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ÚVOD
Oznámení záměru
REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU
(dále jen oznámení) je předkládáno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon), a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle
§ 7 zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, bodu 10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny, sloupce B. U tohoto bodu
nejsou definovány žádné limitní hodnoty vzhledem ke kapacitám či rozsahu záměru. Současně je záměr zařazen i do
kategorie II, bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických
pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických
výrobků, barev a laků v množství nad 100 t, sloupce B. Bude tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona předmětem
zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona a posuzování záměru bude dle § 22 odst. a) zajišťovat krajský úřad
Jihomoravského kraje.
S ohledem na požadovanou podrobnost je oznámení v souladu s § 6 odst. 5 větou první předkládáno v rozsahu dle
přílohy č. 4 k zákonu.

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.

Obchodní firma
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

2.

IČ
67981801

3.

Sídlo (bydliště)
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
tel: 225 131 732
Ing. Martin Vavřička – vedoucí oddělení přípravy
tel: 225 131 751, e-mail: vavricka@rvccr.cz

5.

Hlavní projektant – studie
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.

Základní údaje

1. Název záměru
REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU
Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění:
kategorie:

II

bod:

10.9

název:

Rekreační přístavy na jachty a malé čluny

sloupec:

B

kategorie:

II

bod:

10.4

název:

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

sloupec:

B

a

Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto
zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné
limitní hodnoty, je-li uvedena nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně
změní jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Rekreační přístav Veselí nad Moravou je součástí sledované, dopravně významné, využívané vodní cesty třídy 0
vymezené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (vodní cesta místního významu). Tato vodní cesta
zahrnuje vodní tok řeky Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje včetně průplavu
Otrokovice – Rohatec. Část této vodní cesty – mezi Otrokovicemi a Rohatcem je historicky nazývaná Baťův kanál.
Navrhované parametry vodní cesty třídy 0 jsou definovány vyhláškou Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních
cestách, plavebním provozu a přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, takto:
•

nejmenší plavební hloubka

•

rozměry návrhového plavidla

1,5 m (přípustný ponor plavidla 1,2 m + 0,3 m marže),
délka

20 m
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šířka

5m

ponor

1,2 m

Na základě údajů o stávajícím lodním parku byly navrženy 4 třídy plavidel, charakterizující základní typy a rozměry
plavidel využívajících stání v přístavu:
Tabulka č. 1 Rozměry základních typů plavidel

Typ
A
B
C
D

Délka (m)
20
10
8
5

Šířka (m)
5
4
3
2,5

Záměr je charakterizován těmito údaji:
plocha přístavního bazénu

5 260 m2

objem prohrábky dna

cca 1 600 m3

celková délka plovoucího mola

cca105,25 m

délka pevné hrany

cca 38,53 m

minimální plavební hladina

169,90 m n. m.

maximální plavební hladina

169,96 m n. m.

kóta upraveného dna

168,40 m n. m.

Přístav bude umožňovat stání základních typů plavidel:
Tabulka č. 2 Počet základních typů plavidel v přístavu

Typ plavidla
A
B
C
D
Celkem

Skladovací kapacita pohonných hmot

Kapacita
2
13
20
0
35

22 m3 (3 samostatné nádrže, 2 x nafta, 1 x benzín)

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr rekreačního přístavu je umístěn na území České republiky, v Jihomoravském kraji, v obci Veselí nad Moravou.
Z hlediska územní správy je lokalizace záměru následující:
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Veselí nad Moravou

Katastrální území:

Veselí nad Moravou [780723]

Pozemky:

st. 525, 71/9, 71/10, 71/11, 80/1, 103/5, 747/1, 751/1, 825/9, 1041/2, 2786, 2849, 5088,
5089
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Obrázek č. 1 Poloha záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem, jenž je prověřován ve zjišťovacím řízení, je vybudování plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační
plavidla na Baťově kanále ve městě Veselí nad Moravou, uvnitř současně zastavěného území. Respektive se bude
jednat o rozšíření stávajícího přístavu.
Přístav bude určen pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání rekreačních plavidel a k zajištění servisních
služeb (připojení na pitnou vodu a elektrickou energii, odběr odpadních a nádních vod – čerpání fekálních vod a
výlevka pro chemické WC, odběr komunálního odpadu, možnost tankování pohonných hmot). Přístav bude současně
plnit i funkci ochranného přístavu – bude zajišťovat bezpečné vyvázání plavidel během zvýšených vodních stavů až po
Q100.
Posuzovaný záměr bude zahrnovat především rozšíření přístavního bazénu, přístavní mola, servisní centrum a
napojení na technickou infrastrukturu. Pevná přístavní hrana bude prodloužena k rampě pro zavážení plavidel a na
břehu bude vytvořena zpevněná plocha. Za rampou pro zavážení plavidel bude na stejné úrovni jako před ní
pokračovat podélně s břehem plovoucí molo. Toto molo bude co možná nejvíce kopírovat břehovou linii. Za ním,
směrem do travnaté plochy, bude svah upraven ve sklonu 1:2.
Součástí záměru je také napojení na veřejnou technickou infrastrukturu – přípojka elektrické energie, pitné vody a
kanalizace pro přístav včetně koncových pilířků pro připojení plavidel. Záměr bude zajišťovat i odčerpání fekálních a
nádních vod, odběr komunálního odpadu, možnost tankování pohonných hmot.
Dispozice přístavu bude umožňovat stání celkem 35 plavidel o různé velikosti. V přístavním bazénu bude vymezen
prostor pro obratiště lodí o průměru 24 m.
Přístav bude zároveň zajišťovat i funkci ochrannou.
Záměry, které by mohly mít kumulativní vliv s návrhem přístavu Veselí nad Moravou, jsou plavební komora Rohatec,
rekreační přístav Petrov, rekonstrukce zámku a výstavba altánu pro turisty v areálu přístavu.
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Účelem projektu „Plavební komora Rohatec“ (resp. „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec)
situovaného v území obcí Sudoměřice a Rohatec je prodloužit splavnou délku Baťova kanálu (vodní cesty Otrokovice Rohatec) do zdrže jezu Hodonín. Nesplavnost úseku mezi zdrží jezu Hodonín na řece Moravě a zdrží stavidlového
jezu v Sudoměřicích je dána jednak vlastním objektem stavidlového jezu a zároveň nesplavností říčky Radějovky
v tomto úseku. Prodloužením splavnosti vodní cesty až do města Hodonín (které by mohlo být dalším cílem pro aktivní
rekreaci) je pravděpodobné výrazné pozitivní posílení turistického potenciálu celého Baťova kanálu.
Výsledkem procesu EIA bylo souhlasné stanovisko a nebyl prokázán významný negativní vliv na Naturu 2000.
Výstavba plavební komory je nyní ve fázi územního řízení.
Druhým záměrem je vybudování nového rekreačního přístavu v severozápadní části obce Petrov (oznámení záměru
2010) s kapacitou pro 45 plavidel. Z procesu EIA v rámci zjišťovacího řízení nevyvstal požadavek dalšího posuzování.
Záměr byl schválen a v roce 2015 by měl být uveden do provozu.
V blízkosti areálu přístavu se také nachází zámek, u kterého je plánována rekonstrukce. Vzhledem k nevyřešené
situaci financování tohoto projektu není realizace v nejbližší době předpokládána.
V areálu přístavu je plánovaná výstavba nového altánu pro turisty. Altán bude charakteru drobného otevřeného objektu
ve stylu dřevěné konstrukce terasy stávajícího domu. Bude sloužit jako kryté pódium pro kulturní akce, přístřešek při
nepříznivém počasí nebo při čekání na přepravu. Kulturní akce pořádané v nově vytvořeném zázemí reálu zvýší
turistickou atraktivitu lokality. Objekt bude umístěn na ostrohu území mezi kanálem a přístavem (viz vizualizace
Obrázek č. 2). Termín realizace projektu nebyl prozatím stanoven.

Obrázek č. 2 Vizualizace navrhovaného altánu v přístavu

Využití plavebního kanálu včetně posuzovaného úseku a vlivy vyvolané s jeho provozem budou kumulovány
s využitím vodní cesty na řece Moravě. Tato vodní cesta v současné době představuje zejména významný turistický a
rekreační potenciál, který ve spojení s dalšími volnočasovými aktivitami může vyvolat zvýšený zájem o využití celé
vodní cesty.
Rekreační přístav Veselí nad Moravou leží v okrajové severovýchodní části ptačí oblasti Bzenecká Doubrava –
Strážnické Pomoraví (kód CZ0621025). V této ptačí oblasti se nachází také záměry - plavební komora Rohatec
a rekreační přístav Petrov. V případě záměru rekreačního přístavu ve Veselí nad Moravou byl vliv na soustavu Natura
2000 vyloučen.
Další plánované záměry, jež by mohly mít kumulativní vlivy na připravovaný projekt, v současné době nejsou známy.
Lze konstatovat, že plánovaný záměr nebude mít negativní kumulativní vlivy s jinými záměry.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Důvodem realizace předkládaného záměru je zřízení rekreačního přístavu na vodní cestě - Baťově kanále. Přístav
bude zajišťovat 35 stání rekreačních plavidel (lodě z půjčoven na Baťově kanálu, soukromé lodě, výletní lodě).
Zároveň bude plnit funkci ochrannou.
Baťův kanál trpí v současné době nedostatkem vyvazovacích míst pro krátkodobé a především dlouhodobé stání lodí
výletní a rekreační plavby. Situaci s vyvazovacími místy, která zajišťují protipovodňovou ochranu plavidel lze hodnotit
jako kritickou, protože na celé vodní cestě je v současné době velmi málo takových míst. V severní části vodní cesty
od Veselí nad Moravou po Kroměříž (na 49 km vodní cesty) se takové místo nenachází ani jedno a lodě jsou v případě
povodňových stavů odkázány na vytažení z vody, nebo provizorní vyvázání na kanálovém úseku Staré Město –
Spytihněv.
Lokalita ve Veselí nad Moravou nabízí rozšíření stávající kapacity stání v již existujícím lagunovém přístavu s využitím
veškerého zázemí přístavu s restaurací, ubytováním i dalšími aktivitami.
V současné době je přístav omezen pro stání cca 11 lodí, které zde mají dlouhodobá stání. V blízkosti není žádné
veřejné přístaviště pro krátkodobá stání plavidel na vodní cestě, ani zastávkové místo pro výletní plavby. Přístav
v současné době umožňuje střednědobá a krátkodobá stání pouze v rozsahu omezeném jeho kapacitou.
Lagunový přístav Veselí nad Moravou je a bude i po rozšíření určen pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
vyvázání plavidel a zajištění protipovodňové ochrany lodí mimo koryto řeky. Tím budou zajištěny variabilní způsoby
provozu na vodní cestě s odlišnými nároky – plavba s poznáváním okolí vodní cesty a dlouhodobější i krátkodobá
stání za účelem dalších služeb (servis, doplnění PHM, odběr odpadních vod a odpadů).
Rekreační přístav ve Veselí nad Moravou je již v současné době centrem Baťova kanálu jak s ohledem na historický
rozvoj této vodní cesty, její obnovení v 90. letech resp. nalezení nového smyslu pro rekreační a turistické využití, tak i
vzhledem k zázemí a aktivitám zvyšujícím potenciál celého areálu a lokality. Tomuto významu neodpovídá ani kapacita
ani technické zázemí přístavu. Záměrem je jednak zvýšit kapacity stání plavidel a vybudovat odpovídající zámezí pro
běžné služby uživatelům na vodní cestě.
Přístav je snadno dostupný individuální motorovou dopravou i hromadnou dopravou. Přímo v areálu i v jeho blízkosti
se nachází dostatečná kapacita pro parkování vozidel. Lokalitou prochází cyklostezka podél Baťova kanálu, i stezka
pro pěší turistiku.
Lokalita přístavu je pro sportovní a rekreační plavbu velmi atraktivní nejen díky blízkosti centra Veselí nad Moravou,
památek a areálu přístavu s dalšími aktivitami. Areál přístavu nabízí také ubytovací a stravovací kapacity, které jsou
přístav tohoto typu zcela nezbytné.
V lokalitě navrhovaného přístavu jsou naplněny předpoklady maximální návštěvnosti v průběhu celé plavební sezóny.
Kromě místního obyvatelstva (město Veselí nad Moravou má 11.500 obyvatel) je vysoká návštěvnost okolních obcí a
měst (Strážnice, Uherský Ostroh).
Současná návštěvnost přístavu je poměrně stabilní a pohybuje se kolem 15 000 osob za rok, z čehož přestavuje:
−

výletní plavby (loď Danaj) cca 12 000 osob ročně

−

půjčovna lodí cca 2 500 osob ročně

−

posádky pronajatých lodí a hausbótů cca 500 osob ročně.

K této návštěvnosti je nutno připočítat:
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−

cyklisté projíždějící po cyklostezce (pouze průjezd nebo krátká zastávka)

−

návštěvníci areálu přístavu a jeho okolí cca 5 000 osob ročně.

Po rozšíření rekreačního přístavu lze očekávat návštěvnost lokality Veselí nad Moravou ve výši 25 000 až 30 000 osob
ročně.
Základní strukturální podmínky rozvoje cestovního ruchu jsou následující:
Konkurenceschopné produkty cestovního ruchu
Infrastruktura cestovního ruchu
Marketing a organizace cestovního ruchu
Navrhovaný záměr „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ představuje infrastrukturní stavbu v oblasti vodní dopravy
zaměřené výhradně na rekreační a turistické využití. Pro plný rozvoj potenciálu nejen této stavby, ale celé vodní cesty,
je nezbytné naplňovat i další faktory ovlivňující využití služeb cestovního ruchu.
Přehled variant
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (stav bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci posuzovaného záměru. Popis této varianty je uveden
v příslušných kapitolách oznámení (část B).
Vlastní záměr je řešen jednovariantně. V rámci dispoziční studie (VPÚ DECO Praha a.s., listopad 2012) byly v dané
lokalitě prověřeny 4 varianty (1a, 1b, 2, 3), které se lišily především dispozičním řešením přístavních mol. Z hlediska
kapacity přístavních stání se jako nejvýhodnější jevily varianty 1a a 1b (45 a 49 stání). U těchto variant by však došlo
k podstatně většímu zásahu do břehu, čímž by se zmenšil prostor pro zázemí přístavu. Vzhledem k tomu byla po
jednání se zástupci Státní plavební správy, Povodí Moravy, s.p. a města Veselí nad Moravou vybrána varianta 2, která
nabízí nejvhodnější využití daného území při zaručení nejvhodnějšího plnění funkce přístavu. Tato varianta
představuje ideální poměr počtu plavidel umístěných v přístavním bazénu k objemu a rozsahu zemních prací nutných
pro úpravu vodní plochy. Dispoziční uspořádání varianty 2 je nejvhodnějším řešením jak z hlediska finančních nákladů,
tak z hlediska provozu v přístavu.
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Obrázek č. 3 Situace záměru včetně zásahů do koryta

