani LAeq,1h =
40 dB v noční době.
6.2

Hluk šířený ze silniční dopravy

Výsledky výpočtů hluku šířeného ze silniční dopravy jsou uvedeny v tabulce přílohy 3.
Pro současný stav ani ve výhledu včetně záměru, nepřekročí v denní době hluk
v chráněném venkovním prostoru staveb limity pro hluk ze silniční dopravy v bodech
1, 2 a 3 LAeq,16h = 60 dB a v bodě 4 LAeq,16h = 55 dB.
V noční době dojde vlivem záměru ke zvýšení hlukové zátěže o <0,1 dB, lze tedy
konstatovat, že záměr hlukovou situaci v noční době neovlivní.
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Betonárna

Příloha 1

Situace – stávající stav
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Betonárna

č. 22.261

Situace – výhledový stav
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Příloha 2

Situace s umístěním záměru a stacionárních zdrojů
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Příloha 3
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), silniční doprava rok 2000 a 2022
Rok 2000

1

2

3

4

Rok 2022

Hygienický limit
hluku

Rozdíl
Rok 2022 – rok 2000

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1. NP

55,6

47,8

56,8

51,8

1,2

4,0

2. NP

57,0

49,7

58,5

54,0

1,5

4,3

1. NP

55,3

46,7

56,0

49,9

0,7

3,2

2. NP

56,7

49,0

57,9

52,9

1,2

3,9

1. NP

54,8

45,3

54,5

45,3

-0,3

0,0

2. NP

56,2

47,6

56,7

50,2

0,5

2,6

3. NP

56,2

47,9

56,9

51,0

0,7

3,1

1. NP

35,6

21,5

34,9

25,7

-0,7

4,2

Denní
doba

Noční
doba

60

50

60

50

60

50

55

45

Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), silniční doprava rok 2025
Bez záměru

1

2

3

4

Se záměrem

Rozdíl
Se záměrem – bez záměru

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1. NP

57,1

52,1

57,3

52,1

0,2

0,0

2. NP

58,8

54,3

59,0

54,3

0,2

0,0

1. NP

56,3

50,2

56,7

50,3

0,4

0,1 (0,06)

2. NP

58,2

53,2

58,5

53,2

0,3

0,0

1. NP

54,8

45,5

55,0

45,6

0,2

0,1 (0,09)

2. NP

57,0

50,4

57,2

50,5

0,2

0,1 (0,05)

3. NP

57,2

51,2

57,4

51,3

0,2

0,1 (0,05)

1. NP

37,1

26,0

42,9

30,0

5,8

4,0
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Příloha 4
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB), stacionární zdroje

1

2

3

4

Bez záměru

Se záměrem

Rozdíl

S betonárnou

Betonárna a záměr

Se záměrem – bez záměru

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

1. NP

11,8

-

11,8

<10

<10

-

2. NP

19,7

-

19,7

<10

<10

-

1. NP

10,0

-

10,0

<10

<10

-

2. NP

20,6

-

20,6

<10

<10

-

1. NP

16,8

-

16,8

<10

<10

-

2. NP

23,5

-

23,5

<10

<10

-

3. NP

26,9

-

26,9

<10

<10

-

1. NP

38,0

-

39,1

21,5

1,1

21,5
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Příloha 5

Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze stacionárních zdrojů
Stávající stav
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Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze stacionárních zdrojů
Výhledový stav se záměrem

Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí
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Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze silniční dopravy
Rok 2022

Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí
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Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze silniční dopravy
Rok 2025

Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí
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Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)

Hluk ze silniční dopravy se záměrem
Rok 2025

Mapa hluku ve výšce 4 m nad zemí
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Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR

(CSD2000)

Rok 2000

SIL
ÚSEK
N1
N2 PN2 N3 PN3 NS
A PA TR PTR
I/52
6-2194 379
71
16
361
37
271 163 0 24 17
N1
lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t)1)
N2
střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5-10t)1)
PN2
přívěsy středních nákladních vozidel
N3
těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost přes 10t)1)
PN3
přívěsy těžkých nákladních vozidel
NS
návěsové soupravy
A
autobusy1)
PA
přívěsy autobusů
TR
traktory1)
PTR
přívěsy traktorů
T
těžká motorová vozidla a přívěsy
O
osobní a dodávkové automobily
M
jednostopá motorová vozidla
S
součet všech motorových vozidel a přívěsů
Pozn.: 1) bez přívěsu i s přívěsy

(CSD2020)
SIL
I/52
LN
SN
SNP
TN
TNP
NSN
A
AK
TR
TRP
TV
O
M
SV

SIL

T
1 339

M
25

S
6 774

Rok 2020

USEK
LN
SN SNP TN TNP NSN
A AK TR TRP TV
6-2194 926
206 117 84
81 2 344 42 0 10 26 3 836
Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
Návěsové soupravy nákladních vozidel
Autobusy
Autobusy kloubové
Traktory bez přívěsů
Traktory s přívěsy
Těžká motorová vozidla celkem
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
Jednostopá motorová vozidla
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

USEK

O
5 410

O
9 165

M
86

SV
13 087

I1-den I1-vecer I1-noc I2-den I2-vecer I2-noc I3-den I3-vecer I3-noc I4-den I4-vecer I4-noc

I/52 6-2194 7 455 1 423
935
388
41
94
1 776
267
622
I1-den Intenzita dopravy vozidel skupiny 1 (CNOSSOS) za období 6-18 h (voz/12 h)
I1-večer Intenzita dopravy vozidel skupiny 1 (CNOSSOS) za období 18-22 h (voz/4 h)
I1-noc Intenzita dopravy vozidel skupiny 1 (CNOSSOS) za období 22-6 h (voz/8 h)
I2-den Intenzita dopravy vozidel skupiny 2 (CNOSSOS) za období 6-18 h (voz/12 h)
I2-večer Intenzita dopravy vozidel skupiny 2 (CNOSSOS) za období 18-22 h (voz/4 h)
I2-noc Intenzita dopravy vozidel skupiny 2 (CNOSSOS) za období 22-6 h (voz/8 h)
I3-den Intenzita dopravy vozidel skupiny 3 (CNOSSOS) za období 6-18 h (voz/12 h)
I3-večer Intenzita dopravy vozidel skupiny 3 (CNOSSOS) za období 18-22 h (voz/4 h)
I3-noc Intenzita dopravy vozidel skupiny 3 (CNOSSOS) za období 22-6 h (voz/8 h)
I4-den Intenzita dopravy vozidel skupiny 4 (CNOSSOS) za období 6-18 h (voz/12 h)
I4-večer Intenzita dopravy vozidel skupiny 4 (CNOSSOS) za období 18-22 h (voz/4 h)
I4-noc Intenzita dopravy vozidel skupiny 4 (CNOSSOS) za období 22-6 h (voz/8 h)
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I.
ÚVOD, CÍL POSOUZENÍ
Předmětem hodnocení vlivů na krajinný ráz je záměr „INDUSTRIAL ZONE Mikulov“. Cílem předkládaného
hodnocení je vyhodnotit charakter a intenzitu možného ovlivnění a působení záměru na krajinný ráz v dotčeném
území. Hodnocení vlivů na krajinný ráz je zpracován pro účely oznámení předmětného záměru.

Obecná definice krajinného rázu
Krajinným rázem se rozumí komplexní vizuální působení a kombinace přírodních, historických a kulturních
charakteristik konkrétního území. Krajinný ráz mohou určovat skutečnosti, jež vyplývají z podstaty území - z jeho
geologické stavby, morfologie, charakteru půd, klimatu. Vnějškovým odrazem je pak způsob využívání území,
osídlení, typ architektury apod.
Projevy individuální jedinečnosti krajiny jsou často výrazně určeny historickými a kulturními specifiky území.
Výraznost krajinného obrazu, který můžeme také definovat jako celkový vizuální dojem z pozorované krajiny, odvisí
od míry zachování a zřetelnosti znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Pokud jsou vyvinuty plně,
spoluvytvářejí jedinečnost a nezaměnitelnost krajinné scény.
Krajiny ráz představuje významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn
před znehodnocením.

Legislativní rámec
Ochrana krajinného rázu je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo
životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště
chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní
park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto
území.
Z formálního hlediska bylo posouzení vlivu na krajinný ráz zpracováno v intencích metodického postupu Vorel,
Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička, FA ČVUT 2004.
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II.
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

2.1. Základní údaje a charakteristika záměru
Charakter záměru
Předmětem záměru je výstavba průmyslové budovy halového typu, určené pro skladovací/výrobní a související
administrativní činnosti, včetně souvisejících ploch na pozemku oznamovatele záměru (komunikace, zeleň) a
infrastrukturního napojení. Dotčené území záměru se nachází v Jihomoravském kraji v k.ú. Mikulov na Moravě.
Obr.: Mapa širších vztahů s vyznačením umístění záměru

Umístění záměru
Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj

Okres

ORP

Obec

Katastrální území

Jihomoravský

Břeclav

Mikulov

Mikulov

Mikulov na Moravě

Dotčené parcely
4/7730, 7732
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Hodnocené území se nachází v Mikulově na samém jižním okraji Jihomoravského kraje, při hranici s Rakouskem.
Dotčené území se nachází při jihozápadním okraji Mikulova, jihozápadně od železniční trati Mikulov-Hrušovany nad
Jevišovkou v prostoru bez obytné zástavby, které tvoří pole. Pozemek sousedí s cestou vedenou podél železniční
tratí. Za železniční tratí severně se podél silnice I/52 nachází rozsáhlá průmyslová a komerční zóna, průmyslové
objekty se nacházejí také západně za tratí jižně a severně od navrhovaného záměru. Obytná zástavba se v blízkosti
plochy záměru nenachází.