Nulová varianta (varianta 0) je variantou referenční. Představuje stav bez realizace záměru. Slouží k porovnání vlivů,
které souvisí s realizací záměru se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi
aktivní a nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmé umístění záměru a jeho rozsah, je přiložena v přílohách tohoto
oznámení.
Rekreační přístav Veselí nad Moravou bude řešen jako rozšíření stávajícího přístavu v dané lokalitě.
Popis stávajícího stavu (přístavu)
Pozemní část stávajícího přístavu tvoří budova informačního centra Baťova kanálu, jejímž provozovatelem je město
Veselí nad Moravou. Tato budova též slouží jako restaurace. Dále se zde nachází budova penzionu, objekty
hygienického zázemí a budova dílny.
Areál přístavu je oplocen, přístup je umožněn bránou na západní straně po asfaltové komunikaci a brankou na
východní straně. Podél Baťova kanálu vede cyklostezka. Před areálem se nachází parkoviště s kapacitou 6
parkovacích míst. Povrch plochy pro pohyb automobilů je v areálu tvořen štěrkem. V prostoru před penzionem je
počítáno s řadou parkujících osobních automobilů v kolmém uspořádání (osobní vozidla dle ČSN 73 6056 – délka
parkovacího pásu 5 m). Zbytek areálu tvoří zatravněná plocha o výměře cca 0,75 ha. V zatravněné ploše se nachází
vzrostlé dřeviny. V severní části areálu je plechová hala, k níž vede zpevněná cesta z betonových panelů.
Současná nabídka služeb v přístavu zahrnuje: možnost stání, pravidelné plavby výletní lodí, půjčovna lodí, servis lodí
a lodních motorů, elektrickou přípojku, odčerpání odpadních nádrží, tříděný odpad, sjezd pro lodě, WC, pitnou vodu,
sprchu, rychlé občerstvení, penzion/hotel, stanový kemp, dětské hřiště, parkoviště, připojení WiFi, možnost koupání a
informační centrum.
V současné době slouží přístav ke stání jednoho plavidla o rozměrech 15 m x 4 m, jednoho plavidla rozměrů 10 m
x 4 m a 4 plavidel o rozměrech do velikosti 8 m x 3 m. Zbytek vyvázaných plavidel jsou plavidla do rozměrů
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5 m x 2,5 m. Dle překategorizování zde stojí 1 x plavidlo o velikosti A, 2 x plavidlo o velikosti C a 8 x plavidlo o velikosti
D.
Popis záměru
Stávající přístav je bazénového typu, tvaru otevřeného obdélníku. Dvě strany tohoto obdélníku tvoří pevná přístavní
hrana ve tvaru písmene L, tvořená betonovými tvarovkami. Přístavní hrana zůstane zachována. Za ní se nachází
vodorovná pochozí plocha, která je vysypána štěrkem.
Dispoziční řešení přístavních mol
Bude zachována stávající část přístavního bazénu. Pevná přístavní hrana bude prodloužena k rampě pro zavážení
plavidel. Na břehu bude vytvořena zpevněná plocha šířky 2,5 m. Hrana bude tvořena železobetonovým věncem. Svislá
stěna bude ze štětovnic a bude kotvena mikropilotami.
V části přístavního bazénu mezi vjezdem do přístavu a rampou pro zavážení plavidel budou stání pro plavidla kolmo
k břehu. Pro každá dvě plavidla bude umístěn výložník. Za rampou pro zavážení plavidel bude na stejné úrovni jako
před ní pokračovat podélně s břehem plovoucí molo. To bude co možná nejvíce kopírovat břehovou linii a bude
zalomeno. Za ním, směrem do travnaté plochy, bude svah upraven ve sklonu 1:2. Celková délka plovoucího mola
bude 105,25 m, ukotveno bude na čtyřech dalbách.
Pro vyvázání plavidel budou sloužit rohatinky na výložnících a pacholata na svislé přístavní hraně vedle rampy pro
zavážení plavidel a na hraně servisního centra.

Přístavní mola
Jako nejvhodnější varianta pro posuzovaný záměr byla vybrána ocelová konstrukce na betonovém plováku.
Pontony jsou tvořeny betonovými plováky, na kterých je upevněna pochůzná ocelová pozinkovaná nástavba s
pochůznou palubou (ošetřené dřevo, dřevoplast). Nástavbu o délce 9,0 m podpírají dva plováky o rozměrech cca 2,3 x
2,5 x 1,0 m.
Přístup na plovoucí molo bude umožňovat přístupová lávka o délce 9 m, ke které povede ze zpevněné plochy 12,5 m
dlouhá přístupová rampa. Rozšíření břehu bude napojeno na stávající břeh přístavního bazénu. V části u zámku bude
dostatečný prostor pro umístění obratiště.
Rampa pro zavážení plavidel
Rampa bude umístěna v místě stávající rampy. Povrch bude změněn z panelů na zpevněnou betonovou plochu. Šířka
rampy bude 6 m, podélný sklon 1:7. Z obou stran rampy budou instalovány oděrné trámce. Pravá strana bude tvořena
pevnou, svislou přístavní hranou. Levá strana rampy bude od plovoucích mol oddělena svodidly.
Servisní centrum
Servisní centrum bude umístěno vlevo od vjezdu do přístavu. Lodě tak budou mít co nejkratší manévrovací dráhu a
zároveň dostatečný prostor k připlutí k servisnímu centru. Bude využita stávající svislá nábřežní hrana o délce 23 m.
Vodorovná plocha bude zpevněna.
Nábřežní hrana bude na stávající kótě 170,22 m n. m., ve sklonu 1 % směrem do přístavního bazénu. Výška nábřežní
hrany nad maximální plavební hladinou bude 0,26 m. Část servisního centra bude tvořit manipulační plocha kolem
stojanu pro výdej pohonných hmot, která bude zastřešena. Na zpevněnou plochu bude navazovat přístupová
komunikace z pozemní části přístavu. K servisnímu centru náleží i objekt zázemí servisního centra.
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Součásti servisního centra:
•

objekt zázemí servisního centra

Půdorysné rozměry objektu budou 6 x 5 m. Bude sloužit jako zázemí pro obsluhu a umístění technologie přístavu
– elektro, kamerového systému. Objekt bude zakomponován do plánované výstavby altánu a jeho zázemí.
•

koncový pilířek (odběrný sloupek)

Na vodorovné přístavní hraně budou umístěny koncové pilířky pro napojení rekreačních plavidel k přívodu pitné
vody a elektrické energie. Pro každý pilířek bude vybudován železobetonový základový blok o rozměrech 1 x 1 x
0,5 m, ve kterém bude umístěna ochrana pro kabel NN, vodovodní potrubí a příprava k upevnění přípojného
pilířku. Alternativně lze přípojné pilířky upevnit chemickými kotvami. Minimální vzdálenost okraje koncového pilířku
od přístavní hrany bude 0,5 m, tak, aby nedošlo k jeho poškození zvýšenou přídí kotvících plavidel, pokud by
najely příliš blízko břehu.
Jeden pilířek bude sloužit k připojení až čtyř plavidel k elektrické energii a jednoho plavidla k přívodu pitné vody a
bude mít:
o

čipový terminál s měřící jednotkou

o

informační displej

o

4 x zásuvku 230 V, max. 10 A

o

1 x vývod vody rychlospojkou ½´´

o

osvětlení LED

o

maximální příkon 9,2 kW

Pilířek bude ovládán pomocí čipových karet, umožní odebrat předem definované množství vody nebo elektrické
energie odpovídající hodnotě kreditu odpočítaného z karty.
•

tankování pohonných hmot

Nádrž pohonných hmot bude nadzemní, dvouplášťová (meziplášťový prostor bude hlídán signalizačním
zařízením) a bude ukotvena na základových blocích. Preferováno je ukotvení proti vyplavání zvětšeným
betonovým základem, který bude mít rozměry alespoň 5,7 x 2,6 x 0,5 m. Nádrž bude oplocena takovým
způsobem, aby nepůsobila rušivým estetickým dojmem. Oplocení bude dimenzováno tak, aby v případě průchodu
stoleté vody zabránilo ohrožení nádrže nárazem plovoucího předmětu. Plnění nádrže bude prováděno
cisternovým vozem ze stáčecího místa (zpevněná plocha vyhrazená cisternovému vozu). Na stáčecím místě bude
umístěna stáčecí šachta s uzamykatelným poklopem, kam bude ústit plnící potrubí nádrže PHM a kde bude
připojována cisterna s vlastním čerpadlem. V šachtě budou armatury se standardizovaným uzávěrem.
Stáčecí místo nebude zastřešené, dešťové vody budou mimo dobu stáčení svedeny odvodňovacím žlabem
do odlučovače ropných látek a odtud do kanalizace areálu. Plocha stáčecího místa bude ohraničena zvýšenými
obrubníky a vyspádována do odvodňovacího žlabu, který svede případné úkapy či ropné látky v případě havárie
do bezpečnostní jímky. Minimální objem bezpečnostní jímky je 7 m3. Z toho 5 m3 odpovídá bezpečnostní nádrži
pro případ úniku pohonných hmot na stáčecím místě a 2 m3 bude možné zaplnit nádními vodami čerpanými
vývěvou. Jímka bude vodotěsná s odvětráním vyvedeným nad úroveň hladiny při průtoku Q100 184,10 m n. m. Při
povodni bude jímka kromě odvětrání pod úrovní Q100, a proto bude navržena proti působení vztlaku (to zabrání
jejímu vyplavání).
Do jímky bude ústit potrubí ze stojanu pro odčerpání nádních vod. Dále sem bude zaústěno potrubí
z bezpečnostní nádrže (umístěná v manipulační ploše u stojanu pro výdej pohonných hmot). Jímka bude osazena
čidlem pro sledování hladiny. Při jejím naplnění budou nashromážděné vody odváženy k bezpečné likvidaci.
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Před bezpečnostní jímkou a odlučovačem ropných látek bude dvoupolohový uzávěr, který umožní odtok buď do
bezpečnostní jímky, nebo přes odlučovač ropných látek do kanalizace. Před začátkem stáčení musí obsluha
otevřít uzávěr do bezpečnostní jímky (tím dojde k uzavření odtoku přes odlučovač do kanalizace).
Pohonné hmoty budou přiváděny potrubím z nádrže pohonných hmot (PHM) do stojanu pro výdej PHM. Místo se
stojanem pro stáčení PHM bude umístěno na zastřešené manipulační ploše, konstrukce zastřešení bude alespoň
3,5 m nad vodorovnou plochou servisního centra. Půdorysné rozměry střechy budou 6 x 4,1 m. Manipulační
plocha bude utěsněna izolací odolnou proti průsaku ropných látek a bude svedena do podzemní dvouplášťové
nádrže na úkapy. Dešťové vody ze střechy manipulační plochy budou svedeny do přístavního bazénu. Všechny
nádrže budou vybaveny plovákovými ovladači se signalizací minimální a maximální hladiny, tudíž nemůže dojít k
jejich přeplnění.
Stojan bude vybaven bezúkapovými pistolemi, předpokládá se jedna pistole pro každé médium. Při plnění
maximálního objemu nádrže rekreačního plavidla se předpokládá doba maximálně 4 minuty, plnící pistole tak
bude mít průtok 45 - 90 l/min. Při umístění stojanu pro výdej PHM je nutné dodržet pásmo požární ochrany (6,5 m
od osy výdejního stojanu).
Pro případ havárie bude v přístavu připravena norná stěna, s pomocí které bude možno zahradit vjezdový objekt,
aniž by došlo ke kontaminaci a úniku pohonných hmot do Baťova kanálu.
•

odběr odpadních vod

Odběr odpadních vod budou zajišťovat dvě součásti – vývěva a výlevka. Vývěva bude určena k odčerpání
fekálních vod. Bude umístěna na vodorovné nábřežní hraně kratší strany přístavu. Fekální vody budou tlakovým
potrubím odčerpávány do šachty, která bude napojena gravitačním potrubím na stávající kanalizační šachtu (na
veřejnou stokovou síť Veselí nad Moravou). Vývěva bude ovládána z modulu Z (na koncovém pilířku servisního
centra). Nádní vody budou čerpány vývěvou. Stojan pro čerpání nádních vod z lodí bude ústit do bezpečnostní
jímky. Nádní vody mohou zaplnit 2 m3 v jímce.
Samostatnou komponentou bude volně stojící výlevka chemických toalet. Tvar bude čtvercový nebo obdélníkový,
o straně cca 0,4 – 0,7 m. Výlevka bude vyrobena v plně nerezovém venkovním provedení, včetně nerezového
pochůdného poklopu. Napojovacími body stavební připravenosti je odpadní potrubí DN 110, napojení na vodu s
vnitřním závitem 1/2” a napájecí a ovládací kabel CYKY 7Cx1,5, s napájením 12 V DC z modulu Z.
•

odběr komunálního odpadu

Bude zajištěn umístěním pěti plastových kontejnerů s kolečky. Minimální objem jednoho kontejneru bude 240 l.
Kontejnery budou označeny symboly pro tříděný odpad a budou umístěny na vodorovné ploše nábřežní hrany.
Před svozem odpadu budou převezeny po zpevněné přístupové komunikaci na místo vedle informačního centra,
kde budou přístupné pro automobil určený k nakládání maloobjemového sběrného odpadu a jeho odvozu. Po
vyprázdnění budou převezeny na původní místo.
•

osvětlení

Zpevněné plochy budou osvětleny veřejným osvětlením. V místě přístavní hrany, v prostoru servisního centra a na
plovoucích molech je potřeba minimální úroveň hladiny osvětlení 5 LUX. Plovoucí mola budou osvětlena
trubicovými světly umístěnými na zábradlí. Osvětlení je vhodné umístit také pod zastřešením manipulační plochy
nad výdejním stojanem pohonných hmot.
•

informační systém přístavu

V rámci vybudování servisního centra bude osazen informační systém přístavu. Tento informační systém musí
splňovat Obecné požadavky na informační vybavení veřejných přístavišť a přístavišť osobní lodní dopravy, které
stanovilo Ředitelství vodních cest ČR.
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•

plavební značení

Servisní centrum bude osazeno příslušným plavebním značením. Plavební znak bude kotven do betonového
základu.
Napojení na inženýrské sítě
•

elektrická energie

K napojení přístavu k elektrické energii bude sloužit přípojka nízkého napětí (NN). Je uvažován odběr 103 kW.
Předpokládá se umístění 12 ks přípojných pilířků pro rekreační plavidla (1 pilířek pro 4 plavidla) při 60 %
současnosti. Příkon jednoho pilířku je 10 kW. Zpevněné plochy budou osvětleny veřejným osvětlením. Osvětlení
přístavních mol bude trubicovými svítidly, osvětlení přístavu stožáry veřejného osvětlení. Budova zázemí
servisního centra bude vytápěna elektrickým vytápěním.
Vybavení přístavu a spotřeba elektrické energie:
Přípojné pilířky

89 kW

Stojan PHM

1,0 kW

Čerpadla, vývěva, ...

3,0 kW

Osvětlení

5,0 kW

Elektrické vytápění

4,0 kW

Kamery

0,15 kW

Rozvaděče, ...

0,85 kW

Celkem

103 kW

Zařízení bude k distribuční soustavě připojeno přes novou přípojkovou skříň, umístěnou na hranici parcely č.
103/5 v k. ú. Veselí nad Moravou. Skříň bude napájena kabelovým vedením NN u trafostanice 22/0,4 kV Benátky.
Délka přípojky od přístavu k trafostanici bude 130 m.
•

vodovod

Maximální spotřeba vody v přístavu bude cca 5 m3/den. Tato hodnota vychází z předpokladu, že potřeba vody pro
jedno plavidlo odpovídá průměrné velikosti nádrže na vodu. Současnost 40 % vychází z předpokladu, že každé
plavidlo při plně obsazeném přístavu doplní svou nádrž v průměru 1 x za dva dny. Vzhledem k sezónnímu
provozu bude potřeba vody v přístavu mimo sezónu výrazně nižší.
Celkový odběr V = 7050 l/den
40 % současnosti
Qm = 3 l/min
Při návrhu vodovodu bylo postupováno v souladu s normou ČSN 75 5455. Napojení přístavu je možné na
projektovaný vodovodní řad na parcele č. 71/11. Bude zřízena vodoměrná šachta, přípojka bude mít délku 35,5 m.
•

kanalizace

Splaškové vody budou napojeny na kanalizaci v areálu. Objem splaškových vod bude cca 6 m3/den (spotřeba
pitné vody 5 m3 + srážková voda z odlučovače ropných látek u stáčecího místa 1 m3). Budou odváděny fekální
vody čerpané z plavidel a také vody z výlevky pro chemické WC. Délka přípojky bude cca 30 m.
Veřejný přístup a příjezd
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Přístup a příjezd do areálu bude umožněn po stávajících komunikacích. Výhledově je možné, že bude vytvořena
přístupová cesta na parcele č. 380 /8.
Stání pro osobní automobily
Pro parkování osobních automobilů mohou být využita parkovací místa před areálem (před informačním centrem,
v rámci areálu (u penzionu) a před zámkem Veselí nad Moravou, parc. č. 103/5). Tato parkoviště nabízejí dostatečnou
kapacitu parkovacích míst. Budování dalších parkovacích míst není předpokládáno.
Kamerový systém
Přístav bude vybaven kamerovým systémem. Výstupem kamer pro účely monitorování budou jednotlivé snímky.
Přenos dat z kamerového systému bude přes telekomunikační zařízení (GPRS) do aplikace přes webové rozhraní do
provozní budovy. Kamerový systém bude koordinován s kamerovým systémem městské policie.
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Obrázek č. 4 Situace dispozice přístavu
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Obrázek č. 5 Situace dispozice přístavu - detail
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2017

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu: 2018

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou tyto územně samosprávné celky:
kraj

Jihomoravský

Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

obec

Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Veselí nad Moravou

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Veselí nad Moravou
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9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí
vydávat
Tabulka č. 3 Výčet navazujících rozhodnutí

Rozhodnutí

Právní předpis

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Kolaudační rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Povolení k nakládání s povrchovými
vodami

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Souhlas s trvalým záborem ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za trvalé
odnětí půdy ze ZPF
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
podle § 8 odst. 1 zákona
Závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody k zásahu do VKP podle §4
odst. 2 zákona
Souhlas se zásahem do územního
systému ekologické stability –
nadregionální úroveň
Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů podle §56
a §50 zákona
Souhlas s umístěním, stavbou a
provozováním zdroje znečišťování
ovzduší
-

u vyjmenovaného zdroje

-

u nevyjmenovaného zdroje

Příslušný správní úřad
MÚ Veselí nad Moravou, Odbor životního
prostředí a územního plánování, oddělení
Stavební úřad
MÚ Veselí nad Moravou, Odbor životního
prostředí a územního plánování
MÚ Veselí nad Moravou, Odbor životního
prostředí a územního plánování, oddělení
Stavební úřad
MÚ Veselí nad Moravou, Odbor životního
prostředí a územního plánování
(Vodoprávní úřad)
MÚ Veselí nad Moravou, Odbor životního
prostředí a územního plánování
(Vodoprávní úřad)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

MÚ Veselí nad Moravou, Odbor životního
prostředí a územního plánování

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Veselí nad Moravou, Odbor majetku a
investic

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Veselí nad Moravou, Odbor životního
prostředí a územního plánování

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Odbor životního prostředí

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší
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II.