Stručný popis záměru
Stavební řešení
Předmětem hodnoceného záměru je vybudování moderního výrobně skladovacího areálu s nutným zázemím.
Záměr cílí na široké spektrum obchodních a výrobních společností s cílem uspokojit zájem poptávky po moderních
kancelářských prostorech s navazujícím výrobně skladovacím zázemím v oblasti jižně od Brna. Záměr bude
obsahovat přibližně 16 000 m2 pronajímatelné plochy, kterou lze flexibilně rozčlenit dle potřeb konkrétních klientů.
Samozřejmostí je dostatečný počet parkovacích stání a dostupnost areálu pro kamionovou dopravu.
Celková zastavěná plocha areálu bude 29 108 m2, z toho plocha budov bude 16 308 m2 a souhrn zpevněných ploch
a komunikací 12 800 m2. Celková plocha zeleně pak bude 12 058 m2.
V rámci areálu bude vybudován jeden nepodsklepený objekt halového typu se zázemím. Stavebně je objekt
navržen jako jednopodlažní výrobní objekt s dvoupodlažním zázemím při podélných obvodových stěnách. Celkové
půdorysné rozměry jsou cca 85 x 216 m. Modulový systém je pravidelný v podélném směru 8 m, v příčném směru
6 m. Nosný konstrukční systém bude tvořen prefa betonovým skeletem se světlou výškou pod vazníky 8,0 m. Část
se zázemím bude dvoupodlažní s nižší světlou výškou. Obvodový plášť bude proveden jako lehký sendvičový,
sestávající ze stěnových panelů TRIMA.
Objekt bude provozně rozdělen do dvou částí - provozní část se zázemí a část výrobně skladovací. Do objektů bude
osm vstupů na straně severovýchodní a dalších osm vstupů na straně jihozápadní.
Předpokládá se, že vnitřní prostor haly může být rozdělena podélně na dvě poloviny a každá polovina bude
rozčleněna na osm boxů. Celkem takových boxů se ve výrobní hale nachází 16. Každý box má své vlastní zázemí
přes dvě podlaží. Světlý výška výrobního prostoru haly je 8,0 m (po spodní hranu stropních vazníků). Střešní atika
je navržena ve výšce 10,0 m.

Osvětlení
Venkovní osvětlení bude řešeno svítidly na budově instalované pod úrovní střechy. Svítidla budou ovládána pomocí
časových hodin a soumrakového snímače příp. spínači. Kabel VO bude napojen z rozvaděčů RH jednotlivých hal.
Osvětlení je navrženo jedním druhem LED reflektorových svítidel, celkový počet stožárů bude 62 ks.

Zpevněné plochy
V rámci stavby areálu bude realizována budova rozdělená na jednotlivé boxy s administrativními vestavky a přilehlé
zpevněné plochy včetně dopravního napojení na veřejnou komunikaci. Situační řešení areálu je dáno tvarem
pozemku a umístěním objektu.
Celková plocha zpevněných ploch je 12 420 m2.
V areálu jsou navržena parkoviště pro osobní vozidla s celkovou kapacitou 98 míst.

Komunikace
V rámci dopravního napojení je uvažováno s úpravou a prodloužením stávající komunikace (ulice Nádražní) včetně
úpravy stávajícího přemostění potoka Turold o délce 275 m.
Podrobné řešení přemostění včetně návrhu dostatečné kapacity s ohledem na převod vod a případnou průchodnost
pro drobné živočichy bude navrženo v dalším stupni projektové přípravy po dohodě s příslušnými orgány.

Sadové úpravy
V současné době je plocha zemědělsky využívána a pokryta travním porostem. V rámci výstavby se předpokládá
návrh sadových úprav včetně osázení dřevinami. Pro stromy a keře budou vyhrazeny části zelených ploch tak aby
nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi. Ozelenění bude navrženo i v okolí retenčního zařízení.
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Obr.: Koordinační situace záměru
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Obr.: Pohledy (jihozápadní, severovýchodní a jihovýchodní), axonometrie objektu
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Obr.: Vizualizace - pohled od retenční nádrže směrem na sever

Obr.: Vizualizace - pohled od jihozápadu směrem k městu (od cesty podél kanálu Brod - Bulhary - Valtice)
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Územně-plánovací souvislosti
Stavba je v souladu s platným územním plánem (územní plán města Mikulov). Zastavované pozemky spadají do
ploch označené jako VP, která je územním plánem definována jako plocha pro průmyslovou výrobu (konkrétně se
jedná o plochu Z71). Stavba svým charakterem, objemem i výškou nevybočuje ze současné okolní zástavby
obdobných areálů, nenarušuje ji, naopak ji doplňuje. Stavba se nachází v blízkosti stávající průmyslové zóny.
Vzhledem ke své výšce (10 m po atiku) neruší dálkové pohledy na panorama historického centra Mikulova. Pro
přístup bude nově prodloužena obslužná komunikace na straně severovýchodní. Předmětný záměr tak, jak byl
navržen, splňuje požadavky/regulativy stanovené v ÚP Mikulov.
Pro plochy průmyslové výroby VP územní plán stanovil tyto regulativy:

Hlavní využití
Pozemky staveb pro průmyslovou výrobu a kapacitní sklady.

Přípustné
- pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), služby a skladování
- sběrná místa komunálního odpadu, sběrny surovin
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- pozemky sídelní zeleně, drobná architektura

Nepřípustné
- stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím

Podmíněně přípustné
- pozemky staveb zemědělské výroby za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svými nároky na dopravní
obslužnost nezvyšují neúměrně dopravní zátěž v území
- pozemky staveb pro výzkumné ústavy
- bydlení a ubytování za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, zaměstnance nebo
majitele zařízení a za podmínky, že budou splněny hygienické limity

Podmínky prostorového uspořádání
Stabilizované plochy:
- výšková regulace zástavby: zachovat stávající hladinu zástavby
- intenzita využití pozemku: není stanovena
Plochy změn:
- viz. Další podmínky pro plochy změn
Pro plochu Z71 byly v platném územním plánu stanoveny další podmínky pro plochy změn:
•

dopravní obsluhu řešit z navržené plochy silniční dopravy Z76 a Z77

•

řešit napojení na navrženou technickou infrastrukturu

•

řešit koordinaci s koridorem pro dopravní infrastrukturu KD1

•

výšková regulace zástavby: 1 NP (max výška zástavby do 10 m od upraveného terénu po

•

římsu)

•

intenzita využití pozemku: max 70%

•

řešit podmínky OP nadzemního vedení vn

•

řešit podmínky manipulačního pruhu vodního toku

•

koordinovat koridor drážní dopravy
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Obr.: Výřez z platného územního plánu města Mikulova, plocha Z71

Obr.: Výřez ortofotomapy se situačním zákresem záměru

Přehled zvažovaných variant
Záměr není řešen ve více variantách
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III.
VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉHO ÚZEMÍ

3.1. Přírodní charakteristika území
Biogeografické poměry
Řešené území leží v Mikulovském bioregionu (4.2), a to v jeho centrální části. Bioregion leží na jihu jižní Moravy a
zasahuje do Rakouska až k Poysdorfu. Zabírá geomorfologickýcelek Mikulovská pahorkatina, z Dyjsko-svrateckého
úvalu Dunajovické vrchy a z Dolnomoravského úvaluValtickou pahorkatinu. Plocha bioregionu v ČR je 289 km2.
Typická část bioregionu je tvořena členitou pahorkatinou na vápnitých třetihorních sedimentech a vysokým
bradlem jurských vápenců. Vegetačními jednotkami jsou převážně teplomilné, na strmějších svazích jižního sektoru
šipákové doubravy a skalní stepi, na mírnějších svazích a úpatích dubohabrové háje. Typicky je zde vyvinut 1.
dubový vegetační stupeň i s hojným dubem šipákem a dubem cerem, na severních svazích je i 2. a 3. vegetační
stupeň. Z biogeografického hlediska má bioregion mimořádný význam, protože představuje nejtypičtější panonský
bioregion České republiky, a právě zde jsou také nejlépe vyvinuta společenstva na tvrdých skalních podkladech s
velkou stanovištní diverzitou. Přestože území bylo od dávného pravěku souvisle osídleno, dodnes se zachovala
značná pestrost biocenóz. Převažuje teplomilná panonská biota, s vlivem Alp, omezeně i Hercynie a Karpatika, s
řadou mezních a exklávních prvků. Nereprezentativní část je tvořena pískovou plošinou Bořího lesa.
Současné využití krajiny je velmi pestré, a to jako pole, vinice, listnaté lesy, bory na píscích, skalní a stepní lada,
rybníky s rákosinami.
(převzato z CULEK, M. a kol.
upraveno)

2013: Biogeografické regiony České republiky. Masarykova univerzita Brno. 448 s., volně

Z hlediska nižších biogeografických jednotek, jsou v rámci hodnoceného území na chorické úrovni zastoupeny
následující biochory:

1DB Podmáčené sníženiny na bazických zeminách 1. v.s.
1RB Plošiny na slínech 1. v.s.
1PN Pahorkatiny na vápnitých píscích 1. v.s.
1SC Svahy na slínitém flyši 1. v.s.
-2A Izolované vrchy na vápencích v suché oblasti 2. v.s.
Charakteristickým rysem krajiny Mikulovska je kontrast vápencových bradel Pavlovských vrchů s měkkou, nížinnou
lužní krajinou, v minulosti významně tvořenou lužními lesy. Vápencové bradlo Pavlovských vrchů tvoří na území
ČR krajinářsky ojedinělý útvar, reprezentující typický výřez panonské subprovincie.

Geomorfologické poměry
Hodnocené území z hlediska geomorfologického utvářejí následující jednotky:
soustava: Vnější Západní Karpaty
podsoustava: Jihomoravské Karpaty
celek: Mikulovská vrchovina
podcelek: Pavlovské vrchy
okrsek: Pavlovské vrchy
soustava: Vněkarpatské sníženiny
podsoustava: Západní Vněkarpatské sníženiny
celek: Dyjsko-svratecký úval
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podcelek: Dunajovické vrchy
okrsek: Dunajovická sníženina

Zadní Dunajovický hřbet

Geologické poměry
Geologický podklad v zájmovém území je dosti pestrý. V rámci rovinatého prostoru záměru a přilehlého okolí jej
tvoří nezpevněné deluviální a deluvioeolické kvarterní sedimenty (kamenité až hlinitokamenité), dále pak hlíny a
písky kvartérního stáří. V širším okolí na mírných elevacích jsou to i zpevněné třetihorní marinní zpevněné
sedimenty flyše (jílovce, pískovce, v malých inkluzích i slepence), zastoupené pak především severovýchodně, v
rámci svahů úpatí Pavlovských vrchů a na severozápadě i Dunajovických vrchů (v rámci pahorků klastika - písky,
štěrky se zpevněnými polohami pískovce, slepence). Vyšší polohy svahů jsou tvořeny deluviálními povětšinou
nezpevněnými hlinitokamenitými a kamenitými sedimenty. Z nich v rámci jádra Pavlovských vrchů vystupují
skalnaté výchozy jurského stáří (zpevnění marinní sedimenty tvořené vápenci, brekciemi a dolomity) - Svatý
kopeček, Zámecký vrch, Turold, Stolová hora. Drobné pruhy delofluviálních sedimentů vyplňují úpady a terénní
deprese na svazích Pavlovských vrchů, spadající až do rovinatého terénu. Zde na ně často navazují v rámci mírných
depresí fluviální sedimenty a sedimenty vodních nádrží. V rámci jádrové, převážně historické část města Mikulova,
se nachází antropogenní sedimenty (navážky).

Pedologické poměry
Z půd v rámci prostoru záměru a v širším rovinatém okolí zcela dominují černozemě modální, a černozemě
černické, západněji se nachází pokryvy černic karbonártových a černic modálních. Úpatí a svahy Pavlovských vrchů
pak pokrývá mozaika černozemí karbonátových, severněji i černozemí modálních a pararendzin (zejména v rámci
konvexních či prudších svahů). Úpady a deprese v rámci úpatí a svahů pak vyplňují černozemě černické a
černozemě černické, karbonátové. Svatý Kopeček, zámecký vrch, Kozí hrádek a Stolovou horu pokrývají rendziny
modální, doplněné pararendzinami. V nivách drobných vodotečí (Mikulovský odpad, Kanál Brod - Bulhary - Valtice)
černice fluvické. V rámci jádrové, převážně historické část města Mikulova, tvoří pokryv antropozemě.

Klimatické poměry
Dle Quitta území leží v klimatické oblasti ČR T4. Jedná se o nejteplejší oblast na území ČR a zároveň i oblast velmi
suchou.
Oblast je charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, 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.
Tab.: Základní klimatické charakteristiky pro oblast MT7
Základní klimatické charakteristiky
Počet letních dnů

T4
60-70

Počet dnů s prům. teplotou 10 °C a více

170-180

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů

30-40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v dubnu

9-10

Průměrná teplota v červenci

19-20

Průměrná teplota v říjnu

9-10

Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více

80-90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300-350

Srážkový úhrn v zimním období

200-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40-50

Počet dnů zamračených

110-120

Počet dnů jasných

50-60
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Zvláště chráněná území, Natura 2000
V dotčeném území a v blízkém přilehlém okolí není vymezeno žádné z kategorie zvláště chráněných území.
Z velkoplošných ZCHÚ je to CHKO Pálava (bezprostřední kontakt podél prostoru nádraží), vymezující celé rozsáhlé
území Pavlovských vrchů vč. města Mikulova. Četná maloplošná ZCHÚ leží v rámci CHKO Pálava (např. PR Turold,
PR Svatý Kopeček, PP Růžový vrch, PP Anenský vrch), severozápadně, již ve velkém odstupu, na východním hřbetu
Dunajovických kopců se nachází NPP Dunajovické kopce, jihovýchodně, u hranice s Rakouskem PR Šibeník.
Území soustavy Natura 2000 zahrnuje rozsáhlou ptačí oblast (CZ0624098) Pálava, vymezenou víceméně v hranicích
CHKO Pálava. Evropsky významné lokality pak tvoří menší území převážně v rámci CHKO Pálava - EVL
(CZ0624098) Turold, EVL (CZ0624234) Svatý kopeček u Mikulova, EVL (CZ0624098) Stolová hora, EVL
(CZ0624098) Děvín, na severozápadě, mimo CHKO pak leží EVL (CZ0624098) Dunajovické kopce.

Uzemní systém ekologické stability
S výjimkou dotčeného prostoru záměru a jeho bezprostředního okolí, je v hodnoceném území vymezena celá řada
skladebných částí ÚSES. Oblast Pavlovských vrchů soustředí prvky nadregionálního a regionálního ÚSES (NRBC
2013 Pálava, RBC 3 Svatý kopeček, propojené RBK III, RBK V, RBK VI, RBK IX), doplněné o prvky lokálního ÚSES
(LBC 4 Turold, LBC 8 Růžový vrch, LBC 21 Židovský hřbitov, LBK XIV, LBK XX, aj.), v západní a jihozápadní,
rovinaté části zájmového území regionální biokoridor RBK VIII a lokální biocentra LBC 9, LBC 10 Pod Brněnskou
silnicí, LBC XV Na Mikulovce, LBK X, LBK XI, LBK XXV aj.)m podél Mikulovského odpadu, Kanául Brod - Bulhary Valtice lokální biokoridor LBK 12 s lokálním biocentrem LBC 15, který pokračuje dál na jihovýchod do bažinatého
území v okolí rybníku Šibeník (LBC 2) a vymezené LBC 17 v rámci vápencového pahorku Šibeníku.

Významné krajinné prvky
Podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, se v hodnoceném území vyskytují významné krajinné prvky ze
zákona - tj. lesy, nivy toků s vodní toky a vodní plochy. V hodnoceném území se nachází i registrované VKP.

3.2. Historická a kulturní charakteristika
Historická charakteristika
Nejstarší osídlení Mikulovska je možno datovat do období mladšího paleolitu (gravettienu a jeho facie pavlovienu,
cca před 25 - 30 000 lety). Jedinečné terénní a přírodní podmínky umožnily soustředění sídlišť a loveckých tábořišť
na úpatí Pavlovských vrchů mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Z tohoto období pochází četné
archeologické nálezy, mezi nimi např. slavná soška Věstonické Venuše nalezená v roce 1925. Pavlov a Dolní
Věstonice tak patří k nejvýznamnějším mladopaleolitickým lokalitám nejen u nás, ale i na světě. Četné
archeologické nálezy jsou doloženy i z mladších období, zejména z neolitu a eneolitu, např. z Bulhar, od Pavlova a
Dolních Věstonic, ze Stolové hory u Klentnice a v Mikulově pak z Turoldu. Z doby bronzové pocházejí nálezy např. z
Perné, Klentnice a Pavlova. Keltské osídlení z doby laténské je doloženo nálezy neopevněných sídlišť v Klentnici,
Milovicích a Pavlově. V Dolních Věstonicích, Mikulově a Pavlově byla nalezena keltská kostrová pohřebiště.
Až na jižní Moravu zasahoval od jihu vliv Říma. V 2. pol. 2. století po Kristu, v období markomanských válek
vybudovali Římané nedaleko křižovatky obchodních cest na návrší nad Strachotínem při soutoku Jihlavy, Svratky a
Dyje, opěrný vojenský tábor. Byly zde objeveny zbytky zděných staveb, velitelská budova a část lázní.
Prostorem Mikulova procházela jedna z větví Jantarové stezky od rakouského Falkensteinu dále na sever. Stezka v
době římské vedla z pobřeží Baltského moře (z okolí ústí Visly), přes Moravskou bránu do podunajské římské
stanice v Carnuntu u Vídně, odkud se cesty rozbíhaly dále.
Slované přicházejí na jižní Moravu již koncem 6. století. Oblast byla součástí kmenového svazu Sámovy říše a
později, od 9. století i jádrového území Velké Moravy (sporadické nálezy v Mikulově v rámci prostoru bývalých
kasáren a v jeskyni na Turoldu). Z mladší doby hradištní se v oblasti nacházelo významné hradiště v lokalitě Vysoká
Zahrada u Dolních Věstonic . Po zániku Velké Moravy se oblast v 11. století dostává pod moc Českého knížectví,
nicméně hranice mezi Českým státem a Rakousy v Podyjí byla předmětem vleklých sporů a střetů a ustaluje se až v
průběhu 13. století.
Městečko Mikulov položené do mělké sníženiny mezi Turoldem a Svatým kopečkem vzniká jako trhová ves někdy
po pol. 12. století. První písemná zpráva se vztahuje k roku 1173. Mikulov byl v roce 1279 povýšen na městečko a
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v roce 1410 na město. Nejstarším stavebním dokladem raně středověkého osídlení na území městečka Mikulova
jsou zbytky opevnění v prostoru dnešního zámku, umístěného na skalnaté ostrožně, datované do pol. 11. století
(nejnovější archeologické nálezy však počátky osídlení posouvají už do 10. století). Hrad či hradiště zaniklo někdy
na počátku 13. století. Po pol. 13. století na skalnatém návrší vznikl románský hrad, založený Přemyslem Otakarem
I. a jeho bratrem, moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem, později goticky přestavěný a rozšířený.
V roce 1249 Přemysl Otakar II. postoupil Mikulov svému příznivci, Jindřichu z Lichtenštejna. Lichtenštejnové zde
vytvořili rozsáhlé panství, přičemž Mikulov byl hlavním rodovým majetkem rodu. Mikulov byl v roce 1426 husity
vypálen a slibně se rozvíjející město utrpělo rány, ze kterých se dlouho vzpamatovávalo. Mikulov byl ve vlastnictví
Lichtenštejnů až do poloviny 16. století.
V průběhu 16. století (1526 - 1622) se v Mikulově usídlili tzv. novokřtěnci (jinak též anabaptisté, později hutteristé,
místními označováni také jako Habáni). Ti pocházeli z oblastí Švýcarska, jižního Německa, či severní Itálie, a v
důsledku porážky v německé selské válce, se usazovali na protestantskou jihovýchodní Moravu a západní
Slovensko. Novokřtěnci představovali ekonomicky velmi činorodé obyvatelstvo, ovládající četná řemesla, takže byli
velkým přínosem pro hospodářský rozvoj města i oblasti.
V roce 1575 bylo celé panství i s Mikulovem darováno císařem Rudolfem II. Adamovi z Ditrichštejna. Mikulovské
panství drželi Ditrichštejnové až do roku 1945. Za Ditrichštejnů bylo město i hrad postupně přestavovány zprvu do
pozdně pozdně-renesanční podoby a vybaveno novým obranným systémem proti hrozícímu tureckému nebezpečí.
Za Ditrichštejnů, zejména kardinála Františka Ditrichštejna, zažil Mikulov obrovský vzestup. Starý hrad byl za jeho
vlády zásadně přestavěn v honosné pozdně-renesanční až raně barokní sídlo. Přestavbou prošlo i město.
V Mikulově tvoří G. Gialdi, G. P. Tencalla, G. Tencalla, F. Saly a zřejmě mezi jeho stavitele patřil i dvorní architekt
Rudolfa II. Giovanni Maria Filippi. Výjimečným kulturním počinem bylo založení prvního divadla v českých zemích v
roce 1616 přímo v areálu zámku. Na Svatém Kopečku kardinál založil kostel sv. Šebestiána s kampanilou a křížovou
cestou (1623), na náměstí první loretánskou kapli na Moravě (1623) a první piaristické gymnázium severně od Alp
(1631). Z kardinálova sídla se stala metropole kultury, umění, náboženství i vysoké politiky. Mikulov byl pátým
největším městem na Moravě. V okolí Mikulova zakládal obory s letohrádky a libosady, obnovoval staré
lichtenštejnské rybníky, aleje. To vše dle italského stylu, coby inspirace ze svých pobytů v Římě. Město
prosperovalo i za jeho syna Maxmiliána. Za jeho vlády vznikl známý obří sud na víno o obsahu 1 010 hl.
Těžké časy prožíval Mikulov po porážce rakouských vojsk v bitvě u Jankova v roce 1645, kdy byl dobyt a obsazen
švédským vojskem. Ze zámku Švédové uloupili mimo jiné i cennou kardinálovu knihovnu, získanou hlavně
konfiskacemi knihoven nekatolíků, kterou odvezli ve 48 sudech švédské královně Kristýně. Devastující celoroční
obsazení města skončilo 2. dubna 1646 nočním přepadem vojska Raduita de Souches. Důsledkem švédské okupace
byl hlad a mor, úbytek obyvatelstva a hospodářský úpadek. Mikulov se ale poměrně brzo z těchto ran vzpamatoval.
Město rovněž utrpělo za tureckých a uherských válek, které zasáhly jižní Moravu.
Maxmiliánův syn Ferdinand II., podporou cechů a rozvojem obchodu vyvedl město z válečného úpadku. Město
včetně zámku je postupně přestavováno v raně barokním slohu.
Za Leopolda se Mikulov rozvíjí ve vrcholně barokním stylu s účastí architektů jako J. B.Fischer z Erlachu, L.
Hildebrandt či stavitelů J. Treheta a K. A. Oedtla. Významá je mimo jiné např. přestavba bývalé Loretánské kaple
s monumentálním průčelím a 2 věžemi. V roce 1719 došlo v Mikulově ke katastrofálnímu požáru, kdy vedle
židovské čtvrti vyhořel zámek. Původně 3 patrový honosný areál zámku byl opraven a přestavěn stavitelem
Oedtlem a snížen na 2 patra a doplněn dalšími doprovodnými stavbami. Výrazně se zde ovšem uplatnily sochařské
práce I. Langelachera, který se vypracoval v jednoho z nejvýznamnějších barokních sochařů na jižní Moravě.
Výrazným impulsem z pohledu hospodářského rozvoje města byla císařská silnice z Vídně přes Mikulov a Pohořelice
do Brna, vybudovaná v letech 1727-1753, jež podpořila tranzitní obchod ve městě. Přední norimberské obchodní
domy si v Mikulově zřídily své filiálky. Ve městě se obchodovalo s cukrem, kávou, exotickým kořením, indigem.
Rozsáhlé tržní svobody (sedm výročních trhů, z nichž každý trval čtyři týdny) posunuly Mikulov na přední místo
moravského obchodu a umožnily stavební aktivity měšťanů.
Za vlády M. Terezie byl zámek a město přestavovány v pozdně barokním stylu, za výrazného vkladu moravského
architekta F.M. Grimma. Kníže Jan Karel Maxmilián z Ditrichštejna stavebně doplnil areál zámku, stavělo se i ve
městě i v okolí. V roce 1784 však vypukl ve městě požár, který město značně poškodil.
Mikulov se stal po bitvě u Slavkova (1805) dějištěm mírových jednání, kterých se zúčastnil samotný Napoleon
Bonaparte. Mikulov však zažíval poválečný úpadek, přičemž negativní dopad umocnily 3 požáry (1800, 1832,
1833). I z těchto důvodů město v 1. pol. 19. století prošlo četnými přestavbami, zejména za Františka Josefa