Údaje o vstupech

1. Půda
Záměr nezasahuje do pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF) ani do pozemků určených
k plnění funkce lesa (PUPFL).
Posuzovaný záměr se převážně nachází na ostatních plochách, částečně na plochách vodního toku a zastavěné
ploše. Následující tabulka zobrazuje přehled dotčených parcel, včetně druhu pozemku, způsobu využití a výměry.
Tabulka č. 4 Přehled pozemků dotčených záměrem

katastrální
území

Veselí nad
Moravou
(780723)

parcelní
číslo
st. 525
71/9
71/10

druh pozemku

způsob využití

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

--neplodná půda
koryto vodního toku přirozené nebo
upravované

vodní plocha

celková výměra
(m2)
201
3839
14953

71/11

ostatní plocha

neplodná půda

404

80/1

ostatní plocha

zeleň

9637

103/5
747/1
751/1
825/9
1041/2
2786
2849
5088
5089

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace
manipulační plocha
manipulační plocha
ostatní komunikace
vodní nádrž umělá
neplodná půda
ostatní komunikace
sportoviště a rekreační plocha
sportoviště a rekreační plocha

2766
843
4639
257
7579
758
2811
336
434

Trvalý zábor:

5198 m2

Dočasný zábor:

1554 m2
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Obrázek č. 6 Záborový elaborát, VPÚ DECO Praha, a.s. listopad 2012

2. Voda
Přístav bude napojen na projektovaný vodovodní řad na p.č. 71/11. Bude zřízena vodoměrná šachta, přípojka
bude o délce 35,5 m.
Maximální potřeba vody v přístavu (jak pro plavidla ukotvená v přístavu tak i pro ostatní plavidla) bude činit cca 5
m3/den. Hodnota vychází z předpokladu, že potřeba vody na jedno plavidlo odpovídá průměrné velikost nádrže
na vodu. Současnost 40 % vychází s předpokladu, že každé plavidlo při plně obsazeném přístavu doplní svou
nádrž průměrně 1 x za dva dny. Vzhledem k sezónnímu provozu bude potřeba vody mimo sezónu výrazně nižší,
stejně jako průměrná denní potřeba vody.
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celkový odběr V = 7050 l/den
40% současnost
kd = 1,5 součinitel denní nerovnoměrnosti
Qm = 3 l/min
Tabulka č. 5 Potřeba vody v přístavu

plavidlo

počet

A
B
C
D

2
13
20
0

potřeba vody na
plavidlo (l)
500
250
140
20
CELKEM

celkem (l)
1000
3250
2800
0
7050

Při návrhu vodovodu bylo postupováno podle normy ČSN 75 5455. Byl použit výpočet pro provozy s nárazovým
odběrem vody. Uvažovaná doba plnění návrhového zásobníku o objemu 500 l je 30 minut (napouštění bude
probíhat rychlostí 0,3 l/s – průtok na jedné výtokové armatuře). Návrh spotřeby vody (Tabulka č. 5) odpovídá
vyhlášce č. 120/2011 Sb.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie bude využívána pro přípojné pilířky (odběr plavidel kotvících v přístavu), objekt servisního
centra (vytápění), veřejné osvětlení přístavu a kamerový systém a tankování pohonných hmot. Pro odběr plavidel
budou zřízena odběrní místa, stojany (přípojné pilířky) na přístavním mole.
Předpokládá se umístění 12 ks přípojkových pilířků pro rekreační plavidla (1 pilířek pro 4 plavidla) při 60 %
současnosti. Příkon jednoho pilířku je 10 kW.
Zpevněné plochy budou osvětleny veřejným osvětlením (5,0 kW). V místě přístavní hrany, v prostoru servisního
centra a na plovoucích molech je potřeba minimální úrovně hladiny osvětlení 5 LUX. Osvětlení přístavních mol
bude trubicovými svítidly, osvětlení přístavu stožáry veřejného osvětlení.
Budova a zázemí servisního centra bude vytápěna elektrickým vytápěním.
Tabulka č. 6 Odběr elektrické energie v přístavu

Vybavení přístavu
přípojné pilířky
stojan PHM
čerpadla, vývěva
osvětlení
elektrické vytápění
kamery
rozvaděče
celkem

Odběr el. energie
89 kW
1,0 kW
3,0 kW
5,0 kW
4,0 kW
0,15 kW
0,85 kW
103 kW

K napojení přístavu k elektrické energii bude sloužit přípojka nízkého napětí, umístěná na hranici p.č. 103/5.
Přípojková skříň bude napájena kabelový vedením NN z trafostanice 22/04 kV Benátky. Délka přípojky od
přístavu k trafostanici Benátky bude 130 m. Je uvažován odběr 103 kW.
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Zemní plyn
Pro záměr není vyžadován odběr zemního plynu.

Tepelná energie
Budova zázemí servisního centra budou vytápěny elektrickým vytápěním o výkonu cca 4,0 kW. Jiný odběr
tepelné energie (i vzhledem k sezónnímu provozu přístavu) není vyžadován.

Pohonné hmoty
Provoz rekreačního přístavu, servisního centra a jeho zázemí nevyžaduje pohonné hmoty.
Ty budou nutné pro provoz lodí, které budou stát v přístavu. Pro zajištění provozu servisního centra bude zřízena
nádrž PHM. Plnění nádrže bude prováděno cisternovým vozem ze stáčecího místa. Zásoba a výdej pohonných
hmot budou pro lodě v přístavu.
Výdej PHM v přístavu je odhadován maximálně na 6 m3/týden, maximálně 180 m3/rok (pro cca 30 týdnů plavební
sezóny).
Kapacita nádrže pohonných hmot je navržena na 22 m3, zásobování tedy bude zajištěno minimálně jednou za
měsíc. Pohonné hmoty budou skladovány ve třech nádržích – ve dvou bude nafta a v jedné benzín. Zastoupení
plavidel na naftu a benzín se předpokládá v poměru 1:1. Při plnění maximálního objemu nádrže rekreačního
plavidla se předpokládá doba maximálně 4 minuty, plnicí pistole tak bude mít průtok 45 - 90 l/min.

Vstupní suroviny
Samotný provoz rekreačního přístavu nevyžaduje vstupní suroviny.
Suroviny a materiály pro údržbu budou v běžném množství a bez větších přepravních nároků. Bude se jednat
především o pohonné hmoty pro lodě kotvící v přístavu.
Výstavba bude vyžadovat běžné druhy stavebních materiálů (beton, kameny, ocel, písek, dřevo, aj.).

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaný záměr je umístěn na stávající sledované, dopravně významné, využívané vodní cestě třídy 0
vymezené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Jedná se o vodní cestu místního významu. Tato
vodní cesta zahrnuje vodní tok řeky Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje včetně
průplavu Otrokovice – Rohatec. Část této vodní cesty – mezi Otrokovicemi a Rohatcem je historicky nazývaná
Baťův kanál. Záměrem je veřejná infrastrukturní stavba vodní dopravy.
Realizací tohoto záměru dojde ke zlepšení dopravní infrastruktury rekreační vodní dopravy v dotřeném úseku
vodní cesty. Vodní cesta má téměř výhradně charakter turisticko-rekreační.

Zatížení vodní cesty
Záměr nebude mít vliv na intenzitu lodní dopravy na Baťově kanále v širším měřítku, projeví se spíše lokálně
pohybem lodí v prostoru přístavu. Dle údajů o počtech lodí na plavebních komorách v roce 2013 (květen – září) je
jich nejméně proplaveno na plavební komoře Spytihněv (1478) a nejvíce na plavební komoře Petrov (3703).
Plavební komorou Veselí nad Moravou bylo proplaveno 2400 lodí, plavební komorou Vnorovy II 1803 lodí.
Průměrně bylo plavební komorou na Baťově kanálu proplaveno v roce 2013 cca 2179 lodí. V roce 2012 to bylo
2780 lodí za sezónu.
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Teoretická nejvyšší kapacita vodní cesty je dána kapacitami plavebních komor, které propojují jednotlivé úseky
vodní cesty. Nejbližší funkční plavební komorou k navrženému přístavu je PK Veselí nad Moravou, která je
umístěna cca 500 m proti toku, v místě, kde se od řeky odpojuje plavební kanál.
Doba proplavení na jednotlivých plavebních komorách je uvedena v následující tabulce (zdroj: Povodí Moravy,
s.p.).
Tabulka č. 7 Doby proplavení na plavebních komorách

Plavební komora

nahoru (v minutách)

dolů (v minutách)

celý cyklus (v minutách)

PK Spytihněv
PK Babice
PK Huštěnovice
PK Staré Město
PK Kunovský les
PK Nedakonice
PK Uherský Ostroh
PK Veselí n Moravou
PK Vnorovy I.
PK Vnorovy II.
PK Petrov

10
10
12
10
10
10
14
10
15
10
15

15
15
19
15
20
20
22
15
30
15
30

25
25
31
25
30
30
36
25
45
25
45

Doby proplavení jsou následující:
PK Veselí nad Moravou

nahoru 10 min., dolů 15 min., celý cyklus 25 min.

Průměrný čas za všechny komory

nahoru 11,5 min., dolů 19,6 min., celý cyklus 31,1 min.

Maximální teoretická výhledová kapacita na plavebních komorách je stanovena na cca 160 lodí za den.
Podle uvedených hodnot lze předpokládat 4 proplavení komorou za hodinu (2 proplavení nahoru, 2 proplavení
dolů). V průměru je uvažováno o celkem 5 lodích na jedno proplavení, tj. 20 lodí/hod, při 8mi hodinovém provozu
plavební komory jde o celkem 160 lodí za den (80 lodí nahoru a 80 lodí dolů).
Pozn.: Uvažováno 5 lodí na jedno komorování, bez rozlišení velikosti, průměrné plavidlo typu C (do 8 m délky), průměrná doba proplavení
15 minut v každém směru, provozní doba komor 8 hod.

Kapacita plavební komory však není dána pouze teoretickým množstvím proplavených lodí, ale též úrovní
obsluhy, která se lodím dostává. Jde zejména o čekací dobu na proplavení, ale také manévrovací možnosti při
čekání, zajištění bezpečnosti a také přiměřeného komfortu pro posádky a pasažéry plavidel.
Při stanovení kapacity proto vycházíme ze zatížení v uplynulém období, tj. ze statistiky za rok 2013. V tomto roce
dosahovalo dopravní zatížení na PK Veselí nad Moravou následujících hodnot.
PK Veselí n M

počet lodí

maximum v extrémních dnech
průměr v běžných dnech

60 – 80 lodí/den
30 – 40 lodí/den

počet osob

maximum v extrémních dnech
průměr v běžných dnech

250 – 350 osob/den
150 – 200 osob/den

počet lodí

minimum, okraj sezóny
maximum, hlavní sezóna
celkem

176 lodí/měsíc (září)
855 lodí/měsíc (červenec)
2 400 lodí/rok

počet osob

minimum, okraj sezóny
maximum, hlavní sezóna

917 osob/měsíc (září)
3 514 osob/měsíc (červenec)
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celkem

10 277 osob/rok

S ohledem na délku a průběh plavební sezóny je reálná hodnota maximální dopravní intenzity uvažována na 75
% kapacity plavebních komor, tj. 120 lodí za den (průměrně 60 lodí nahoru a 60 lodí dolů). Tato hodnota
odpovídá i odhadu vytížení kapacit půjčoven a provozovatelů lodí, kdy je odhadováno stávající využití na cca 60 70 %. Nárůst ze stávajícího zatížení na plné využití stávajících kapacit pak představuje uvedených 110 – 120 lodí
na vodní cestě za den.
Podle statistiky vychází při současném provozu průměrně 5 – 6 osob na loď. Výhledové teoretické maximální
zatížení vodní cesty je tedy 600 – 720 osob za den. Tento údaj platí ale jako maximum pouze v extrémních
dnech (víkendy, svátky). V běžných dnech lze očekávat při plném provozu a dostavbě plánované infrastruktury
(PK Rohatec) 300 – 360 osob.
Rozdělení kapacity podle způsobu užívání přístavu je následující:
v přístavu je navrženo celkem

35 stání, kategorie: 2 x A, 13 x B, 20 x C, 0 x D

dlouhodobá stání

cca 1/3 kapacity přístavu, cca 11 plavidel
občasné plavby, pravidelně o víkendech na delší
několikadenní cesty

střednědobá stání

cca 1/3 kapacity přístavu, cca 11 plavidel
plavby pravidelně 2 x až 3 x týdně (výlety do okolí, návštěvy
památek a kulturních akcí)

krátkodobá stání

cca 1/3 kapacity přístavu, cca 11 plavidel
každodenní krátké plavby, zastávky v přístavu, poznávací
cesty, návštěva restaurace nebo sportovních aktivit v okolí
rekreačního přístavu

Rezerva na krátkodobé zakotvení běžných uživatelů vodní cesty a při zvýšených průtocích i pro ostatní lodě
představuje cca 13 - 24 stání v závislosti na ročním období a průběhu plavební sezóny.
Při využití plné kapacity vodní cesty a dobudování zásadních prvků infrastruktury (v daném úseku jde zejména o
plavební komoru Rohatec) jsou teoreticky uvažované výhledové maximální hodnoty dopravní zátěže
následující:
pohyb na vodní cestě

maximálně 120 průjezdů lodí za den (víkendy v hlavní sezóně)
průměrně 60 průjezdů lodí za den (běžné dny v hlavní sezóně)
maximálně 720 osob za den (víkendy v hlavní sezóně)
průměrně 360 osob za den (běžné dny v hlavní sezóně)

pohyb na vjezdu do přístavu

maximálně 50 lodí za den
32 pohybů lodí krátkodobých stání
12 pohybů lodí střednědobých stání
6 pohybů lodí dlouhodobých stání

celkový pohyb lodí v přístavu

maximálně 50 lodí za den
průměrně 25 lodí za den

celkový pohyb osob v přístavu

maximálně 250 – 300 osob za den
průměrně 125 – 150 osob za den
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Vlastní rekreační přístav bude při plné kapacitě a využití generovat pohyb nejvýše 20 lodí za den, což
představuje cca 100 - 120 osob. Současně se předpokládá, že přístav využije cca 25 % lodí projíždějících po
daném úseku vodní cesty za účelem krátkodobého stání, ev. využití služeb v přístavu nebo rekreačním areálu.
Celkový pohyb lodí v přístavu, a tedy na vjezdu a výjezdu z přístavu lze očekávat v extrémních dnech (víkendy
v hlavní plavební sezóně) v hodnotě 50 lodí/den.
Uvedené hodnoty jsou podmíněny vybudováním a provozem plavební komory Rohatec, která umožní propojení
s jižním úsekem vodní cesty do města Hodonín. Bez této plavební komory lze v dotčeném úseku vodní cesty
očekávat intenzity nejvýše na 75 % uvedených hodnot, což představuje:
pohyb na vodní cestě

maximálně 90 průjezdů lodí za den (víkendy v hlavní sezóně)
průměrně 45 průjezdů lodí za den (běžné dny v hlavní sezóně)