FileName:
SaveDate:

Industrial-zone-Mikulov_KrajRaz.doc
23.3.2022 14:04:00

Strana: 14 z 23

INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
HODNOCENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ

z Ditrichštejna, který byl posledním z knížecích stavebníků, kteří výrazněji měnili vzhled města. Významnou byla v
letech 1845-1852 přestavba bývalé Lorety na hrobku Ditrichštejnů.
Mikulov se opět stal centrem jednání po porážce Rakouska u Hradce Králové v prusko-rakouské válce v roce 1866,
kterého se zúčastnil samotný pruský král Vilém l.
1. pol. 19. století byla dobou posledního hospodářského rozkvětu města. Zlom nastal při budování železnice, kdy
spojení Vídně s Brnem Mikulov minulo a bylo vedeno přes Břeclav, které přes svá panství prosadili Lichtenštejnové.
Doprava po silnici Mikulov-Vídeň nemohla železnici konkurovat, a ani výstavba trati Mikulov-Hrušovany nad
Jevišovkou, dokončená v roce 1872, pokles významu města nezastavila. Důsledkem bylo jeho postupné vylidňování
odchodem obyvatelstva především do Vídně či do Brna.
Mikulov po 1. světové válce vstupuje do vzniklé Československé republiky jako převážně německy mluvící město.
Po Mnichovu a okupaci byl součástí sudetoněmecké župy Niederdonau (z území Moravy zahrnovala Znojemsko,
Mikulovsko, Valticko a tzv. Dyjský trojúhelník). Město bylo poškozeno za 2. Světové války. Na samém jejím konci,
22. dubna 1945, postihl zámek katastrofální požár, který značně poškodil jak samotný zámek, tak zničil část
vzácných sbírek Moravského zemského muzea. Zámek však byl obnoven v rámci citlivé rekonstrukce dle návrhů
brněnského architekta Otakara Oplatky. Ten se i podílel na obnově zničených objektů ve městě.
Po ukončení 2. světové války je většina německých obyvatel Mikulova odsunuta a město dosídleno, povětšinou
však obyvateli z Moravy. Město je v letech komunistického režimu součástí střeženého hraničního pásma. Po
listopadu 1989 je Mikulov znovuobjeven jako malebné a atraktivní vinařské městečko, ležící při úpatí vápencových
Pavlovských vrchů. Dochází k velkému a kvalitativně významnému rozvoji vinařství, ruku v ruce s ním i turistickému
rozvoji města a na něj navázaných služeb i četných kulturních akcí (např. tradiční Pálavské vinobraní, Mikulovské
výtvarné sympozium na zámku a mnoho dalších.). V posledních 25 letech se Mikulov územně rozvíjí zejména
západním a jihozápadním směrem, podél silnice I/52, jež vytváří obchvat města. Podél silnice I/52 vyrostla nákupní
centra , západně, podél silnice při západním a jihozápadním okraji města, se nachází četné průmyslové areály.
Zvláštní kapitolu v dějinách města tvoří židovská komunita v Mikulově. Počátky mikulovské židovské obce sahají do
období po roce 1421, kdy byli Židé vypovězeni rakouským vévodou Albrechtem V. z Vídně a Dolních Rakous. Část
těchto běženců nalezla útočiště v Mikulově, který ležel těsně při hranicích. Další příliv nastal za vlády Albrechtova
syna Ladislava Pohrobka, který vyhnal Židy z moravských královských měst. V jihozápadní části města tak vznikla
samostatná židovská čtvrť, jež získala v roce 1591 samosprávu s vlastním rychtářem a s dalšími výsadami.
Mikulovská židovská obec se postupně rozrůstala a rozvíjela v jednou z nejvýznamnějších na Moravě. I proto se
Mikulov stal v první polovině 16. století sídlem moravských zemských rabínů, kteří zde sídlili do roku 1851. Mikulov
se tak stal kulturním centrem moravského židovstva. Jako v pořadí druhý zemský rabín zde v letech 1553 - 1573
působil tvůrce Golema, rabín Jehuda Löw (1525 - 1609). V 1. pol. 18. století žilo v Mikulově na 600 židovských
rodin a zdejší židovská obec byla nejpočetnější na Moravě. V první polovině 19. století tvořili Židé téměř polovinu
obyvatel města, ale po získání plné občanské rovnoprávnosti v roce 1848 začalo jejich stěhování do velkých měst,
zejména do Brna a Vídně, kde měli lepší ekonomické podmínky.
Židovské město v průběhu historie negativně poškodily četné požáry, ovšem nejničivější (které předznamenaly
pozdější likvidaci jeho převážné části) byly požáry v roce 1924 a 1926. Úplný zánik mikulovské židovské komunity
pak přinesla druhá světová válka. Z 472 židovských obyvatel města v roce 1938 se 110 podařilo uprchnout před
nacisty do ciziny. 327 jich však nepřežilo holokaust. K obnovení židovské obce již nikdy nedošlo. Převážná část již
tak poškozeného a zchátralého židovského města, byla následně demolována v průběhu 60. letech 20. století. Dnes
je památkou na kdysi rozsáhlé židovské ghetto s 317 domy, jen barokní synagoga, která slouží jako židovské
muzeum, zbytek ulice s 45 domy a velký židovský hřbitov s několika tisíci náhrobků. Jeho nejstarší a nejcennější
částí tvoří tzv. „rabínský vršek“ s náhrobky moravských zemských a místních rabínů a příslušníků nejbohatších
mikulovských rodin.