Na pohyb lodí a osob v přístavu nebude mít realizace plavební komory Rohatec významnější dopad a
neočekávají se změny v těchto údajích před a po realizaci této komory. Z uvedeného důvodu pro pohyb
v přístavu před realizací plavební komory Rohatec platí obdobné údaje jako po její realizaci:
pohyb na vjezdu do přístavu

maximálně 50 lodí za den
32 pohybů lodí krátkodobých stání
12 pohybů lodí střednědobých stání
6 pohybů lodí dlouhodobých stání

celkový pohyb lodí v přístavu

maximálně 50 lodí za den
průměrně 25 lodí za den

celkový pohyb osob v přístavu

maximálně 250 – 300 osob za den
průměrně 125 – 150 osob za den

Zatížení okolní dopravní infrastruktury
Automobilová doprava vyvolaná provozem záměru bude mít sezónní charakter (v období plavební sezóny).
Pravděpodobně bude soustředěna především od pátku do neděle v období červen až září. V okrajových
měsících plavební sezóny (duben, květen, říjen) bude omezena v závislosti na využívání vodní cesty.
Při uvažování plné kapacity využití vodní cesty a dobudování zásadních prvků infrastruktury jsou uvažované
hodnoty automobilové dopravy následující:
Příjezd k přístavu

maximálně 15 OA/den (víkendy v hlavní sezóně)
průměrně 8 OA/den (běžné dny v hlavní sezóně)

Zásobování

2 dodávky (LNA)/týden (odvoz odpadů, servis)
1 cisterna (TNA)/měsíc (dovoz PHM)

Nároky na výstavbu, případně úpravu dalších komunikací
Posuzovaný záměr je přístupný ze silnice I/54, která se dále napojuje na silnici I/55. V rámci realizace záměru
budou vybudovány pouze přístupové komunikace z pozemní části přístavu. Jiné nároky na výstavbu či úpravu
komunikací nejsou záměrem vyvolány.
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Období výstavby
Doprava v období výstavby záměru bude sestávat z dopravy vytěžené zeminy, prohrábek dna přístavu,
stavebního a konstrukčního materiálu pro výstavbu přístavu a souvisejících objektů, techniky, pracovníků apod.
Lze očekávat, že tato doprava nepřekročí ve špičkových obdobích řádově jednotky až desítky těžkých vozidel
denně. Tato doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Pro stavební dopravu budou využity místní komunikace s napojením na silnici I/54.

III.

Údaje o výstupech

1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V období přípravy a výstavby posuzovaného záměru bude docházet k zásahům do terénu a k jiným stavebním
pracím, při kterých bude docházet ke zvýšené emisi prašných částic. Doba těchto emisí bude omezená. Množství
emisí bude proměnné v čase, závislé bude na aktuálních meteorologických a rozptylových podmínkách. Zvýšená
prašnost je u stavební činnosti běžným jevem, který je značně nepravidelný, většinou krátkodobý a z hlediska
imisních koncentrací relativně nahodilý. Období trvání nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy lze snížit
především vhodnou organizací prací, ohrazením staveniště a v případě potřeby také kropením kritických míst na
staveništi.
Dalším zdrojem budou emise z motorů stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu (především emise
z pojezdu nákladních automobilů v areálu staveniště).
Charakter zdroje je plošný, výměra odpovídá výměře staveniště.

Období provozu
Pro zjištění emisí v období provozu bylo zpracováno Vyhodnocení vlivu provozu záměru na imisní situaci, které je
součástí tohoto oznámení jako Příloha č. 3.
Bodové zdroje
Součástí posuzovaného záměru bude čerpací stanice pohonných hmot, jež je novým bodovým zdrojem
znečištění. Jde o veřejnou čerpací stanici, jež bude určena pro zásobování lodí v přístavu pohonnými hmotami
(nafta, benzin). V posuzovaném případě se jedná o dva zdroje znečišťování ovzduší (nakládání s benzinem,
nakládání s naftou).
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Nakládání s benzinem
Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bodu 10.2 patří čerpací stanice a zařízení na
dopravu a skladování benzinu mezi vyjmenované stacionární zdroje (dle § 11 odst. 2 písm. 2 zák. č. 201/2012
Sb. je jako součást povolení provozu vyžadován provozní řád).
Nakládání s naftou
Tato technologie není uvedena v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se tedy o
nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu
ochrany ovzduší, odstavec 2 písmeno b) a c) vydává závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů
uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., krajský úřad.
Dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu
ochrany ovzduší, odstavec 3, vydává závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů neuvedených
v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností.
U tohoto zdroje jsou emisemi výpary organických látek (benzen, alifatické uhlovodíky aj.) při stáčení pohonných
hmot.
Emise do ovzduší lze odhadnout na základě předpokládaného obratu množství paliva. Je předpokládán výdej
90 000 l benzínu a 90 000 l nafty.
PHM

Emisní faktor (g VOC/m3)

Benzin

1400

Motorová nafta

20
Tabulka č. 8 Emise z CSPH – provoz technologie

Čerpání do nádrží lodí
Emise v kg při účinnosti 85% rekuperace II. stupně pro benzin
(nafta bez rekuperace)
roční
Hodinové maximální Průměrně na loď
benzin
18,9
0,0075
0,0105
nafta
1,8
0,0007
0,001
Čerpání do zásobní nádrže CSPH
Emise v kg při účinnosti 95% rekuperace II. stupně pro benzin
(nafta bez rekuperace)
roční
Na jedno doplnění nádrží
benzin
6,3
0,7875
nafta
1,8
0,225
Poznámka: Výpočet předpokládá poměr čerpání nafta – benzin cca 1:1

Plošné zdroje
Vodní doprava v přístavu
Jedná se především o pohyb plavidel vybavených spalovacími motory v prostoru přístavu.
Objem emitovaných škodlivin závisí na velikosti plavidla, druhu a výkonu motoru a podmínkách plavby (proti či po
proudu, síla a směr větru). Na základě konzultací s provozovateli stávající lodní dopravy na již splavných úsecích
vodní cesty byly uvažovány dva typy motorů: pro větší lodě vznětový (dieselový) motor zabudovaný v plavidle,
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pro menší lodě závěsný zážehový (benzínový) motor. Průměrná spotřeba paliva obou typů je uvedena
v následující tabulce.
Tabulka č. 9 Průměrná spotřeba vznětového a zážehového motoru

typ motoru
vznětový
zážehový

palivo
nafta
benzin

průměrná spotřeba
0,5 l/km
0,2 l/km

Rekreační přístav bude v plném provozu pouze v plavební sezóně (květen – říjen). Každodenní provoz bude
probíhat převážně v denní době cca od 8:00 do 21:00 hodin. Plavidla jsou provozována vždy jen několik hodin
denně (v průměru 6 hodin) případně bude přístav využit pro stání lodí po několikadenní plavbě. Celkový pohyb
lodí v přístavu je uvažován takto:
-

maximálně 50 lodí za den

-

průměrně 25 lodí za den

Stávající počet pohybů lodí v přístavu je 35 lodí za den. Na vodní cestě to je 78 lodí za den (navrhovaný stav je
120 lodí za den). Hodnocení je zaměřeno pouze na nárůst provozu, tj. návrhového stavu a stávajícího stavu.
Nárůst počtu pohybů v přístavu tedy o cca 15 lodí a na plavební cestě 42 průjezdů.
Pro výpočet emisí je uvažováno 50 % lodí se vznětovým motorem (diesel) a 50 % lodí se zážehovým motorem
(benzin).
Parametry lodí s diesel motorem:
•

rychlost až 20 km/h

•

průměrná spotřeba paliva 4 litry na hodinu (zahrnuje průměr pro kategorie A až D)

Parametry lodí s benzinovým motorem (vyšší výkon a rychlosti):
•

rychlost až 40 km/h

•

průměrná spotřeba paliva 4 litry na hodinu (zahrnuje průměr pro kategorie A až D)

Pro pohyb v přístavu byl zvolen pohyb cca po dobu 10 min. pro každé plavidlo za den, tj. spálení 8 litrů nafty a 7
litrů benzínu. Pro hodnocení emisí z provozu lodí byl zvolen úsek ve vzdálenosti cca 100 metrů na každou stranu
od přístavu (úsek „A“), kde dochází ke kumulaci významnějších emisí a to v blízkosti přístavu.
Celkové množství emisí je odhadnuto na základě EF z celkového množství spotřebovaného paliva uvedených v
kapitole C.1.
Roční a denní přírůstky emisí pro jednotlivé úseky jsou zobrazeny v tabulce níže.
Tabulka č. 10 Průměrná spotřeba vznětového a zážehového motoru

Ukazatel
NOx
SOx
TZL
CO

Emise přístav
kg/rok
137,500
8,800
2,310
291,500

Emise „A“
kg/rok
9,375
0,600
0,158
19,875

Celkové emise
tun/rok
0,147
0,009
0,002
0,311
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Emise přístav
kg/den
0,899
0,058
0,015
1,905

Emise „A“
kg/den
0,061
0,004
0,001
0,130

Celkové emise
kg/den
0,960
0,061
0,016
2,035
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Tabulka č. 11 Emisní faktory pro použití kapalných paliv v plynových turbínách a pístových spalovacích motorech (kg/tunu
spáleného paliva)

Specifikace
Plynové turbíny
Plynové turbíny odvozené
motorů
Pístové motory zážehové
Pístové motory vznětové

z leteckých

NOX
15
32

SOX
20 x S
20 x S

TZL
-

CO
5
9

75
50

20 x S
20 x S

0,1
1,0

250
15

Pozn. S = obsah síry v palivu v % hmotnosti
Automobilová doprava v přístavu
Za plošný zdroj je považován i pohyb motorových vozidel v prostoru přístavu a parkovištích. Je uvažováno
s pohybem o rychlosti 5 km/h pro všechny automobily.
Jelikož je nárůst automobilové dopravy provozem záměru zanedbatelný, nebyl přírůstek imisní zátěže navýšením
automobilové dopravy hodnocen.

2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
V etapě výstavby budou využita mobilní zařízení dodavatele stavby.
V období provozu záměru budou splaškové vody produkovány provozem sociálního zázemí areálu: hygienické
zařízení v objektu správce a odběr odpadních vod z plavidel.
Splaškové vody budou napojeny do kanalizace v areálu. Délka přípojky bude cca 30 m. Sem budou také
odváděny fekální vody čerpané z plavidel a vody vylévané do výlevky pro chemické WC. Množství splaškových
vod bude odpovídat množství potřeby vody v přístavu (při využití odčerpání fekálních vod v servisním centru
plavidly, které zde kotví), dále množství vod odvedených do výlevky pro chemické WC a množství vody čerpané
vývěvou pro fekální vody z plavidel, které zde nekotví. Celkem je to 6 m3/den.

Srážkové vody
Srážkové vody budou zčásti zasakovány to trvalých travních porostů v areálu, zčásti budou svedeny do
přístavního bazénu a zčásti do kanalizace v areálu.
Do kanalizace v areálu bude odvedena i srážková voda z odlučovače ropných látek (je umístěn za svod vody ze
stáčecího místa pohonných hmot).

Technologické vody
Odpadní technologické vody nebudou vznikat.
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3. Odpady
Období výstavby
Období výstavby
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Z hlediska množství bude hlavním druhem
odpadu vytěžená zemina z výstavby přístavu.
Počítá se s celkovým objemem výkopů ve výši cca 4 000 m3. Přebytek zeminy může být využit v rámci jiných
staveb v okolí záměru nebo bude uložen na vhodné skládce.
Dále bude prováděna prohrábka dna přístavního bazénu, což představuje objem cca 1.600 m3 materiálu.
Přehled odpadů v období výstavby je následující:
kód, název, kategorie:

17 00 - Stavební a demoliční odpady
17 05 - Zemina, kamení a vytěžená hlušina
převážně O, výjimečně N

množství:

max. 5 600 m3

nakládání:

předávání oprávněným osobám (skládka, rekultivace)

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto
zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu, vydaného
vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění.
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 12 Předpokládaná produkce odpadů z výstavby

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 02
17 01 03

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtr. mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 01 07
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 05 04
17 05 05
17 05 06
17 06 04
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17 09 03
17 09 04

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

N
O

pozn. N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady

Období provozu
V rámci provozu záměru budou vznikat odpady zejména odběrem odpadu z kotvících plavidel v rámci servisní
činnosti. Bude se jednat o běžný komunální odpad. Dále lze očekávat vznik odpadu při údržbě přístavu včetně
údržby zeleně.
Tabulka č. 13 Předpokládané druhy odpadů produkované v období provozu

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

13 04 01
13 05 01
13 05 02
13 05 07
15 01 01
15 01 02
15 02 02
20 01 21
20 02 01
20 03 01

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů olejů
Kal z odlučovače olejů
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Papírový a/nebo lepenkový odpad
Plastový obal
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy s NL
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie
odpadu
N
N
N
N
O
O
N
N
O
O

Odhad roční
produkce
0,5 t
0,2 t
0,3 t
1 m3
0,2 t
0,2 t
0,05 t
10 ks
1t
3t

Likvidaci těchto odpadů bude zajišťovat provozovatel v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Rozdělení těchto odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na stávající
předpokládané činnosti.
S ohledem na to budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů
a to v oddělených, vyhrazených, a zvlášť označených částech těchto prostor. Odpady budou umístěny
v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny. Veškeré odpady budou předávány
pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními
právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci odpadového hospodářství.
Způsoby odstraňování či využití odpadů budou odpovídat běžnému nakládání v oblasti. Provoz bude využívat
stávajících zařízení v regionu a nebude vyžadovat výstavbu nových kapacit na využití nebo odstraňování odpadů.
Dle ustanovení § 38 zákona č. 185/2001 Sb. se na část odpadů, vznikajících v období provozu záměru, bude
vztahovat povinnost zpětného odběru. Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity
budou do místa zpětného odběru předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně vztahovat další povinnosti
podle zákona o odpadech. Investorem budou preferovány dodavatelé výrobků a služeb, kteří zajišťují zpětný
odběr.
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4. Ostatní
Hluk
Období výstavby
V etapě výstavby záměru bude okolí zatíženo především hlukem ze stavebních strojů a mechanismů, včetně
obsluhující nákladní dopravy. Vzhledem k tomu, že poloha strojů a mechanismů ani počet nákladní dopravy
v této etapě nejsou známy, nelze jejich vliv exaktně kvantifikovat. Stavební práce budou probíhat pouze ve dne
(7:00 – 21:00 hodin), proto lze pro provádění těchto prací použít korekci + 10 dB k základním hlukovým limitům.
Očekávané hladiny hluku v průběhu výstavby nepřekročí běžné úrovně, obvyklé pro stavby obdobného rozsahu.
Totéž platí i pro provoz stavební dopravy.
Období výstavby akustický tlak:

do LA,5m = 80 dB (zemní práce)
do LA,5m = 75 dB (stavební a konstrukční práce)
do LA,5m = 70 dB (dokončovací práce)

doba výstavby:

pouze v denním období (mezi 7:00 - 21:00)

Období provozu
Provoz posuzovaného záměru nebude představovat významný zdroj hluku. Intenzita vodní dopravy v přístavu:
•

maximálně 50 plavidel za den

•

průměrně 25 plavidel za den

Provoz bude soustředěn převážně do dnů pracovního volna (pátek, sobota, neděle), v době hlavní plavební
sezóny (květen až září) je předpokládán denní provoz.
Automobilový provoz, související se záměrem, nebude představovat významný zdroj hluku. Intenzity dopravy do
úrovně 30 osobních vozidel za hodinu (což je cca 480 osobních vozidel za den) rovněž není nutno ve smyslu
platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M. VÚVA Brno, 1991, novelizace
1996, 2004) považovat za zdroj dopravního hluku. Této limitní hodnoty nebude v prostoru záměru ani na
navazujících komunikacích dosaženo.
Automobilová doprava

maximálně 15 OA/den (víkendy v hlavní sezóně)
průměrně 8 OA/den (běžné dny v hlavní sezóně)
2 dodávky (LNA)/týden – zajištění odvozu odpadu, servis
1 cisterna (TNA)/měsíc – dovoz pohonných hmot

Vibrace a záření
V období provozu nejsou uvažovány zdroje vibrací.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou v období výstavby ani provozu uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.
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5. Doplňující údaje
Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Výstavba ani provoz záměru nebude nepředstavovat významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů. Podmínky provozu pro nestandardní stavy budou popsány v provozním řádu přístavu.
V rámci přípravy a realizace záměru bude rovněž nutné zpracovat havarijní plány jak pro období výstavby, tak
pro běžný provoz přístavu, včetně souvisejících objektů (servisní centrum a sklad PHM).