Kulturní charakteristika
Je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v krajině zanechal. Určuje ji především
historický vývoj a převažující způsob kultivace.
Hodnocené území zahrnuje jak urbanizovaný prosto západní části města Mikulova, a přilehlou zemědělskou,
povětšinou polní krajinu, tak i širší krajinný kontext města vč. historického jádra města při úpatí Pavlovských vrchů.
Z hlediska krajinně-typologického je hodnocené území, tj. dotčený krajinný prostor (DokP), součástí starého
kulturního území jihomoravské Panonie reprezentující pravěké sídelní krajiny panonika. DoKP v rámci západního
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pohledového perimetru zahrnuje téměř plochou, převážně polní krajinu Dyjskosvrateckého úvalu, s mírně
zvlněnými elevacemi Dunajovický vrchů v dálkových pohledech pokrytých vinohrady a rozptýlenou zelení (Zadní
Dunajovický hřbet s Ořechovou horou). DoKP v rámci severovýchodního až východního pohledového perimetru pak
tvoří výrazná elevace svahů Pavlovských vrchů s vápencovými bradly ve vrcholové části, na úpatí bohatě členěná
maloplošnou mozaikou vinohradů, sadů a menších polí a travobylinných lad s hojným zastoupením krajinné zeleně
přirozeného i kulturního charakteru, jako jsou skupiny ovocných dřevin, náletové porostliny četné listnaté lesíky,
povětšinou charakteru teplomilných doubrav, jež střídají výše položené skalní stepi a lesostepi na tvrdém vápnitém
podkladu. Výrazné je především kontrastní působení vápencových bradel. Tento krajinný rámec je výrazně doplněn
urbánní složkou zástavby Mikulova. Historické jádro a starší část města je umístěno ve sníženině mezi výraznými
vápencovými vrchy Turoldem a Svatým kopečkem, mírně ukloněné na jihozápad, kde v prostoru města také
vystupuje bradlo Zámeckého vrchu a Kozího hrádku. Hlavní dominanty města tvoří rozsáhlý areál zámku umístěný
na skalnatém návrší, dále kostel sv. Václava a sakrální architektura tvořená kaplí sv. Šebestiána se zvonicí a dalšími
drobnými stavbami s křížovou cestou na Svatém Kopečku. V rámci prostoru města také vystupuje bradlo Kozího
hrádku s věží a dvojice věží Ditrichštejnské hrobky. Novodobější obytná zástavba rodinných domků se rozkládá
severněji od zámku, při ulici Brněnské a Gagarinovy, dále pak v rámci jižního a jihovýchodního okraje města při
silnici na Sedlec. Zástavba rodinných domů se rozkládá i na jižním úpatí Turoldu v severní části města. Moderní
bytová zástavba se pak rozvíjí v oblasti bývalých mikulovských kasáren. Zástavba vícepodlažních bytových domů se
soustřeďuje do prostoru západně od ulice Komenského, jež tvoří úsek okružní ulice, vymezující jihozápadní okraj
jádra města. Západním a jihozápadním okrajem Mikulova prochází silnice I/52 vytvářející obchvat města a o něco
západněji také železniční trať Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou s nádražím. Podél silnice I/52 se soustřeďuje
povětšinou průmyslová, nízkopodlažní zástavba a služby v podobě nákupních center. Dominantními objekty v rámci
této zástavby je silo a komín. Atraktivitu města výrazně zvyšuje celkový krajinný rámec teplomilných vápencových
Pavlovských vrchů, a zasazení sídla do něj, kdy se výrazně uplatňuje zeleň záhumenních poloh na svazích
s maloplošnou mozaikou vinohradů, doplněných ovocnými sady či skupinami ovocných dřevin.

3.3. Vymezení a charakteristika potenciálně dotčených krajinných prostorů
Rozumí se jimi území, které může být záměrem pohledově ovlivněno. Taková území můžeme označit jako
potenciálně dotčený krajinný prostor (DoKP). DoKP může být tvořen jedním nebo i více místy krajinného rázu
(MKR). DoKP zahrnuje jižní část geomorfologického okrsku Pavlovské vrchy a Zadní Dunajovický hřbet. Dotčený
krajinný prostor zahrnuje 2 místa krajinného rázu (MKR):
•
•

Jižní část Pavlovských vrchů (Růžový vrch - Turold - Mikulov - Svatý kopeček) - východní pohledový
perimetr
Plošiny a sníženiny západně až jižně od Mikulova - Zadní Dunajovický hřbet (Ořechová hora) - západní
pohledový perimetr

Celková charakteristika
DokP tvoří výsek pohledově velmi otevřené krajiny zahrnující západní až jihozápadní svah Pavlovských vrchů na
východě a plochou jen, mírně zvlněnou polní krajinu Dunajovických vrchů a přiléhajících plošin. DoKP tvoří vůči
sobě kontrastní krajinné výřezy, avšak pohledově zcela propojené. V rámci východního až severovýchodního
pohledového perimetru vystupuje výrazná elevace Pavlovských vrchů s městečkem Mikulovem na jeho úpatí
s velmi pestrou mozaikou vinohradů, sadů a krajinné zeleně, pohledový perimetr západní pak zahrnuje plochou
nebo jen lehce zvlněnou polní krajinu, členěná větrolamy a doplněnou nečetnými remízky. Pouze jižního část
Západního Dunajovického hřbetu je pokryta mozaikou vinohradů. Mikulov jako urbanistický útvar s panoramatem
zámku a dalších dominant výrazně doplňuje celkový krajinný rámec.
Významné znaky přírodní charakteristiky KR
Výrazný, členitý georeliéf Pavlovských vrchů umocněný vystupujícími vápencovými bradly (v rámci DoKP zejména
Turold, Zámecký vrch, Kozí hrádek a Svatý kopeček) v kontrastu s plochým až mírně zvlněným územím okraje
Dyjsko-svrateckého úvalu západně. V rámci úpatí a svahů Pavlovských vrchů s maloplošnou mozaikou vinohradů,
sadů a menších polí bohaté zastoupení rozptýlené krajinné zeleně a drobné lesíky namnoze přirozeného
charakteru, četná xerotermní travobylinná lada. V rámci vrcholové části četné skalnaté výchozy (Turold, Svatý
kopeček, Zámecký vrch, Kozí hrádek), rozsáhlé skalní lesostepi a xerotermní trávníky na Svatém kopečku. V rámci
západní části DoKP zcela dominuje prakticky bezlesá polní krajina, členěná větrolamy. Xerotermní lada a trávníky
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jsou zastoupeny pouze v rámci Východního Dunajovického hřbetu, vnímaný však jen zčásti v dálkových pohledech.
Zejména Turold a svatý Kopeček tvoří výrazné přírodní dominanty (v dálkových pohledech i Stolová hora).
Od jihu zčásti do DoKP vstupuje zemědělská krajina rakouského pohraničí s drobnějším členěním polních tratí
a vystupujícími vápencovými pahorky (Kreuzberg, Falkenstein se zříceninou hradu), místy i lesními celky na jižním
horizontu.
Významné znaky kulturní a historické charakteristiky
Městečko Mikulov představuje výrazné a v minulosti významné historické sídlo umístěné ve sníženině mezi
Turoldem a Svatým Kopečkem. Rozkládá se ve sníženině potoka Včelínku, mezi 3 výraznými skalnatými návršími Zámeckým vrchem, na němž se stojí rozsáhlý areál původního gotického hradu, dnes zámku, Kozím hrádkem, od a
od jihovýchodu Svatým kopečkem. Od severu je pak město chráněno skalnatým vrchem Turold. Areál zámku a
kaple sv. Šebestiána se zvonicí a křížovou cestou představují určující architektonické dominanty města. Z dalších
významných objektů původně v hradbách, je to kostel sv. Václava a Ditrichštejnská hrobka. Na náměstí a v
přilehlých ulicích se nachází soubor renesančních a raně barokních domů. Většina domů byla barokně přestavěna,
ve formálním tvarosloví exteriérů převažují pozdně barokní a klasicistní styl, doplněný pozdějšími přestavbami.
Historická zástavba se v průběhu 17. a 18. století rozšířila i vně původních hradeb, vytvářejíc tak četné
předměstské ulice - Komenského, kde se rozkládá areál Piaristického kláštera s gymnáziem, ulice Koněvova,
Pavlovská apod., na což odkazují pomístně dochované historické domovní objekty, povětšinou z 18. století.
Západně, pod zámeckým návrším se podél něj rozkládalo židovské město, táhnoucí se na severu až k návrší Kozího
hrádku. Dnes z něj zbylo pouze torzo s neúplnou zástavbou podél Husovy ulice s jedinou zachovanou synagogou.
Na větší části židovského města stojí zástavba bytových domů z 60. a 70. let 20. století. Severně od židovské čtvrti,
pod vyvýšeninou Kozího hrádku západně, leží rozsáhlý areál židovského hřbitova.
Západní a jihozápadní okraj Mikulova podél ulice 28. října, vytvářející obchvat města, tvoří průmyslovou a nákupní
oblast města, kam se soustřeďuje převážná část služeb.
Krajinný rámec města, pronikající až do něj, vytváří strukturálně velmi bohatou, povětšinou malopošnou mozaiku
na svazích, tvořenou vinohrady, ovocnými sady, a menšími poli, kterou dále doplňují či střídají přírodněji laděné
prvky (travobylinná xerotermní lada, drobné remízky a skupiny dřevin a skalní lesostepi na bradlech). Od západu až
jihu na členité území Pavlovských vrchů na jejichž úpatí Mikulov leží, navazuje velmi rozsáhlý krajinný rámec
odlesněné, zemědělsky obhospodařované krajiny. Ta se vyznačuje povětšinou hrubou mozaikou velkých, scelených
bloků orné půdy, avšak poměrně významně členěných liniemi a pásy větrolamů. Pomístně jsou přítomny i menší
remízky. Místy prostor oživují terénní elevace vzdálenějších Dunajovských kopců s mozaikou vinohradů,
travobylinných lad a menších polí. Urbánní a historická struktura města spolu s dominantní přírodní složkou
vápencových bradel Pavlovských vrchů a bohatou strukturou maloplošně obhospodařovaných svahů, vytváří
v rámci ČR výřez ojedinělé a v minulosti i výrazněji komponované krajiny, která je typologicky reprezentativní
součástí vinorodé krajiny severopanonské provincie, kulturně i historicky související s rakouským Weinviertelem.
Kulturní dominanty
Výrazné vizuální uplatnění areálu zámku umístěném na skalnatém návrší nad městem a návrší Svatého Kopečku
s kaplí sv. Šebestiána se zvonicí, které představují určující dominanty města, doplněné kostelem sv. Václava a
kostelem sv. Jana Křtitele a věží Kozího hrádku. Z novodobých dominant se vizuálně uplatňuje objekt sila a komín
v rámci průmyslové oblasti při západním okraji města.
Harmonické měřítko a vztahy v krajině, estetické hodnoty
Vytvářejí je zejména kulturní prvky v souladu s přírodními podmínkami jako je celkové zasazení sídla v krajině do
sníženiny mezi Turoldem a Svatým kopečkem, vizuální uplatnění historických dominant v rámci panoramatu města
a celkový krajinný kontext, na území ČR ojedinělý, daný výraznými horizonty a tvary vápencových bradel
Pavlovských vrchů od severu a východu obklopující město. Ty se v celkovém obraze krajiny vizuálně uplatňují. I
díky pestré maloplošné mozaice vinohradů, sadů, bohatému zastoupení rozptýlené krajinné zeleně, xerotermních
trávníků a lad, vytváří kontrast vůči odlesněné zemědělsky využívané krajině okraje Dyjsko-svrateckého úvalu.
Vizuálně a esteticky Mikulov, zasazený do krajiny s četnými skalními útvary, evokuje města ze Středomoří, zejména
stavbami na Svatém kopečku. Tento dojem umocňuje celková atmosféra, jíž se teplomilná, panonská krajina
vápencových bradel Pavlovských vrchů, doplněná vinohrady, vyznačuje.
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Znaky snižující (narušující) hodnoty krajinného rázu
Scelené bloky orné půdy v otevřené, zemědělský využívané krajině v rámci západního pohledového perimetru
DoKP. Objekt sila a komín v rámci průmyslové oblasti při západním okraji města. Jakkoli jsou objekty průmyslových
areálů místy plošně rozsáhlé, vizuálně či významově výrazněji nepřebíjí historické panorama města a nezasahují do
jeho panoramatu. Vedení VN, procházející severojižně podél západního okraje města, které se zčásti promítá do
průhledů směrem k městu.

3.4. Stanovení míry ochrany krajinného rázu
Hodnocené území a v rámci něj DoKP částečně zasahují do velkoplošného chráněného území - CHKO Pálava.
Vyskytují se zde maloplošně chráněná území (MZCHÚ) - PR Svatý kopeček, PR Turold, PP Růžový vrch, PP Anenský
vrch. V širším prostoru DoKP se nachází registrované VKP či VKP ze zákona (nivy drobných vodotečí, drobné lesní
celky). Samotné území záměru leží v prostorové návaznosti na zástavbu města s průmyslovými areály na jeho
samém západním až jihozápadní okraji. Záměr není tedy fyzicky umístěn do území s vysokou prioritou ochrany
krajinného rázu, není součástí CHKO, nezasahuje do MZCHÚ ani do VKP, nicméně s ohledem na pohledovou
otevřenost hodnoceného krajiny, je dané území v rámci DoKP součástí širších krajinných prostorů, kde se uplatňuje
zvýšená ochrana krajinného rázu a urbanistických, historických a kulturních hodnot (městská památková rezervace
a CHKO Pálava, ve které město Mikulov leží).

3.5. Míra dochovanosti krajinného rázu
Na základě typologie dle Muranského a Naumanna (1970 - 1980), která pracuje s kombinací příslušného krajinného
typu a krajinářské hodnoty lze charakterizovat 3 základní krajinné typy, představující objektivizované typologické
jednotky:
•
•

krajinný typ A - krajina zcela přeměněná člověkem (plně antropogenizovaná)
krajinný typ B - krajina kulturní - harmonická (intermediární), s relativně vyrovnaným vztahem mezi
přírodní složkou a člověkem)

•

krajinný typ C - krajina relativně přírodní s méně výraznými či nevýraznými civilizačními zásahy (s převahou
přírodních prvků)

Krajinářská hodnota území, jež vychází z intersubjektivně hodnocených charakteristik krajiny, pak pracuje se třemi
úrovněmi:
•
•
•

vysoká krajinářská hodnota (+)
základní (průměrná) krajinářská hodnota (0)
nízká krajinářská hodnota (-)

V rámci DoKP se vizuálně střídají krajinné prostory s vysokou krajinářskou hodnotou s prostory, kde je krajinný ráz
povětšinou již narušen. Hodnocené území je z tohoto pohledu velmi kontrastní, současně však s ohledem na
celkovou konfiguraci terénu, nejsou tyto prostory prakticky nijak vizuálně oddělené v samostatné enklávy, ale DoKP
vytváří víceméně jeden rozsáhlý konvizuální prostor.
V rámci východního až severovýchodního perimetru se otevírají pohledy na jižní část Pavlovských vrchů,
charakterizované vizuálně i esteticky výraznou elevací svahů s pestrou mozaikou vinohradů, sadů, menších polí,
četných skupin krajinné zeleně, travobylinných xerotermních lad a trávníků, vrcholící vápencovými bradly. Do
tohoto atraktivního krajinného rámce je pak zasazeno historické městečko Mikulov, které se z pohledu
urbanistických a architektonických vztahů velmi pozitivně vizuálně prezentuje poutavým panoramatem
s dominantami zámku, Svatého kopečku i dalších historických objektů. Pouze v rámci západního okraje města,
v jehož rámci dominuje průmyslová zástavba, je krajinný ráz zčásti narušen. Východní pohledový perimetr tak do
sebe zahrnuje prolínání krajinných typů C, B i A v převažujících harmonických vztazích a povětšinou se zvýšenou
krajinářskou a estetickou hodnotou (+). Zde je krajinný ráz možno hodnotit jako převážně dochovaný.
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Při pohledech ze západního okraje města, od silnice I/52, směrem na západ se otevírají pohledy do ploché či jen
mírně zvlněné prakticky odlesněné krajiny okraje Dyjsko-svrateckého útvaru, kde je krajinný ráz narušen
velkoplošným zemědělským hospodařením v podobě rozsáhlých scelených ploch polí. Tato část DokP zahrnuje
převažující krajinný typ A s přechody do B převážně se základní (0), v rámci průhledů směrem k Západnímu
Dunajovickému hřbetu, pokrytého mozaikou vinohradů i zvýšenou krajinářskou hodnotou (+). V této části DokP je
krajinný ráz povětšinou již narušen a je možno jej hodnotit jako převážně málo dochovaný.
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IV.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU A HODNOCENÍ JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI NA KRAJINNÝ RÁZ

4.1. Vlivy na krajinu - krajinný ráz
Charakteristika stavby
Hodnocený záměr je umisťován do prostoru při jihozápadním okraji města, do severovýchodní části pole, avšak v
přímé prostorové návaznosti na areál nádraží v Mikulově a zástavbu jižněji, přičemž západní a jihozápadní okraj
města určuje průmyslová zástavba s halovými objekty. Krajina v hodnoceném území je tedy již touto zástavbou
dlouhodobě ovlivněna.
Stavba představuje plošně rozsáhlejší objekt s plochou střechou o půdorysných rozměrech cca 85 x 216 m a výšce
10 m po atiku. Architektonicky se bude jednat o klasický halový objekt v soudobém moderním pojednání
průmyslových zón s důrazem na technický detail s užitím kvalitních materiálů. Fasáda bude sestávat z plechových
sendvičových panelů, ve světlém a tmavém provedení barev (světle a tmavě šedá).
Od západu bude před vlastní halou v rámci areálu realizován polder a řady výsadeb dřevin zčásti lemujících obvod
průmyslového areálu Po zapojení výsadeb, kdy budou porosty vzrůstnější, do určité míry zapojí stavbu do okolní
krajiny.
Z výše uvedených skutečností vyplývají následující vlivy stavby:

Vyhodnocení vlivů
Viditelnost stavby
Z pohledu vizuálních charakteristik stavba koresponduje výškově i hmotově s okolní průmyslovou zástavbou. S
ohledem na její nízkopodlažní charakter, nebude tak pohledově exponovaná, a v tomto ohledu stavba nevybočí
z okolního rámce okolní průmyslové zástavby a kontextu typologie průmyslových areálů v území. Stavba nezasáhne
či nenaruší panorama města a jeho dominanty. Ty jsou zřetelně vnímané z polí od západu a jihozápadu, ze kterých
se otevírají rozsáhlé pohledy na město. S ohledem na mírnou terénní elevaci jihozápadně od prostoru záměru (trať
Za jatkami), bude hala z některých míst od cesty podél kanálu Brod - Bulhary - Valtice vnímána jako částečně za
touto terénní elevací skrytá. Většina pohledů ze kterých bude objekt haly viditelný z bližších a středních odstupů se
prakticky omezuje na prostor pole západně a zčásti také na průhledy z polí severně, za železniční tratí (kde se však
směrem na jih neuplatňují průhledy k historické části města). Viditelnost stavby z širšího, vzdálenějšího okolí
nížinné polní krajiny bude víceméně odcloněna větrolamy, jež tuto polní trať vymezují. Halový objekt bude viditelný
z některých poloh svahů úpatí Pálavy, vápencových bradel a z některých vyvýšených míst ve městě (např. Zámecký
vrch, věž Kozího hrádku, Svatý kopeček), nicméně jeho vizuální projev bude doplňkový, coby součást průmyslové a
komerční zóny při západním okraji města, jak je již dlouhodobě vnímána a jak se vizuálně projevuje.
Vliv stavby

Přírodní hodnoty krajiny: stavba žádným způsobem nenaruší přírodní hodnoty hodnoceného území. Stavba je
umisťována v bezprostřední prostorové návaznosti na urbanizovaného území jihozápadního okraje města
charakterizovaného jako průmyslová a komerční zóna. Halový objekt bude objektem výškově srovnatelným
s okolními průmyslovými areály v sousedství. V tomto ohledu v území nedojde ke změně charakteru zástavby.
Význam přírodních dominant, jako jsou Svatý kopeček, Turold, či Stolová hora ve větším odstupu, je zásadní a
určující, a nebude stavbou nijak snížen. Záměr leží mimo CHKO Pálava (hranice prochází v dotyku, podél západního
okraje areálu nádraží), nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, území soustavy Natura 2000 (pouze
dotyk s průběhem hranice ptačí oblasti obdobně jako s CHKO Pálava), ani VKP ze zákona či VKP registrovaného.
Zásah do stávajícího krajinného rázu z pohledu vlivů na přírodní hodnoty tak byl vyhodnocen jako
nulový.
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Historická a kulturní charakteristika krajiny: Utváří ji jednak členitá krajina Pavlovských vrchů s bohatou
maloplošnou mozaikou s vinohrady, ovocnými sady, drobnými poli na svazích, spolu s historickým městem
Mikulovem na jeho úpatí a kontrastně pak měřítkově rozsáhlá, otevřená zemědělská krajina, výrazněji však členěná
větrolamy. Výraznou historickou vrstvu vytváří jádro města s areálem zámku na skalnatém návrší, kostelem sv.
Václava, Ditrichštejnskou hrobkou a návrším Svatého kopečku s křížovou cestou a kaplí sv. Šebestiána vč.
dochovaných stop komponované krajiny. Západní a jihozápadní okraj města podél silnice I/52 dnes charakterizuje
průmyslová a komerční zástavba. Z tohoto pohledu záměr, umístěný v souladu s platným ÚP při jihozápadním
okraji města v bezprostřední návaznosti na průmyslovou a komerční zónu města, respektující regulativy pro danou
plochu změny, korespondující s okolní průmyslovou zástavbou jak typologicky, tak i výškově, nebude představovat
významný zásah do stávající historické a kulturní charakteristiky hodnoceného území. Dojde k zastavění
severovýchodní části pole v trati Pískoviště, a tedy k mírnému posunu zástavby města západním směrem, nicméně
se tak fakticky dorovná s hranicí zástavby jižněji i severněji.
Zásah do stávajícího krajinného rázu z pohledu vlivů na historické a kulturní charakteristiky tak byl
vyhodnocen maximálně jako slabý.