Terénní úpravy
Pro zajištění potřebné plavební hloubky 1,5 m (přípustný ponor plavidla 1,2 m + 0,3 m marže) a rozšíření
přístavního bazénu dojde k odtěžení menší části břehu a k nutným prohrábkám v korytě. Bude se jednat pouze o
lokální zásah do stávajícího přístavního bazénu.

Zásah do krajiny
Realizace posuzovaného záměru nebude představovat významnější zásah do krajiny. Záměr se nachází
v současně zastavěném území obce, jedná se o rozšíření stávajícího přístavu pro rekreační plavidla. Charakter
krajiny nebude významněji změněn.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Charakteristika území, využití území
Záměrem je zřízení plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační plavidla ve městě Veselí nad Moravou,
resp. rozšíření přístavu stávajícího. Přístav bude určen pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání
rekreačních plavidel.
Zájmová lokalita se nachází na severozápadním okraji města Veselí nad Moravou, na levém břehu Baťova
kanálu. Terén je zde rovinatý, s nadmořskou výškou v rozmezí 171 a 172 m n. m. Ve vzdálenosti 300 m
východním směrem se nachází kanál malé vodní elektrárny, který je napájen vodou z řeky Moravy. Koryto
Moravy je vzdáleno 300 m jižním směrem.

Obrázek č. 7 Situace území (1 : 10 000)

V současnosti je v řešeném území vybudován přístav, který je spolu se zázemím v letních měsících využíván ke
stání plavidel rozmístěných podél celé délky břehů vodní plochy. Jedná se o vodní plochu, která je součástí
kanalizovaného úseku Baťova kanálu. Původně se jednalo o koryto vodního toku obtékající ze severu zámek
Veselí nad Moravou.
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Obrázek č. 8 Zájmové území na podkladu ortofota

Obrázek č. 9 Část stávajícího přístavu, v pozadí budova informačního centra

Tento přístav doplňuje síť veřejných přístavišť na Baťově kanále. Z hlediska poskytovaných služeb a rozsahem je
přístavem významným. Nyní umožňuje stání, plavby výletní lodí, součástí jsou půjčovna lodí, servis lodí a lodních
motorů, elektrickou přípojka, odčerpání odpadních nádrží, tříděný odpad, sjezd pro lodě, WC, pitná voda, sprcha,
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rychlé občerstvení, penzion/hotel, stanový kemp, dětské hřiště, parkoviště, připojení WiFi, možnost koupání a
informační centrum.
Přístav leží na uzavřeném kanálovém úseku, od řeky Moravy je oddělen plavebními komorami. Není a nemůže
být využíván k převádění povodňových průtoků. Minimální plavební hladina je udržována na kótě 169,90 m n. m.,
maximální plavební hladina je 169,96 m n. m.

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (dále také jen ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní,
regionální a nadregionální systém ekologické stability (§ 3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.).
Územní systém ekologické stability představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní, antropicky
narušenou krajinu. Je tedy předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně
se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a zároveň nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
V blízkosti zájmového území, cca ve vzdálenosti 140 m, prochází nadregionální biokoridor (NRBK) Chropyňský
luh-Soutok (vodní osa).
Ze skladebných prvků lokálního ÚSES se nejblíže (cca 300 m daleko) nachází lokální biocentrum (LBC) Zámecký
park. Toto biocentrum je heterogenní, zahrnuje více typů stanovišť s rozmanitější skladbou biocenóz.

Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.
Zájmová lokalita nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (ZCHÚ).
Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je na jihu cca 6,5 km vzdálená chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (kód 71).
Nejbližším maloplošným ZCHÚ je národní přírodní památka (NPP) Váté písky (kód 1494), vzdálená cca 5 km SZ
směrem. Předmětem ochrany NPP je ochrana unikátního biotopu společenstev na otevřených vátých píscích na
severním okraji Panonské nížiny s řadou chráněných, vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin (např.
kudlanka nábožná, svižník lesní, pestrokřídlec podražcový, kavyl písečný, divizna fialová, kolenec pětimužný
atd.).
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 45a-e zákona č. 114/1992 Sb.
Dotčené území leží v ptačí oblasti (PO) Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (kód CZ0621025), která
má rozlohu 11 725,3869 ha. Předmětem ochrany jsou čáp bílý (Ciconia ciconia), lelek lesní (Caprimulqus
europaeus), moták pochop (Circus aeruqinosus), skřivan lesní (Lullula arborea), strakapoud jižní (Dendrocopos
syriacus) a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).
Nejbližší evropsky významnou lokalitou (EVL) je cca 3,7 km SZ směrem vzdálená EVL Vypálenky (kód
CZ0623031). Předmětem ochrany jsou čolek dunajský (Triturus dobroqicus) a kuňka ohnivý (Bombina bombina).

Významné krajinné prvky
Dle písmene b) § 3 tohoto zákona je VKP ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Záměr zasahuje do významného krajinného prvku (VKP) ze ZOPK – vodní tok a niva.
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Do zájmového území nezasahují VKP registrované dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Neblíže, ve vzdálenosti cca
300 m jižním směrem, se nachází VKP Zámecký park a bažantnice (35-11-11/12).

Území přírodních parků
Lokalita územně nezasahuje do přírodního parku. Nejblíže, ve vzdálenosti cca 4,3 km, leží přírodní park
Strážnické Pomoraví (kód 702).

Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
V blízkosti záměru se nenacházejí žádné památné stromy. Nejblíže leží Dubové stromořadí I (kód 100968) a
Dubové stromořadí II (kód 100959), obě ve vzdálenosti cca 6,1 km. ©

Území historického a archeologického významu
Dotčená lokalita se nachází na území městské památkové zóny Veselí nad Moravou (vyhl. Ministerstva kultury
ČR č. 250/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995). Na území záměru se nevyskytují nemovité kulturní památky, historicky
cenné stavby, architektonicky významné stavby ani urbanistické hodnoty.
Zájmové území je územím s archeologickými nálezy III. typu.

Obrázek č. 10 Území s archeologickými nálezy

Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
Jelikož se území města Veselí nad Moravou z velké části rozkládá v nivě řeky Moravy, mezi extrémní poměry
v dotčeném území můžeme zařadit především povodně. Největší historicky známá povodeň nastala v roce 1997
destrukcí levobřežní hráze řeky Moravy v prostoru Vítovského ramene (Povodňový plán města Veselí nad
Moravou, aktualizace 2014).
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Dle projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst se v blízkosti záměru nenachází žádná kontaminovaná
místa. Nejblíže, ve vzdálenosti cca 1,3 km jihovýchodním směrem, je to lokalita Železárny Veselí, a.s. (ID
18072001). Dle Systému evidence kontaminovaných míst (www.sekm.cz) je schváleno. Je zde potvrzeno
neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z kontaminace lokality při jejím současném způsobu využívání nebo
potvrzeno šíření kontaminace hrozící vznikem neakceptovatelného zdravotního rizika. Je zde nutnost
bezodkladného nápravného opatření. Vzhledem k charakteru a vzdálenosti staré ekologické zátěže nebude
zájmové území starými ekologickými zátěžemi jakkoli ovlivněno.

2. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší uváděné ve věstníku MŽP, je území města Veselí nad Moravou zařazeno do oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší.
Imisní situace přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována. Imisní situaci lze odvodit z údajů
reprezentativních měřících stanic pro NO2, PM10 a SO2 v kraji.

Obrázek č. 11 Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2010

Imisní situaci můžeme odvodit z dostupných kompletní tabelární data k manuálním i automatizovaným měřícím
stanicím za rok 2013 v okolí.
Přehled stanic na sledování kvality ovzduší pozorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu, které byly
použity při hodnocení stávající kvality ovzduší:
•

Uherské Hradiště, ISKO č. 1479 (vzdálenost od záměru cca 15 km), pouze PM10, NO2

•

Zlín, ISKO č. 1510 (vzdálenost od záměru cca 40 km), pouze PM10, NO2, SO2
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•

Lovčice, ISKO č. 1470 (vzdálenost od záměru cca 25 km), pouze PM10

Ostatní stanice vzhledem ke své charakteristice a reprezentativnosti jsou mimo dosah a nelze je použít pro
komplexní hodnocení imisí.
Tabulka č. 14 Roční imisní charakteristika PM10 – údaje za rok 2013

Stanice č.

Jednotka

1470

µg/m3

1479

µg/m3

1510

µg/m3

Max. / Datum
155
20. 1. 2013
127,1
15. 2. 2013
134,4
20. 1. 2013

Roční průměr
25,3
32,3
28,3

Tabulka č. 15 Roční imisní charakteristika NO2 – údaje za rok 2013

Stanice č.

Jednotka

1479

µg/m3

1510

µg/m3

Max. / Datum
66,5 / 101,6*
15. 2. 2013
52,8 / 80,9*
15. 2. 2013

Roční průměr
31,2
16,4

Tabulka č. 16 Roční imisní charakteristika SO2 – údaje za rok 2013

Stanice č.

Jednotka

1479

µg/m3

1510

µg/m3

Max. / Datum
--28,0 / 57,3*
16. 1. 2013

Roční průměr
-4,6

Stávající úroveň znečištění ovzduší lze zjistit dle mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací
zveřejněné na portálu Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz). Mapy úrovní znečištění jsou konstruovány v
síti 1x1 km, kde každý čtverec sítě nese hodnotu klouzavého průměru koncentrace z předchozích 5 kalendářních
let pro všechny znečišťující látky (kromě O3 a CO). Záměr se nachází převážně na ploše čtverce 590487. Pětiletý
průměr za roky 2008 – 2012 zde dosahoval hodnot uvedených v následující tabulce.
Tabulka č. 17 Hodnoty znečišťujících látek a jejich imisní limity

znečišťující látka

veličina

průměrná hodnota pro
zájmové území

imisní limit

podíl limitu (%)

NO2

roční průměrná koncentrace

11,2 µg.m-3

40 µg.m-3

28

PM10

roční průměrná koncentrace

26,9 µg.m-3

40 µg.m-3

67

PM10

36. nejvyšší denní průměr

49,2 µg.m-3

50 µg.m-3

98

µg.m-3

µg.m-3

78

PM2,5

roční průměrná koncentrace

19,5

Benzen

roční průměrná koncentrace

1,4 µg.m-3

5 µg.m-3

28

Benzo(a)pyren

roční průměrná koncentrace

0,92 ng.m-3

1 ng.m-3

92

Arsen

roční průměrná koncentrace

1,12

ng.m-3

ng.m-3

19

Kadmium

roční průměrná koncentrace

0,36 ng.m-3

5 ng.m-3

7

Olovo

roční průměrná koncentrace

9 ng.m-3

500 ng.m-3

2

Nikl

roční průměrná koncentrace

1 ng.m-3

20 ng.m-3

5

Oxid siřičitý

4. nejvyšší denní průměr

23,2 µg.m-3

125 µg.m-3

18,5
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Z výše uvedené charakteristiky lze odvodit, že imisní limity všech látek jsou v současnosti v území v lokalitě
výstavby splněny. Výjimkou jsou denní průměrné koncentrace tuhých látek frakce PM10, kde je imisní limit téměř
dosažen. Také roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu se blíží imisnímu limitu.
Klimatická charakteristika

Obrázek č. 12 Charakteristika klimatických oblastí dle Quita (1971)

V klimatologickém členění náleží zájmové území do teplé klimatické oblasti T4 (členění dle Quitta, 1971). Tato
oblast je charakteristická 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.
Tabulka č. 18 Vybrané klimatické charakteristiky klimatické oblasti T4

číslo oblasti
počet letních dnů
počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
počet mrazových dnů
počet ledových dnů
průměrná teplota ledna (°C)
průměrná teplota července (°C)
průměrná teplota dubna (°C)
průměrná teplota října (°C)
průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
srážkový úhrn ve vegetačním období
srážkový úhrn v zimním období
počet dnů se sněhovou pokrývkou
počet dnů zamračených
počet dnů jasných
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Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Základní údaje a popis dotčeného území
Z hydrologického hlediska náleží dotčené území do povodí Moravy. Tento tok pramení pod Králickým
Sněžníkem. Celková délka řeky Moravy až po soutok s Dunajem je 354 km (z toho 284,5 km na území České
republiky). Celková plocha povodí Moravy činí 26 658 km2.

Obrázek č. 13 Vodní toky v okolí záměru

Záměr je situován přímo na kanalizované části Baťova plavebního kanálu. V blízkosti na západní straně protéká
řeka Morava, na straně východní řeka Struha. Správcem těchto toků je dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Povodí Moravy, státní podnik. Na základě příslušných předpisů o plánování v oblasti vod spadá lokalizace
plánovaného záměru do oblasti povodí Moravy. Pro tuto oblast povodí byl Povodím Moravy, s. p. v roce 2009
pořízen Plán oblasti povodí (POP) Moravy. POP Moravy je platný pro období 2010 – 2015.
Základní hydrologické údaje
Morava
Řeka Morava pramení na jižních svazích Králického Sněžníku, ve výšce 1380 m n. m. Ústí zleva do Dunaje u
Děvína ve 136 m n. m. Plocha povodí je 26 579,7 km2. Délka řeky Moravy je 354 km. Důležitými přítoky jsou
levobřežní přítok Bečva a pravostranný přítok Dyje. Jedná se o vodohospodářsky významný tok.
Nejbližším hlásným profilem proti proudu je Spytihněv, po proudu pak Strážnice.
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Tabulka č. 19 Průtoky na LG Spytihněv a LG Strážnice
LG Spytihněv (ř. km 169,20)
Průměrný roční průtok (m3/s)

55,40

N-leté průtoky (m3/s)

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

363

514

582

744

817

LG Strážnice (ř. km 133,50)
Průměrný roční průtok (m3/s)

59,60

N-leté průtoky (m3/s)

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

375

525

588

730

790

Útvary povrchových vod
V oblasti povodí Moravy je vymezeno 39 typů vodních útvarů tekoucích vod a 3 typy vodních útvarů stojatých
vod. Dotčené území spadá do útvaru M171 Morava po soutok s tokem Radějovka (ID 40939110). Ekologický stav
je hodnocen jako potenciálně nevyhovující.
Tabulka č. 20 Vyhodnocení stavu vodního útvaru ID 40939110 Morava po soutok s tokem Radějovka (zdroj: POP Moravy, 2009)

chemický stav
syntetické a antropogenní polutanty
kovy
ekologický stav
fyzikálně-chemické složky – všeobecné fyz.-chem. látky
fyzikálně-chemické složky – specifické znečišťující látky
ryby
makrozoobentos
fytoplankton (dle chlorofylu-a)
celkový stav vodního útvaru

potenciálně nevyhovující
vyhovující
potenciálně nevyhovující
potenciálně nevyhovující
vyhovující
vyhovující
potenciálně nevyhovující
vyhovující
vyhovující
potenciálně nevyhovující

Záplavová území
Celý záměr se nachází v záplavovém území Q100 a zčásti také v aktivní zóně záplavového území.
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Obrázek č. 14 Záplavová území, ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV

Citlivé oblasti, zranitelné oblasti, koupací vody a rybí vody
Záměrem dotčené území je součástí citlivých oblastí podle § 32 a není vymezeno jako zranitelná oblast podle §
33 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V dotčeném území rovněž nejsou stanoveny
povrchové vody využívané ke koupání osob. Řeka Morava v tomto úseku spadá dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
pod kaprové vody.
Podzemní voda
Základní údaje a popis dotčeného území, útvary podzemních vod
Dotčené území se nachází v hydrogeologickém rajónu 165 Fluviální sedimenty Moravy v Dolnomoravském úvalu,
konkrétně vodnímu útvaru 16510 Kvartér Dolnomoravského útvaru. Typ tohoto útvaru je svrchní, plocha 168,21
km2. Leží v údolí Moravy v úseku Napajedla – Hodonín.
Morfologicky tvoří vodní útvar prostor severovýchodní části Dolnomoravského úvalu, převážně přímo v údolní
nivě Moravy. Generelní sklon plochého povrchu je k jihozápadu. Nadmořské výšky se pohybují od 180 m n. m. na
severovýchodě po 165 m n. m. na jihozápadě. Nejvyšší nadmořské výšky jsou situovány ve výběžku údolí
Veličky, kde se terén postupně zvedá až ke 215 m n. m.
Doplňování zásob podzemní vody v údolní nivě Moravy se děje:
1. Přítokem podzemní vody z údolních svahů.
2. Infiltrací z vodních toků – zejména za vyšších průtoků a v nadjezí. Míra dotace závisí na kolmataci
říčního koryta. Za běžných a nízkých vodních stavů má říční koryto na vody příční drenážní účinek.
3. Přímou infiltrací srážkových vod v údolní nivě – z důvodu výskytu málo propustných povodňových jílů při
povrchu terénu je tento způsob doplňování vod nejméně významný.
Hladina podzemní vody je ve vzájemném vztahu s povrchovou vodou v řece Moravě.
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Rozkyv hladiny podzemní vody (Hmax – Hmin) je 170,5 – 167,3, což se rovná 3,2 m. Průměrná hloubka hladiny
podzemní vody pod terénem je 2,2 m.
Roční maxima se nejčastěji vyskytují v březnu a únoru, dosti často pak i v červenci, dubnu a květnu. Zpravidla
mají krátkodobý charakter. Roční minima mají větší rozptyl výskytu, nejčastěji jsou v září, říjnu a listopadu a trvají
delší dobu než maximální stavy. Souhrnně lze říci, že maxima nastávají na jaře, minima pak na podzim.
Chemický stav útvaru podzemních vod dle podílu ploch je hodnocen jako nevyhovující. Chemický stav útvaru
podzemních vod - rozlišení pro ukazatele plošných a bodových zdrojů a znečištění je také celkově hodnocen jako
nevyhovující (důvodem jsou NH4, NO3, SO4, pesticidy).
Vodní zdroje
Záměr zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Na SZ straně sousedí s
PHO II B Bzenec – komplex.
Půda
Záměr se nenachází na půdách zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkce lesa.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží dotčené území následujícím
morfologickým jednotkám:
Alpsko-himalájský systém
−
−
−
−
−

provincie Západopanonská pánev
subprovincie Vídeňská pánev
oblast Jihomoravská pánev
celek Dolnomoravský úval
podcelek Dyjsko-moravská niva

Dolnomoravský úval je sníženina s plochým reliéfem, který vznikal na mocných neogenních a kvartérních
sedimentech. Terén byl modelován přirozeně říční činností – řekou Moravou a uměle vybudováním Baťova
kanálu. Slepé rameno, na kterém je nyní vybudován nynější přístav, je pozůstatkem původního pravostranného
přítoku Moravy.
Dyjsko-moravská niva je akumulační rovina řeky Moravy a Dyje. Četné meandry byly protnuty umělými koryty,
vyskytují se zde i umělá ramena. Uprostřed vystupují tzv. hrúdy – nízké terasy převáté v přesypy.
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Obrázek č. 15 Geomorfologické členění okolí záměru

Geologické poměry
Území České republiky je z regionálně geologického hlediska rozděleno na dva celky, které mají odlišnou
geologickou minulost – Český masiv a Západní Karpaty.
Dotčené území náleží do celku Západní Karpaty. Tato soustava je mnohem mladší než Český masiv, byla
zformována procesy alpinského vrásnění (především v intervalu posledních sta miliónů let, od svrchní křídy do
terciéru). Na území České republiky zasahuje pouze malý úsek tzv. Vnějších Západních Karpat, který je tvořen
pásemným pohořím vyznačujícím se příkrovovou stavbou s výrazným zonálním uspořádáním.
Předkvarterní podloží
Záměr se nachází v geologickém regionu vídeňské pánve (moravské části), v jejím severním výběžku, který je
součástí karpatské čelní předhlubně. Ta je vyplněna především třetihorními neogenními mořskými sedimenty
značných mocností. Jedná se o faciálně proměnlivé usazeniny – písky a jíly, popřípadě i štěrky, které jsou
nejmladším členem neogenní sedimentace.
Kvartérní souvrství
Kvartérní zeminy – jsou to sedimenty původu fluviálního – tedy naplaveniny řeky Moravy. Na povrchu
neogenních jílů byla ověřena vrstva terasových štěrků s písčitými polohami o mocnosti 12 m na pravém břehu
Baťova kanálu a 5 – 6 m v prostoru areálu zámku. Písky jsou středně zrnité, obsahují úlomky dřev a valouny
štěrku. Štěrky jsou ulehlé, s valouny průměru do 15 až 18 cm, písčité. Nesoudržné zeminy jsou dobře propustné.
Soudržné sedimenty – povodňové jíly a hlíny písčité – jsou nejvyšší vrstvou geologického profilu. Jejich
mocnost je proměnlivá – v rozmezí 1,5 – 4,0 m. Konzistenci mají tuhou, propustnost velmi malou. V prostoru
stávajícího přístavu lze očekávat i výskyt navážek, které budou nesouvisle nahrazovat původní povodňové
sedimenty.
Podzemní voda – je archívními vrty zastižena v hloubce 1,4 – 2,4 m pod terénem u Baťova kanálu a 3,4 m v
areálu zámku. Datum změření není uvedeno.
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V řešeném území se vyskytují především nivní sedimenty (Obrázek č. 16).

Obrázek č. 16 Geologické poměry okolí záměru

Nerostné zdroje
Dle odst. 1 § 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) se za nerosty
považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. Dále se nerosty ve smyslu tohoto zákona dělí na vyhrazené a
nevyhrazené.
Ložisko vyhrazených surovin Moravský Písek-Uherský Ostroh (ID 3012200) se nachází ve vzdálenosti cca 3,2
km SZ od plochy záměru. Dosud je netěženo, nerosty jsou psamity a štěrk, surovinou štěrkopísky.
Ve vzdálenosti cca 1,95 km leží ložisko nevyhrazených nerostů Moravský Písek (ID 3062000). Ložisko bylo
dosud netěženo, surovinou jsou štěrkopísky, nerosty psamity a štěrk.
Cca 2,7 km severozápadním směrem se nachází chráněné ložiskové území Moravský Písek (ID 1220000), ve
kterém jsou chráněnou surovinou štěrkopísky. Chráněné ložiskové území je vyhlášeno k ochraně výhradního
ložiska.
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Obrázek č. 17 Nerostné zdroje v okolí záměru

Stabilita území, seismicita
Území patří mezi seismicky stabilní. V makroseismické stupnici MSK-64 je zařazeno do oblasti, ve které můžeme
očekávat zemětřesení o maximální síle 6 MSK-64. Se stupněm 6 se na Moravě počítá, protože sem zasahuje vliv
východoalpských zemětřesení, jejichž makroseismické pole je vždy anomálně protaženo směrem na sever, a
také vliv západokarpatských zemětřesení s ohnisky na Slovensku. Doposud zde však bylo pozorováno pouze
zemětřesení o intenzitě do 5 MSK-64.
V zájmovém území ani v jeho širším okolí nejsou dle Geofondu ČR registrovány sesuvné jevy.
Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Dle biogeografického členění České republiky (Culek 2005) je území součástí Dyjsko-moravského bioregionu
4.5, biochorou 1Lh - Širší hlinité nivy 1 v. s.
Dyjsko-moravský bioregion zabírá nivy Dolnomoravského úvalu, náležící převážně do 1. vegetačního stupně.
Z potenciální vegetace převládají lužní lesy. Od sousedních bioregionů se odlišuje zejména výskytem katény
(sled půdních typů nebo ekosystémů mezi vyvýšeninou a sníženinou terénu) přirození i náhradní vegetace
zaplavované nivy. Z flóry je pro bioregion typický jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), bledule letní (Leucojum
aestivum), pryšec bahenní (Euphorbia palustris), máčka plocholistá (Eryngium planum), divizna knotovkovitá
(Verbascum lychnitis). Z fauny jsou pro periodicky zaplavované tůně typičtí korýši. V území se vyskytují také
významné druhy savců, a to ježek východní (Erinaceus roumanicus), bobr evropský (Castor fiber), netopýr brvitý
(Myotis emarginatus). Z ptáků jsou to např. volavka červená (Ardea purpurea), luňák hnědý (Milvus migrans).
Záměr je situován v biochoře 1Lh - Širší hlinité nivy 1. vegetačního stupně. Tento typ je charakteristický pro
panonikum na jižní Moravě. Je zastoupen pouze v Dyjsko-moravském bioregionu, tvoří jej 4 segmenty o
průměrné ploše 84 km2. Substrát je tvořen povodňovými jílovitými hlínami o mocnosti cca 5 m v nivě Moravy a
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jemně písčitými hlínami o mocnosti cca 2 m u ostatních řek. Klima je velmi teplé a mírně suché (T4). Základním
typem potenciální vegetace je především tvrdý luh podsvazu Ulmenion.

Obrázek č. 18 Biochory

Z hlediska fytogeografického členění (Salický 1988) se záměr nachází ve fytogeografickém okrsku 18b –
Dolnomoravský úval, který náleží do obvodu Panonského termofytika. Květena v okrsku 18b je rozmanitá,
zastoupena termofyty i mezofity. Vegetační stupeň je planární (nížinný). Klima je relativně kontinentální, reliéf
krajiny je plochý. Podklad je písčitý a jílovitý. Krajina je lesnatá i obdělávaná.

Obrázek č. 19 Fytogeografické členění
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Flóra
Dotčené území bylo podrobeno botanickému průzkumu na konci června, v období vegetačního optima většiny
typů vegetace, která se v území vyskytuje.
Území bylo v rámci botanického průzkumu rozděleno na dílčí podlokality:
sečený trávník v areálu přístavu
litorál a břeh u areálu přístavu
litorál a břeh naproti areálu přístavu
ústí přístavního zálivu do Baťova kanálu
Sečený trávník v areálu přístavu
Jde o intenzivně využívaný druhově chudý a pravidelně sečený trávník, který se vyskytuje téměř v celém areálu
přístavu. Uplatňují se v něm pouze běžné druhy odolné vůči sešlapu a intenzivnímu sečení, probíhajícímu
pravděpodobně několikrát ročně. Z těchto druhů lze jmenovat např. hojné jitrocel větší (Plantago major), jílek
vytrvalý (Lolium perenne), jetel plazivý (Trifolium repens), rdesno ptačí (Polygonum aviculare) apod. V místech
blíže břehu, či oblastech v zastíněných dřevinami lze řídce zaznamenat také některé vlhkomilné druhy jako
ostřice srstnatá (Carex hirta), či ostřice pobřežní (Carex riparia) (C4a) aj. Při okraji areálu se vyskytují drobné
porosty invazního druhu křídlatky japonské (Reynoutria japonica). V nesečeném fragmentu trávníku u východního
okraje areálu se vyskytuje vzácnější teplomilný druh podražec křovištní (Aristolochia clematis) (C4a).
Litorál a břeh u areálu přístavu
Litorál je zde velmi úzký a vyvinutý pouze ve fragmentech. Z dominantních druhů je zastoupen pouze zblochan
vodní (Gylceria maxima), doplněný místy druhy jako je šišák vroubkovaný (Scuttelaria galericulata), kostival
lékařský (Symphytum officinale), sítina rozkladitá (Juncus effusus), ostřice štíhlá (Carex acuta), šťovík koňský
(Rumex hydrolaphatum) a další. Jelikož jsou břehy velmi prudké většinou až k vodě sečené, není pro rozvoj
litorální zóny příliš velký potenciál. Přesto byl zjištěn výskyt vzácnějšího druhu jakým je tajnička rýžovitá (Leersia
oryzoides) (C3) a ve východní části zálivu lokálně také výskyt porostu vodních makrofyt s rdestem vzplývavým
(Potamogeton natans).
Litorál a břeh naproti areálu přístavu
Břeh naproti areálu přístavu je méně udržovaný a vykazuje proto více přírodní charakter, nežli břeh protější.
Důvodem je také to, že zde nekotví lodě. Sklon břehu je však dokonce prudší, než na břehu protějším. Z toho
důvodu, je zde litorál vyvinut velmi málo. Je zastoupen především úzkým pásem zblochanu vodního (Glyceria
maxima), výjimečně dalšími druhy jako je např. kosatec žlutý (Iris pseudacorus), chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea), místy také rákos obecný (Phragmites australis), ojediněle i výše zmíněná vzácnější tajnička
rýžovitá (Leersia oryzoides) (C3). Nesečená část břehu je ale druhově pestrá, přesto však jde o druhy běžné,
z regionálního pohledu bez většího významu.
Ústí přístavního zálivu do Baťova kanálu
Jako zvláštní podlokalita bylo vyčleněno ústí zálivu do Baťova kanálu, tj. oblast kudy vplouvají lodě. Z důvodu
lodní dopravy jsou zde vybudována na obou březích „svodidla“, za kterými je udržována část litorálu bez vlivu
vlnění. Významné druhy se zde však nevyskytují. Za zmínku stojí především porosty rdestu vzplývavého
(Potamogeton natans) přímo v ústí do kanálu. Z dřevin se zde vyskytuje např. nepůvodní dřezovec trojtrnný
(Gleditsia triacanthos). Na nesečeném břehu dominují vikve (Vicia cracca), vtroušen je např. krvavec toten
(Sanguisorba officinalis) a další.
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V území byl také proveden dendrologický průzkum, v rámci kterého bylo zjištěno 25 trnovníků akátu (Robinia
pseudoacacia), 17 javorů babyky (Acer campestre), 17 topolů černých (Populus nigra), 14 jerlínů japonských
(Sophora japonica). Méně hojný (do 10 jedinců) byl výskyt dřevin (stromů a keřů) jako jsou jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), javor jasanolistý (Acer negundo), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), topol bílý (Populus alba), střemcha obecná (Prunus padus), jasan úzkolistý (Fraxinus excelsior),
ořešák královský (Juglans regia), slivoň švestka (Prunus padus) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Ojediněle,1-2
jedinci, byly zaznamenány např. u dubu letního (Quercus robur), jilmu vazu (Ulmus laevis), vrby jívy, pětimužné,
kroucené (Salix caprea, S. pentadra, S. erythroflexuosa) a u několika druhů ovocných dřevin.
Fauna
Zoologický průzkum v zájmovém území byl proveden v roce 2014 ve dvou termínech ve vegetační sezóně
(duben, červen). Prozkoumány byly všechny dotčené biotopy a bezprostředně navazující místa. Zaznamenáni
byli všichni vizuálně či akusticky pozorovaní obratlovci. Z terestrických bezobratlých byli zaznamenáni jedinci
poznatelní v terénu, s důrazem na prokázání výskytu druhů zvláště chráněných či indikačních. Z vodního
prostředí byly odebrány kvalitativní vzorky pomocí hydrobiologické sítě, které byly na místě přebrány a
determinovány byly až v laboratoři. Důraz při průzkumu byl kladen na záměrem nejvíce ohrožené biotopy tj. na
vlastní břehovou hranu a přilehlé oblasti.
Ze zoologického hlediska je dotčené území možné rozdělit na dvě části:
Suchozemská část areálu současného přístavu
Lokalita je silně antropogenně ovlivňovaná, tvořena břehovými porosty trav a bylin, které jsou pravidelně koseny
až k vodě. Tento biotop vyhovuje nenáročným druhům hmyzu, z nichž je velká část vázána na zde rostoucí
ruderály a nitrofilní druhy rostlin. Velká část druhů byla nalezena na zblochanech (rákosníček Donacia
semicuprea, křižák dvouhrbý (Gibbaranea bituberculata) nebo travinovka zblochanová (Ischnodemus sabuleti)).
Na vrbách v těsné blízkosti vody žije dřepčík Crepidodera aurata, krytohlav Cryptocephalus ocellatus nebo vrbař
uhlazený (Clyrta laeviuscula). Na břehových porostech je velmi hojná ještěrka obecná (Lacerta agilis) (SO), které
vyhovuje vysoká koncentrace nor hlodavců, ve kterých se ukrývá.
Převážnou část vegetace stávajícího areálu přístavu tvoří pravidelně kosený trávník a listnaté stromy, často
geograficky nepůvodní (akáty). Význam pro běžné druhy živočichů mají mohutné topoly. Během průzkumů bylo
nalezeno hnízdo kosa černého (Turdus merula), listím topolů se živí housenka lesknačky rudokřídlé (Amphipyra
pyramidea). Dutiny stromů využívají mravenci černolesklí (Lasius fuliginosus), kteří jsou v oblasti velmi početní.
Nejčastějším druhem mravence v přístavu je mravenec obecný (Lasius niger), který se vyskytuje plošně v celém
areálu přístavu.
Z území pochází několik nálezů čmeláků (Bombus lapidarius, B. pascuorum a B. terrestris) (O), kteří byli zjištěni
při pátrání po vhodných místech k založení hnízd. Jelikož v letním termínu na lokalitě nebyli pozorováni, lze zde
jejich hnízdění téměř zcela vyloučit. Na lokalitu mohou zaletovat pouze dělnice za účelem sběru nektaru a pylu z
květů.
V jarním termínu byl na břehu současného areálu přístavu nalezen skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)
(KO), kterého se v letním termínu již nepodařilo potvrdit. Pravděpodobně se jednalo o jedince migrujícího na jiné
vhodné biotopy. V zájmovém území se druh prokazatelně nerozmnožuje.
Avifauna zájmového území je poměrně chudá a zahrnuje běžné druhy intravilánu obcí. Velmi početně se tu
vyskytuje stehlík obecný (Carduelis carduelis) a vrabec domácí (Passer domesticus). Pro vlaštovku obecnou
(Hirundo rustica) (O) představuje hladina přístavu vhodné místo pro lov hmyzu.
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Vlastní rameno
Zkoumaná lokalita je představována starým říčním ramenem, v současnosti silně antropogenně pozměněným.
Voda zde velice pomalu proudí, dno je štěrkovo-kamenité, s vrstvičkou jemnozrnného kalu, břehy jsou prudké a
kosené až do vody. Litorál, až na ojedinělé trsy zblochanu, zde není vyvinut.
Společenstvo benických bezobratlých je zde tvořeno převážně druhy pomalu tekoucích vod a ubikvistními druhy.
Dominují zde především klešťanečka rybniční (Micronecta scholtzi) a na pevném substrátu přichycený mlž
slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha). Hojně se dále vyskytují máloštětinatí červi, pijavky (Helobdella
stagnalis), měkkýši (Bithynia tentaculata), korýši (Asellus aquaticus), vážky (Platycnemis pennipes) a larvy
pakomárů (Chironomidae). Z druhů uvedených v červeném seznamu (Dolný et al. 2008) byl nalezen dospělec
vážky červené (Crocothemis erythraea). Z druhů chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. byl hojně nalezen
velevrub malířský (Unio pictorum) (KO) a ojediněle škeble rybniční (Anodonta cygnea) (SO).
Ekosystémy
V rámci dotčeného území lze všechny přítomné ekosystémy považovat za člověkem více či méně ovlivněné. Jde
zejména o vodní ekosystém, který je tvořen samotnou přístavní lagunou včetně jejích nejbližších břehů. Tento
ekosystém je biotopem široké škále vodních fauny od bezobratlých, zejména bentických druhů, po obratlovce,
zejména ryby. Současně tento ekosystém hostí vodní a pobřežní flóru, která je zde však slabě vyvinutá. Zbytek
dotčeného území patří terestrickým ekosystémům a lze charakterizovat jako park, tj. útočiště především
stromových druhů hmyzu, synantropních druhů ptáků apod. Byliny jsou zastoupeny běžnými druhy intenzivně
sečených trávníků.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plocha přímo nezasahuje do žádného ze skladebných prvků ÚSES.
Na místní (lokální) úrovni se nejblíže nachází lokální biocentrum (LBC) Zámecký park, vzdálené cca 300 m jižním
směrem. Jedná se o heterogenní biocentrum, které zahrnuje několik typů stanovišť s rozmanitou skladbou
biocenóz. Na regionální úrovni leží nejblíže, ve vzdálenosti cca 2,5 km, RBC Zarazický výkaz a regionální
biokoridory (RBK) Předměstský les – K 142 a Olšiny – K 142 (oba rovněž ve vzdálenosti cca 2,5 km SZ směrem).
Záměr je situován v blízkosti nadregionálního biokoridoru Chropyňský luh - Soutok, konkrétně jeho vodní osy (ve
vzdálenosti cca 140 m). Tato osa je vedena po toku řeky Moravy.
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Obrázek č. 20 ÚSES nadregionální a regionální úrovně v okolí záměru

Významné krajinné prvky
Lokalita záměru zasahuje do významných krajinných prvků stanovených ze zákona č. 114/1992 Sb. Jsou jimi
vodní tok a údolní niva.
Ve městě Veselí nad Moravou se rovněž nachází registrovaný VKP – Zámecký park a bažantnice (35-11-11/12),
vzdálený cca 300 m jižně od posuzovaného záměru. VKP se nachází v katastrálním území Veselí – Předměstí,
jeho výměra je 12 ha. Jedná se o tvrdý luh s převahou dubu, v menší míře se vyskytuje také jilm a jasan. Některé
duby jsou staré až několik set let. V této lokalitě se vyskytují a hnízdí některé zvláště chráněné druhy ptáků.
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Obrázek č. 21 Poloha VKP registrovaného vůči záměru

Zvláště chráněná území
Do zájmové lokality nezasahuje žádné velkoplošné ani maloplošné ZCHÚ. Z velkoplošných ZCHÚ leží nejblíže,
ve vzdálenosti cca 5,7 km jižním směrem, chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (kód 71). Nejbližším
maloplošným ZCHÚ je národní přírodní památka Váté písky (kód 1494), ve vzdálenosti cca 5 km na
severozápad. Vzhledem k umístění záměru není předpokládán vliv na ZCHÚ.
Natura 2000
Zájmová lokalita se nachází v PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (kód CZ0621025). Nejbližší EVL je
cca 3,7 km vzdálená EVL Vypálenky (kód CZ0623031).
•

Ptačí oblasti

PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
Ptačí oblast se nachází na jižní Moravě, její rozloha je 11 725,3869 ha. Je tvořena množstvím různých typů
vzájemně provázaných stanovišť (v suchých borových lesích a v nivě řeky Moravy). Bylo zde zjištěno celkem 238
druhů ptáků, z toho 148 hnízdících (www.biomonitoring.cz). Předmětem ochrany jsou čáp bílý (Ciconia ciconia),
lelek lesní (Caprimulqus europaeus), moták pochop (Circus aeruqinosus), skřivan lesní (Lullula arborea),
strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).
•

Evropsky významné lokality

EVL Vypálenky
Lokalita soustavy Natura 2000 Vypálenky se nachází v JV části obce Moravský Písek. Jedná se o mokřadní
stanoviště a porosty rákosin s bohatým výskytem obojživelníků. Předmětem ochrany jsou čolek dunajský
(Triturus dobroqicus) a kuňka ohnivá (Bombina bombina).
Dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 73484/2014 ze dne 9. 7. 2014 nemůže mít záměr
významný vliv na ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025), na jejímž území
má být realizován, ani na jinou lokalitu soustavy Natura 2000.
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Obrázek č. 22 Ochrana přírody
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Krajina
Posuzovaná lokalita je cca 4,3 km vzdálená od přírodního parku Strážnické Pomoraví (kód 702). Tento přírodní
park se nachází severozápadně od obce Strážnice kolem řeky Moravy. Byl zřízen v roce 1993 za účelem ochrany
krajinného rázu údolní nivy řeky Moravy, jeho rozloha činí cca 31 km2.

Obrázek č. 23 Typologie krajiny ČR podle reliéfu (Z – zemědělské krajiny, M – lesozemědělské krajiny, L – lesní krajiny)

Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V lokalitě záměru se v současnosti nachází stávající přístav Veselí nad Moravou.
Pozemní část přístavu tvoří budova informačního centra, jejímž provozovatelem je město Veselí nad Moravou.
Dále se zde nachází budova penzionu, objekty hygienického zázemí a budova dílny.
Přístav je oplocen. Před areálem je situováno parkoviště s kapacitou 6 parkovacích míst, prostoru před
penzionem je počítáno s řadou parkujících osobních automobilů v kolmém uspořádání. Povrch ploch určených
pro pohyb automobilů je v areálu tvořen štěrkem. Ostatní plochy jsou zatravněny, nacházejí se na nich vzrostlé
dřeviny (např. trnovník akát, topol černý aj.). V severní části areálu je plechová hala (vede k ní cesta
z betonových panelů).
V areálu jsou vybudovány stožáry veřejného osvětlení. Mobiliář je tvořen lavičkami a odpadkovými koši. Před
informačním centrem se nachází dětské hřiště. U přístupové cesty k přístavní hraně je umístěna infotabule.
Z Baťova kanálu se do prostoru přístavu po vodní cestě vjíždí pod mostem, přes který přechází cyklostezka a
vytváří tak vjezdový objekt se svodidly usměrňujícími plavidla. Pod mostem jsou betonové stěny vjezdového
objektu opatřeny vodorovným opeřením z dřevěných fošen.
Za vjezdovým objektem se nachází stávající přístav bazénového typu tvaru otevřeného obdélníku, ve kterém dvě
strany tvoří pevná přístavní hrana do tvaru písmene L. Hrana je z betonových tvarovek. Za betonovými
tvarovkami je vodorovná pochozí plocha, která je vysypána štěrkem. Ve vzdálenosti 3 m od přístavní hrany jsou
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ve svahu směrem k budově informačního centra umístěny 2 rozvaděče, do kterých je možné napojit plavidla
k elektrické energii. Na svislé ploše je upevněno vodorovné opeření z dřevěných fošen.
V 1/3 delší strany nábřežní hrany se nachází dřevěné molo a na břehu je nástup do lodí usnadněn dřevěnou
lávkou. Přístavní hrana je vybavena vázacími prvky – ocelovými pacholaty. Zbývající strana přístavu je z části
opevněna kamennou dlažbou do betonu. Přístav je vybaven kamerou, která je umístěna na stožáru vedle
vjezdového objektu na konci kratší zpevněné hrany přístavu.
Přístup k přístavní hraně je umožněn po cestičce, s povrchem vysypaným štěrkem, ohraničené dlažebními
kostkami.
Směrem k zámku se vodní plocha rozšiřuje. V této části je vymezen prostor pro kotvení podél břehů plavebním
znakem „Povolené stání.“ Břehy nejsou opevněny. V přední části je podél břehu uvázáno plastové plovoucí molo
o délce cca 20 m. Severní břeh je ve vzdálenosti cca 39 m od pevné přístavní hrany přerušen rampou pro
zavážení plavidel z betonových panelů. Sklon rampy je cca 1:9. Na konci vodní plochy je podél břehu betonová
přístavní hrana vybavená ocelovými pacholaty. Délka této přístavní hrany je 16,5 m. Na obou koncích jsou
betonové pilíře. Celá konstrukce je poškozena. Směrem k zámku je na břehu vedena zpevněná komunikace
z dlažebních kostek. Na ni navazuje zpevněná cesta z betonových panelů, která vede podél jižního břehu vodní
plochy až k náspu stoupajícímu k přemostění vjezdu. Prostor vodní plochy je uměle oddělen navážkou od
původního koryta vodního toku, které je patrné severně od zámku. Z východní strany je zachován kamenný
mostní oblouk se zábradlím. Druhá strana směrem k přístavní hraně na konci vodní plochy přístavního bazénu je
vysvahována.
Architektonické a historické památky
Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 250/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 byla ve Veselí nad Moravou zřízena
městská památková zóna (Obrázek č. 24), uvnitř které se posuzovaný záměr přímo nachází. Na území
památkové zóny je nutno dodržovat podmínky dané § 3 vyhlášky č. 476/1992 Sb.

Obrázek č. 24 Městská památková zóna Veselí nad Moravou
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Dle Národního památkového ústavu (portál Monumnet) se ve městě nachází 18 nemovitých kulturních památek
(Tabulka č. 21).
Tabulka č. 21 Přehled nemovitých kulturních památek v obci Veselí nad Moravou

číslo rejstříku
32178 / 7 - 2479
41679 / 7 - 2462
32206 / 7 - 2466
12239 / 7 - 8514
18876 / 7 - 2474
19037 / 7 - 2473

název
zvonice
kostel P. Marie
kostel sv. Bartoloměje
synagoga
výklenková kaplička – poklona sv. Kajetána
výklenková kaplička – poklona sv. Peregrina

35585 / 7 - 2476
46423 / 7 - 2475
31553 / 7 - 2477
84922 / 7 - 2472
33816 / 7 - 2471

boží muka
boží muka
kříž
socha sv. Jan Nepomucký
sousoší P. Marie
vodní elektrárna – dvojice budov a technické
zařízení Francisovy turbíny
zámek s parkem a bažantnicí
měšťanský dům
Panský zemědělský dvůr
klášter servitů
kaplička P. Marie
venkovská usedlost

10221 / 7 - 8598
11464 / 7 - 2457
52960 / 7 - 2478
10204 / 7 - 8599
30316 / 7 - 2469
29343 / 7 - 2493
23203 / 7 - 2494

umístění
Milokošť
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou, Rybníček
Veselí nad Moravou, při čp. 649
Veselí n. M., Třída národních
mučedníků
Veselí – Předměstí, U lapače
Veselí – Předměstí, Nad drahami
Veselí – Předměstí, U hranic
Veselí n. M., naproti zámku u mostu
Veselí n. M., náměstí Míru
Veselí n. M., Zámecká 13
Veselí n. M., Zámecká 14, 15, 30
Veselí nad Moravou 528
Veselí n. M., náměstí Míru 664
Veselí nad Moravou
Zarazice
Zarazice 46