Kulturní dominanty krajiny: Tvoří je historické panorama Mikulova, zejména areál zámku a kaple sv. Šebestiána se
zvonicí na Svatém kopečku. Toto charakteristické panorama města tvořené dvojicí dominant se vizuálně výrazně
uplatňuje z rozsáhlého, pohledově otevřeného území západního až jihozápadního pohledového perimetru (tj. od
severozápadu, západu, jihozápadnu až jižně od města). Realizace záměru nijak význam kulturních dominant
nesníží. Stavba koresponduje s okolní průmyslovou zástavbou jak výškově (v některých případech je se svými 10 m
výšky i o něco nižší), tak i hmotově. Dominantními stavbami v rámci průmyslové zóny v Mikulově i nadále budou
objekt sila a komín severně, a také stožáry vedení VN, které při pohledech od západu na město, částečně toto
panorama narušují.
Zásah do stávajícího krajinného rázu z pohledu vlivů na kulturní dominanty tak byl vyhodnocen jako
nulový.

Harmonické vztahy v krajině: jsou v hodnoceném území převážně dochovány v rámci východního pohledového
perimetru DoKP, zahrnující svahy Pavlovských vrchů s městem Mikulovem. Vytvářejí je zejména kulturní prvky v
souladu s přírodními podmínkami jako je celkové zasazení sídla v krajině do sníženiny mezi Kozím
hrádkem/Zámeckým vrchem a Svatým kopečkem. Z tohoto pohledu je význačný jedinečný krajinný kontext, kdy
byly pro umístění významných historických staveb města tyto přírodních dominanty využity. Dále je to způsob
využití krajiny s převážně maloplošnou mozaikou vinohradů, polí, sadů a četných skupin krajinné zeleně na úpatí a
svazích Pavlovských vrchů, obklopující v rámci záhumenních poloh město, odpovídající tradiční kultivaci zdejší
vinorodé krajiny. V tomto ohledu realizace halového objektu stávající dochované harmonické vztahy v krajině nijak
neovlivní. Proponovaný halový objekt je navržen v nízko položené části při jihozápadním okraji města,
v bezprostřední návaznosti na průmyslovou a komerční zónu města. Zde, v rámci západního a jihozápadního okraje
města jsou harmonické vztahy do určité míry narušeny, nicméně jedná se o již o dlouhodobě danou a územně
stabilizovanou situaci, v souladu s převažujícími funkcemi v této části města, a v souladu s platným ÚP, navíc tato
zástavba v nízko položené části území města nevstupuje do jeho panoramatu. Stavba samotná nebude tak vizuálně
dominantní, aby stávající úroveň harmonických vztahů v krajině dále jakkoli významněji narušila.
Zásah do stávajícího krajinného rázu z pohledu vlivů na harmonické vztahy v krajině tak byl
vyhodnocen maximálně jako slabý.

Harmonické měřítko krajiny: je v hodnoceném území povětšinou dochováno v rámci východního pohledového
perimetru DoKP, zahrnující svahy Pavlovských vrchů s městem Mikulovem. Je jím celkový kontext umístění sídla při
jižním okraji Pavlovských vrchů. Určující je historický ráz menšího sídla s četnými dominantami, obklopeného
maloplošnou mozaikou vinohradů, polí, sadů a četných skupin krajinné zeleně. V tomto ohledu realizace halového
objektu stávající harmonické harmonické měřítko krajiny nijak neovlivní. Proponovaný halový objekt je navržen
v nízko položené části při jihozápadním okraji města, v bezprostřední návaznosti na průmyslovou a komerční zónu
města, tedy v souladu s převažujícími funkcemi v této části města. Stavba samotná nebude tak vizuálně
dominantní, aby stávající úroveň harmonického měřítka v krajině dále jakkoli významněji narušila.
Zásah do stávajícího krajinného rázu z pohledu vlivů na harmonické měřítko krajiny tak byl
vyhodnocen maximálně jako slabý.

Estetické hodnoty v krajině: jsou soustředěny v rámci východního pohledového perimetru DoKP. Reprezentovány
jsou zejména souladem umístění dochovaného historického sídla s okolní krajinou. Mikulov je umístěn do sníženiny
mezi Kozím hrádkem/Zámeckým vrchem a Svatým kopečkem. Význačný je krajinný kontext z pohledu umístění
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významných historických staveb města do dominantních poloh skalnatých vápencových návrší, vytvářející esteticky
mimořádně působivý obraz sídla (evokujícího historická sídla ve středomoří), který dále dotváří specifická kultivace
svahů v okolí města (maloplošná mozaika vinohradů, sadů, a četné krajinné zeleně). Realizace halového objektu
převažující estetické hodnoty v krajině nijak neovlivní. Proponovaný halový objekt je navržen v nízko položené části
při jihozápadním okraji města, v bezprostřední návaznosti na průmyslovou a komerční zónu města, tedy v souladu
s převažujícími funkcemi v této části města. Stavba samotná pak nebude tak vizuálně dominantní, aby tyto
estetické hodnoty dále jakkoli významněji narušila.
Zásah do stávajícího krajinného rázu z pohledu vlivů na estetické hodnoty v krajině tak byl
vyhodnocen maximálně jako slabý.
Celkové zhodnocení
Předmětná stavba haly na základě provedeného hodnocení nenaruší stávající estetické hodnoty, harmonické
měřítko a vztahy v krajině. Vizuálně nebude záměr představovat výraznější rušivý prvek v území. Hala je
umisťována v bezprostřední prostorové návaznosti na průmyslovou oblast při jihozápadním okraji města. Umístění
stavby a její řešení je v souladu s platným územním plánem, vč. stanovených regulativů pro toto území (plocha
Z71, VP - průmyslová výroba). Výška objektu haly koresponduje s výškovou hladinu okolních průmyslových
objektů, z nichž některé jsou i vyšší. Objekt haly jako takový nemůže nijak narušit charakteristické pohledy na
město a jeho typické panorama. Stavba bude z bližších až středních odstupů viditelná prakticky jen z otevřeného
prostoru polní trati Pískoviště a Za jatkami, západně a jihozápadně od okraje města, zčásti i z polí za železniční tratí
od severu, z větších až velkých odstupů pak z některých poloh svahů úpatí Pálavy a vápencových bradel a
z některých vyvýšených míst ve městě a jeho okolí (z teras v jižní část Zámeckého vrchu, ze Svatého kopečku, z
věže Kozího hrádku), nicméně celkový charakter území průmyslové a komerční zóny při západním až jihozápadním
okraji města se po realizaci stavby významněji nezmění a bude vizuálně působit tak, jak je již dlouhodobě vnímán.
Vegetační úpravy, se kterými projekt počítá, mohou dále vizuální působení stavby redukovat, resp. zlepšit jeho
zapojení do území.
Celkově je možno vliv navrhované stavby haly na krajinný ráz hodnoceného území vyhodnotit jako
oscilující mezi nulovým až slabým zásahem.

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu
Tzv. zákonná kritéria ochrany krajinného rázu vychází z § 12 zákona č. 114/1992 Sb., kde se uvádí, že "Krajinný
ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině". Pro vyhodnocení významnosti vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz a únosnosti takového zásahu je třeba posoudit, zdali je stavba navržena s
ohledem na výše citovaná zákonná kritéria. Míra předpokládaného vlivu navrhovaného záměru: žádný zásah - O,
slabý zásah - X, středně silný zásah - XX, silný zásah - XXX, velmi silný (stírající) zásah - XXXX
Tab.: Vyhodnocení vlivů
Zákonná kriteria dle §12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty historické a kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině

Míra vlivu
O
X
O
O
O
X
X

Shrnutí
Předmětná výstavba halového objektu na základě provedeného hodnocení nebude představovat rušivý zásah do
stávajícího krajinného rázu hodnoceného území. Stavba svým charakterem, absencí vertikálního rozměru, a
v neposlední řadě volbou umístění v území při okraji průmyslové zóny města Mikulova v souladu s platným ÚP i
regulativy, nijak nezasáhne do charakteristických horizontů v hodnoceném území, nesníží význam přírodních i
kulturních dominant a nenaruší estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Vegetační úpravy, jež
jsou součástí záměru, dále napomohou k zapojení objektu do okolního prostředí.
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Doporučení
K výsadbám dřevin po obvodu areálu doporučujeme užít pouze domácích autochtonních dřevin odpovídajících pro
danou biogeografickou oblast. V detailnějším řešení projektu výsadeb, doporučujeme tyto koncipovat pokud možno
jako habituálně různorodé skupiny či linie dřevin, aby bylo docíleno přirozeného charakteru těchto výsadeb.

4.2. Závěr
Cílem předkládaného hodnocení bylo posoudit vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz ve smyslu znění §12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Hodnocení je nedílnou součástí oznámení záměru,
zpracovaného dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
zákona.
Záměr představuje výstavbu halového objektu areálu „INDUSTRIAL ZONE Mikulov“, umístěný při jihozápadním
okraji průmyslové oblasti města.
Koncepce hodnocení měla za úkol podat vypovídající obraz o dílčím i celkovém vlivu záměru na pozitivní hodnoty
krajinného rázu.
V kontextu s výše uvedeným shrnutím byl záměr halového objektu z hlediska zásahů do stávajícího
krajinného rázu hodnoceného území vyhodnocen jako akceptovatelný a vliv stavby na krajinný ráz
jako únosný.

V Brně, dne 23.3. 2022
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REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
JIŽNÍ MORAVA

Správa CHKO Pálava
Náměstí 32
692 01 Mikulov
tel.: 519 510 585
ID DS: ngbdyqr
e-mail: palava@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00479/JM/22

Ing. Jiří Cetl
Demlova 276/24
613 00 Brno

VYŘIZUJE: Sajfrt

DATUM: 14.3.2022

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště jižní Morava, oddělení Správa CHKO
Pálava (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve
spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen „zákon“), po posouzení záměru INDUSTRIAL ZONE MIKULOV podaného dne 4.3.2022 Ing.
Pavlem Cetelm, IČO: 70434395, se sídlem Demlova 276/24, 613 00 Brno, vydává v souladu s §
45i odst. 1 zákona toto

STANOVISKO

lze vyloučit, že uvedený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

O D Ů V O D N Ě N Í:
Dne 4.3.2022 obdržela Agentura žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona k výše uvedenému
záměru. Daný záměr řeší realizaci novostavby araálu s objektem kancelářských prostor s
navazujícím skladovacím zázemím. Rozměry haly mají být 85 x 216 m. Záměr má být realizován
na pozemcích parc. č. 7730 a 7732, oba v k.ú. Mikulov na Moravě.
Plánovaný areál se nachází za hranicí ptačí oblasti Pálava, ta může být zasažena hlukovými
emisemi z výroby, a proto se Agentura zabývala možnými vlivy záměru na tuto lokalitu soustavy
Natura 2000.
Agentuře je známo, že vzrostlá zeleň nacházející se v prostrou železniční stanice Mikulov na
Moravě je potravním biootopem strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus). V této lokalitě bylo
pozorováno i hnízdní chování tohoto druhu, ale hnízdění se nepodařilo prokázat. Z tohoto důvodu
se Agentura zabývala vlivem záměru na tento ptačí druh. I přes možné zvýšení hlukové zátěže
Agentura významný vliv vyloučila. Stromová zeleň se nachází v místech, kde je již v součastnosti
zvýšená hlučnost a pohyb osob (železniční stanice, autobusový přestupní uzel, hluk z blízké silnice
I/52 a hluková a světelná zátěž ze stávajících průmyslových provozů nacházejících se za
železniční tratí). Strakapoud jižní nepatří mezi druhy ptáků, kteří jsou citliví na hluk a pohyb osob,
což ostatně jeho přítomnost na daném místě dokazuje. Vzhledem k vzdálenosti budoucího areálu
od nejbližších stromů (cca 250 m) lze dle názoru Agentury očekávat takové zvýšení hlukových
emisí, které by vedly k tomu, že se území v oblasti železniční stanice Mikulov na Moravě stane pro
strakapouda jižního neatraktivní.
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I vlastimil.sajfrt@nature.czI T: 602 689 057

U ostaních ptačích druhů, které jsou předměty ochrany ptačí oblasti Pálava nelze významný vliv
očekávat, neboť se v relevatní vzdálenosti od záměru nevyskytuje vhodný biotop a tyto druhy se
zde budou vysktovat pouze náhodně nebo na přeletech.
Agentura se zabývala i možnými vlivy na evropsky významné lokalily v kompetenci Agentury. U
těchto lokalit soustavy Natura 2000 neshledala Agentura možné významné ovlivnění předmětů
ochrany a jejich celistvost. Předmětný záměr se totiž nachází v takových vzdálenostech od těchto
lokalit, že zde žádný vliv nelze reálně očekávat.
Agentura se při svém rozhodování zabývala i § 45g ZOPK. Předmětný záměr nebude dle Agentury
znamenat negativní dotčení strakapouda jižního. Biotopy ostatních předmětů ochrany ptačí oblasti
Pálava se v relevantní vzdálenosti nevyskytují a evropsky významné lokality v kompetenci
Agentury se nacházejí v irelevantních vzdálenostech od záměru.
Agentura doporučuje, aby na jihovýchodní straně budoucího areálu (přivrácená k železniční
trati), která navazuje na stávající zeleň a známé hnízdiště kavek obecných, byla v případě
velkých prosklených ploch zvolena technologie minimalizující střety ptáků s těmito
plochami (speciální skla, případně správně zvolené rozčlenění, které tyto plochy pro ptáky
zvýrazní).

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU:
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.

(podepsáno elektronicky)
Mgr. Jiří Kmet, v.r.
VEDOUCÍ CHKO PÁLAVA
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Vyjádření z hlediska územního plánu k záměru
„A-21-1234_Industrial Zone Mikulov“

č. 11/2022
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování
dle ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), příslušným správním orgánem k vydání vyjádření podle
přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s ustanovením §
154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě podání společnosti IZMikulov s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, zastoupené na základě plné moci
společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, ze dne 05.01.2022 pod čís.
podacím MUMI 22000646, vydává podle ustanovení § 154 správního řádu toto

vyjádření:
záměr: „A-21-1234_Industrial Zone Mikulov“ na pozemcích parc. č. 7730, 7732, 7731/1, 7731/4,
7739/2, 8268/3, 4513/4, 4515/5, 4513/1, 4515/2, 4514 v katastrálním území Mikulov na Moravě, je
v souladu s platným Územním plánem Mikulov ze dne 22.12.2020, v účinnosti 20.1.2021, a v souladu
s cíli a úkoly územního plánování.
Odůvodnění:
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán územního plánování
obdržel podání společnosti IZ-Mikulov s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, zastoupené
na základě plné moci společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, ze dne
05.01.2022 pod čís. podacím MUMI 22000646, jenž obsahoval záměr výstavbu nového výrobně
skladovacího areálu, který bude umístěn na západním okraji Mikulova na místě bez stávající zástavby v
prostoru mezi železniční tratí a koridorem pro plánovanou dálnici D52, v blízkosti železniční stanice
Mikulov.
Úřad územního plánování posoudil záměr z hlediska souladu:
A) s politikou územního rozvoje: Dle Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace
č. 5, schválené usnesením vlády ČR dne 17.8.2020, správní území obce Mikulov na Moravě, jehož
součástí je řešené území, leží v trase koridoru kapacitní silnice R 52 Pohořelice – Mikulov –
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Drasenhofen/Rakousko (nově D52). Na základě zpřesnění níže uvedenou územně plánovací dokumentací
tento koridor záměrem není dotčen.
B) se zásadami územního rozvoje: Obec Mikulov na Moravě je součástí území řešeného Zásadami
územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydanými usnesením č. 2891/16/Z 29 dne 05.10.2016,
s nabytím účinnosti dne 03.11.2016, a dále v rozsahu aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje schválené dne 17.9.2020, která změnila podmínky v území jehož součástí je řešené
území, které ve správním území obce Mikulov na Moravě, vymezují tyto plochy a koridory nadmístního
významu a územního systému ekologické stability:
· DS04 D52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / Rakousko
· DS17 I/40 Mikulov – Sedlec, západ; homogenizace
· DZ07 Trať č. 246 Znojmo – Břeclav, optimalizace
· Cyklistické koridory: EuroVelo 9 a EuroVelo 13, Greenways Praha – Vídeň
· TEE26 Rekonstrukce a zdvojení VVN 110 kV Mikulov – Hrušovany nad Jevišovkou – Suchohrdly
· Územní systém ekologické stability: nadregionální a regionální biocentra NRBC 106 (Milovický les),
RBC 1535 (Nový rybník), RBC 10 (Skalky), RBC 29 (Svatý kopeček), nadregionální a regionální
biokoridory K 159T, K 160T, K JM04T, RK 124, RK JM039, RK JM040
Výše uvedené plochy a koridory nejsou navrženým záměrem dotčeny.
C) s územním plánem obce: Město Mikulov na Moravě má Územní plán Mikulov ze dne 22.12.2020,
v účinnosti dne 20.1.2021. Betonárka Mikulov se nachází v současně zastavěném území obce, v ploše
„VP“ průmyslová výroba. Podmínky pro využití území:
Hlavní využití: pozemky staveb pro průmyslovou výrobu a kapacitní sklady.
Přípustné: pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), služby a
skladování; sběrná místa komunálního odpadu, sběrny surovin; pozemky související dopravní a technické
infrastruktury; pozemky sídelní zeleně, drobná architektura
Nepřípustné: stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným
využitím
Podmíněně přípustné: pozemky staveb zemědělské výroby za podmínky, že svým provozováním a
technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí
souvisejícího území a svými nároky na dopravní obslužnost nezvyšují neúměrně dopravní zátěž v území;
pozemky staveb pro výzkumné ústavy; bydlení a ubytování za podmínky, že se jedná např. o osoby
zajišťující dohled, správce, zaměstnance nebo majitele zařízení a za podmínky, že budou splněny
hygienické limity.
Záměr řeší novostavbu výrobní a skladovací haly s administrativou o celkové ploše 16 128 m2. Výška
stavby 10 m. Hala bude dělena do nájemních jednotek a bude v průběhu času pronajímána jednotlivým
subjektům dle jejich potřeb a nelze tedy v tuto chvíli přesně specifikovat vyráběné a skladované zboží a
přesné zatížení dopravou, ale ze zkušeností na jiných halách s podobným využitím předpokládáme 5-10
kamionů denně.
Objekt se skládá ze šestnácti stejných boxů, které je možné pronajímat buďto jednotlivě, anebo ve větších
celcích.
Součástí záměru jsou i související vedlejší objekty – řešení prodloužení veřejných řadů (voda, plyn,
veřejné osvětlení, splašková kanalizace), přípojek a areálových rozvodů inženýrských sítí, nových
zpevněných ploch, veřejně přístupné účelové komunikace včetně mostku přes vodoteč, úprava břehových
hran a nový vyústní objekt dešťové kanalizace. přeložka vedení VN a zbudování nové trafostanice na
pozemku investora.
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je v území přípustný dle platného územního plánu obce.
D) z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování § 18 a § 19 stavebního zákona: V souladu
s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 odst. 3, 4 a § 19 odst. 1 písm. c), d), e) stavebního
zákona bylo posuzováno, zda je umístění stavby a její řešení v souladu s charakterem území, v souladu
s urbanistickými, architektonickými a estetickými požadavky na využívání a prostorové uspořádání území
a zda s ním nejsou spojeny problémy a rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí a veřejnou
infrastrukturu - prodloužení veřejných řadů (voda, plyn, veřejné osvětlení, splašková kanalizace), přípojek
a areálových rozvodů inženýrských sítí.
Záměr řeší novostavbu výrobní a skladovací haly s administrativou o celkové ploše 16 128 m2. Z
hlediska dopravní obslužnosti je areál napojen na ul. Nádražní a dále na ul. Jiráskova, odvádějící dopravu
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na silnici I/52 (ul. 28. října), procházející po východním okraji města. Z hlediska napojení na technickou
infrastrukturu
Na základě posouzení předložených podkladů a na základě šetření dospěl orgán územního plánování
k závěru, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 odst. 3, 4 a § 19
odst. 1 písm. c), d), e) stavebního zákona.

otisk razítka

Irena Prochásková
odborný zaměstnanec

Obdrží:
Atelier 99 s.r.o., IDDS: dj79ke7
sídlo: Purkyňova č.p. 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 12