Nejbližší nemovitou kulturní památkou je renesanční zámek s parkem a bažantnicí, vzdálen cca 60 m
severovýchodním směrem od záměru. Zámek se nachází na místě bývalého vodního hradu, který byl součástí
pásu pohraničních pevností. Byl postaven pravděpodobně ve 13. století, naposledy přestavěn v 1. čtvrtině 19.
století. V přilehlém parku se nachází Laudonův pomník a několik drobných staveb.
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Dopravní a jiná infrastruktura
Vodní doprava
Na území Jihomoravského kraje se nachází sledovaná, dopravně významná, využívaná vodní cesta třídy 0
vymezená zákonem č. 114/1995 Sb. – vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem
Dyje, včetně průplavu Otrokovice – Rohatec a účelová vodní cesta – Brněnská přehradní nádrž. Současná lodní
doprava má pouze lokální charakter, týká se turistické a rekreační přepravy. Rostoucí počet přepravovaných
osob, snaha obnovit lodní dopravu tam, kde byla provozována a zrušena i snaha zavést ji tam, kde jsou pro to
vhodné podmínky, dokazuje oblibu lodní dopravy. Lodní dopravou se významně zvyšuje turistická atraktivita
regionu, proto ji místní orgány velmi podporují (mj. s cílem zvýšit přílivem turistů i zaměstnanost).
Baťův kanál
Jedná se o plavební a závlahový kanál vybudovaný v letech 1934 – 1938 pro lodě o nosnosti do 200 t a o ponoru
do 1,2 m. Délka (od Otrokovic do Skalice) je cca 53 km. Některé úseky vedou řekou Moravou (23,8 km), jinde
vede uměle vybudovanými kanálovými úseky (25,2 km). Celkově je splavný od Kroměříže po Hodonín, je zde
však několik překážek – na severní straně není prozatím vybudována plavební komora na bělovském jezu, na
jižní straně chybí plavební komora v Sudoměřicích. Úseky Bělov – Kroměříž a Sudoměřice – Hodonín jsou tedy
oddělené. Na této vodní cestě je vybudováno 13 zdymadel (plavebních komor) o rozměrech 5,3 x 38 (50) m.
Z toho 11 plavebních komor je plně automatizováno s možností ovládání pomocí dálkového ovladače. Plavební
hladina je udržována 13 jezy. Průměrná hloubka je 1,5 m (doporučený ponor lodi je 80 cm). Šířka plavebního
kanálu je průměrně 12 m.
V současnosti je Baťův kanál využíván pouze jako turistická vodní cesta, nákladní plavba zde již neprobíhá. Lidé
sem jezdí za rekreací a turistikou. Lodě si mohou zapůjčit v některé z půjčoven na vodní cestě. Oblíbené jsou
také pravidelné plavby velkých výletních lodí či pobyty na hausbótech.
Oficiální zahájení sezóny bývá vždy 1. 5., formou „Odemykání plavební sezóny“, pokud je ovšem příznivé počasí,
provoz obvykle začíná již v dubnu. 28. 10., na konec sezóny, se pořádá tzv. „Zamykání plavební sezóny“.
V případě, že je vhodné počasí, půjčovny lodí mnohdy fungují i mimo hlavní plavební sezónu. Obě zmiňované
akce jsou slavnostní, většinou doprovázené kulturním programem, plavbou na lodích a dalšími příjemnostmi.
Provoz na Baťově kanále je omezen pouze plavebními komorami, jež mají svůj provozní řád.
Podmínky provozu plavidel na sledované vodní cestě jsou dány pro všechny uživatele vodního toku, jakož i pro
správce vodní cesty, ustanovením zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě a prováděcích předpisů MD č.
222, 223, 224/1995 Sb., a pravidly plavebního provozu dané Řádem plavební bezpečnosti na vodních cestách
ČR.
Dle § 7 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách není třeba povolení ani souhlasu vodoprávního úřadu k užívání
povrchových vod k plavbě.
Před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na vodočtu, vztahujícímu se k příslušnému úseku vodní
cesty, kdy se již plavba zastavuje všem druhům plavidel, musí být plavidla odklizena do chráněných míst.
V dotčeném úseku je to průtok Q=100 m3/s dosažený při čtení na vodočtu v Kroměříži.
Na obrázku níže (Obrázek č. 25) je znázorněna základní mapa Baťova kanálu s navrhovaným rekreačním
přístavem a stávajícími i navrhovanými plavebními komorami.
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Obrázek č. 25 Baťův kanál – základní mapa

Stávající stav vodní dopravy je popsán na základě statistiky na jednotlivých plavebních komorách v uvedených
letech. Základním srovnávacím rokem je 2013, který je zpracován podrobně pro všechny sledované plavební
komory (Tabulka č. 22).
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Tabulka č. 22 Počet lodí na plavebních komorách na Baťově kanálu v roce 2013

Počet lodí na plavebních komorách – rok 2013
květen
červen
červenec
srpen

Plavební komora
PK Spytihněv
PK Babice
PK Huštěnovice
PK Staré Město
PK Kunovský les
PK Nedakonice
PK Uherský Ostroh
PK Veselí nad Moravou
PK Vnorovy II
PK Vnorovy I.
PK Petrov
CELKEM

142
181
160
183
185
180
179
271
189
285
346
2 301

143
285
297
247
285
290
286
343
268
427
686
3 557

472
652
627
568
568
583
725
855
550
985
1 182
7 767

569
696
714
629
638
713
729
755
590
1 022
1 170
8 225

září

CELKEM

152
204
177
190
204
240
240
176
206
192
319
2 300

1 478
2 018
1 975
1 817
1 880
2 006
1 980
2 400
1 803
2 911
3 703
23 971

V grafech níže je znázorněn počet lodí proplavených jednotlivými plavebními komorami na Baťově kanále v
plavební sezóně (květen až září) roku 2013 a také celkový počet proplavených lodí v plavebních komorách v
tomto roce.
Počet lodí - květen 2013
PK Petrov

346

PK Vnorovy I.

285
189

PK Vnorovy II

271

PK Veselí nad Moravou
PK Uherský Ostroh

179

PK Nedakonice

180
185

PK Kunovský les
PK Staré Město

183

PK Huštěnovice

160

PK Babice

181
142

PK Spytihněv
-
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Graf č. 1 Počet lodí na plavebních komorách – květen 2013
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Počet lodí - červen 2013
686

PK Petrov
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PK Vnorovy I.
268

PK Vnorovy II
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PK Veselí nad Moravou
PK Uherský Ostroh

286

PK Nedakonice
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PK Jez Kunovský les
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PK Huštěnovice
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Graf č. 2 Počet lodí na plavebních komorách – červen 2013
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Graf č. 3 Počet lodí na plavebních komorách – červenec 2013
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Graf č. 4 Počet lodí na plavebních komorách – srpen 2013
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Graf č. 5 Počet lodí na plavebních komorách – září 2013
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Graf č. 6 Celkový počet lodí na plavebních komorách v roce 2013

Stávající intenzita vodní dopravy na Baťově kanále se v hlavní sezóně (červenec, srpen) pohybuje mezi 30 – 40
loděmi za den a ve vedlejší sezóně (květen, červen, září) mezi 20 – 30 loděmi za den. Ve špičkových dnech
(víkendy v hlavní plavební sezóně) intenzita dosahuje 70 – 80 lodí za den. Uvedené hodnoty platí pro nejvíce
zatížené úseky vodní cesty. V ostatních úsecích (zatížených méně) se tyto hodnoty pohybují mezi 50 – 75 %
uvedených maximálních hodnot. Nejvíce zatížený úsek vodní cesty je mezi Rohatcem a Veselím nad Moravou
(resp. Uherským Ostrohem), naopak nejméně je zatížen prostřední úsek mezi Uherským Ostrohem a Uherským
Hradištěm. Severní část vodní cesty je zatížena více než prostřední úsek, avšak nedosahuje intenzit jižní části.
Nejbližší plavební komorou k posuzovanému záměru je plavební komora Veselí nad Moravou (proti proudu) a
dále pak plavební komora Vnorovy II (po proudu). Plavební komora Veselí nad Moravou vykazuje třetí nejvyšší
počet proplavených lodí (po PK Petrov a PK Vnorovy I). Podrobnější údaje o plavebních komorách jsou uvedeny
níže.
Plavební komora Veselí nad Moravou se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 18,054
plavební cesty, v blízkosti klapkového jezu Veselí nad Moravou na řece Moravě. Horní rejda této plavební komory
zaúsťuje do řeky Moravy. Plavební komora je plně modernizována na jednotný systém ovládání dálkovým
ovladačem včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.
Česká republika – Ředitelství vodních cest

WELL Consulting, s.r.o.

Strana 69 z 121

OZNÁMENÍ EIA

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU
Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části byla provedena v letech 1996 – 1997. Elektrifikace a
automatizace byla provedena v roce 2003 a 2005.
Technické údaje
celková délka plavební komory

54,25 m

užitná délka plavební komory

40,95 m

šířka plavební komory

5,3 m

hloubka plavební komory

4,6 m

Tabulka č. 23 Intenzity dopravy na PK Veselí nad Moravou v roce 2013

Měsíc

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Rok

PK Veselí nad Moravou – intenzity dopravy, rok 2013
Počet lodí
Počet osob
Po toku
Proti toku
Po toku
Proti toku
Celkem
(dolů)
(nahoru)
(dolů)
(nahoru)
124
147
271
593
666
max. 19. 5. (NE)
37
Průměr (pouze víkendy)
20
168
175
343
776
823
max. 15. 6. (SO)
48
Průměr (PO-PÁ)
30
401
454
855
1 692
1 522
max. 6. 7. (SO)
78
Průměr (PO-PÁ)
30-40
370
385
755
1 413
1 575
max. 3. 8 (SO)
63
Průměr (PO-PÁ)
30-40
87
89
176
437
480
max. 7. 9. (SO)
42
Průměr (pouze víkendy)
30
2 400

Česká republika – Ředitelství vodních cest
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1 259
150
100
1 599
325
150
3 514
350
150-200
2 988
233
150-200
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174
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10 277

WELL Consulting, s.r.o.

Strana 70 z 121

OZNÁMENÍ EIA

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

PK Veselí nad Moravou
počet lodí - rok 2013
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Graf č. 7 Počet lodí na plavební komoře Veselí nad Moravou (květen – září) v roce 2013
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Graf č. 8 Počet osob na plavební komoře Veselí nad Moravou (květen – září) v roce 2013

Plavební komora Vnorovy II se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 12,994 plavební
cesty, v blízkosti jezu Vnorovy na řece Moravě. Její horní rejda zaúsťuje do řeky Moravy. Plavební komora byla
modernizována na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem včetně signalizace. Je zde zachována i
možnost ručního ovládání pomocí kliky.
Technické údaje
celková délka plavební komory

59,1 m

užitná délka plavební komory

38,5 m

šířka plavební komory

5,3 m
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hloubka plavební komory

5,28 m

Tabulka č. 24 Intenzity dopravy na PK Vnorovy II v roce 2013

Měsíc

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Rok

PK Vnorovy II – intenzity dopravy, rok 2013
Počet lodí
Počet osob
Po toku
Proti toku
Po toku
Proti toku
Celkem
(dolů)
(nahoru)
(dolů)
(nahoru)
90
99
189
853
851
max. 18. 5. (SO)
23
Průměr (víkendy a
13
svátky)
121
147
268
1261
1101
max. 22. 6. (SO)
24
Průměr
13
240
310
550
2922
2802
max. 20. 7. (SO)
28
Průměr
22
261
329
590
2852
2833
max. 18. 8 (NE)
31
Průměr
22
94
112
206
710
802
max. 20. 9. (PÁ)
30
Průměr (pouze víkendy)
16
1 803

Celkem
1 704
235
114
2 362
253
113
5 724
361
229
5 685
311
210
1 512
224
116
16 987

Graf č. 9 Počet lodí na plavební komoře Vnorovy II (květen – září) v roce 2013
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Graf č. 10 Počet osob na plavební komoře Vnorovy II (květen – září) v roce 2013

Přístav Veselí nad Moravou (stávající)
Jedná se o přístav bazénového typu, vybudován byl v roce 2000 a slavnostně otevřen v roce 2001. Spolu s ním
bylo otevřeno i turistické centrum a pro Baťův kanál postavena loď Danaj s kapacitou 60 osob.
Přístav má možnost stání, je zde také půjčovna lodí, sjezd do vody, občerstvení, stanování a táboření,
parkoviště, WC, sprchy.
Silniční doprava
Areál je napojen na stávající místní komunikaci (ul. Zámecká).
Nejbližší komunikací I. třídy je silnice I/54 Slavkov u Brna (I/50) - Kyjov - Veselí nad Moravou (I/55) - Blatnice pod
sv. Antonínem (I/71) – Strání – Slovensko. Komunikace prochází severně od záměru, ve vzdálenosti cca 120 m a
dále pak silnice I/55 Olomouc (I/35, I/46) - Přerov (I/47) - Hulín (I/47) - Otrokovice (I/49) - Uherské Hradiště (I/50)
- Uherský Ostroh (I/71) - Veselí nad Moravou (I/54) - Petrov (I/70) - Hodonín (I/51) - Břeclav (D2 km48) Poštorná (I/40) – Rakousko.
Železniční doprava
Veselím nad Moravou prochází celostátní dvoukolejná železniční trať č. 340 Brno – Veselí nad Moravou a
jednokolejná regionální železniční trať č. 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou – Vrbovce.
Území je obsluhováno železniční stanicí Veselí nad Moravou, která se nachází nedaleko posuzovaného záměru.
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Obrázek č. 26 Silniční a železniční doprava v okolí záměru

Veřejná doprava
Veřejná doprava je zastoupena železniční a autobusovou linkovou dopravou.
Území města Veselí nad Moravou je obsluhováno ze stávající železniční stanice Veselí nad Moravou, nádraží je
situováno JV směrem od posuzovaného záměru.
Ve městě je rovněž vybudováno autobusové nádraží, které se nachází u nádraží vlakového. Prochází tudy 16
autobusových linek.
Letecká doprava
Na území Jihomoravského kraje se nachází 6 letišť (Brno – Tuřany, Brno – Medlánky, Břeclav, Kyjov, Vyškov,
Znojmo) a 7 heliportů HEMS (Letecká záchranná služba). Nejblíže k posuzovanému záměru je situováno letiště
Kyjov. Jedná se o veřejné vnitrostátní letiště, provozovatelem je Aeroklub Kyjov. Převládá zde sportovní provoz
letounů, kluzáků a ultra lehkých letadel. Možný je i provoz vrtulníků. Roční pohyb letadel se pohybuje v rozmezí
3 300 - 4 000.
Nemotorová doprava
Městem prochází dálková cyklotrasa č. 47 Olomouc – Tučapy – Chropyně – Kroměříž – Otrokovice – Napajedla –
Uherské Hradiště – Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou – Vnorovy – Strážnice – Hodonín. Dále jsou v území
vyznačeny další cyklotrasy, z nichž některé jsou vedeny v souběhu se stávajícími silnicemi I. třídy.
Pro pěší dopravu je možno využívat všech ploch veřejných prostranství a stávajících i nově navrhovaných
cyklostezek.
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Obrázek č. 27 Turistické trasy, cyklistické trasy a stezky a naučné stezky v okolí záměru (zdroj: http:// mapy.cz)

Osídlení (historie, využití území)
První potvrditelná zmínka o Veselí (hradu) pochází z roku 1261. Původní veselský hrad (v podstatě vodní
pevnost) byla pravděpodobně v 11. století jednou z uherských pohraničních pevností podél řeky Moravy,
v místech častých střetů uherských a českých vojsk. Pevnost veselského hradu je doložena zprávami o jeho
dobývání v roce 1315 vojsky Jana Lucemburského. Prvním písemně doloženým držitelem Veselí byl komorník
břeclavského kraje z let 1248 až 1259 Sudomír. V první polovině 14. století byli držiteli Vartemberkové, poté od
druhé poloviny tohoto století Šternberkové. Pravděpodobně Petr ze Šternberka založil v druhé polovině 14. století
na ostrově před hradem město.
V letech 1526 – 1551 došlo v panství k největšímu rozvoji rybníkářství. V tomto období dochází rovněž k prvním
přestavbám hradu na zámek. Od doby předbělohorské se zde plně rozvíjejí řemesla, především hrnčířství,
bednářství, kolářství, podkovářství, soukenictví, kožešnictví, pekařství, řeznictví, ševcovství, krejčovství a další.
Postupně jsou také ustavovány jednotlivé cechy.
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V roce 1879 byla postavena úzkokolejná dráha, která byla využívána pro hospodářskou činnost ale i pro spojení
s železnicí Vídeň – Krakov. Další hospodářský rozvoj souvisí s budováním dráhy Brno – Trenčanská Teplá. V
roce 1887 je postavena železniční stanice tzv. vlárské dráhy, v roce 1891 zprovozněna trať Veselí - Kúty a v roce
1927 Veselí - Myjava (v r. 1929 až do Nového Mesta nad Váhom).
V letech 1934 – 1938 byl vybudován závlahový systém luk a zprovozněn tzv. Baťův plavební kanál. V roce 1913
byl starý mlýn u zámku přestavěn na elektrárnu. Dále byl zahájen provoz několika velkých podniků - dřevařský
podnik Beer a Žádník, dále výrobna obuvi (založena bratry Reichsfeldovými) a v roce 1954 největší průmyslový
podnik ve Veselí a okolí – Železárny.
V současnosti má město 11 731 obyvatel. Je vybaveno veškerou městskou infrastrukturou a vybaveností.
Územně plánovací dokumentace
Dle § 43, odstavce 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů územní plán (ÚP) stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Město má platný Územní plán města Veselí nad Moravou (2001). ÚP má celkem 10 změn. V současnosti je již
zpracováván nový územní plán – Územní plán Veselí nad Moravou. Zatím není schválen, proto v platnosti
zůstává ÚP z roku 2001.
Zájmové území je z hlediska funkčního využití vymezeno jako plochy pro sport a rekreaci (OS), plochy veřejné
zeleně (ZV), plochy krajinné a izolační zeleně a vodní toky a plochy, místní komunikace a účelová komunikace.
Plochy pro sport a rekreaci (OS)
Přípustné využití

- sportovní zařízení
- doprovodné sociální vybavení a služby (např. šatny, WC, bufet, parkoviště, služební
byt)

Podmínečně přípustné

- stravovací a ubytovací zařízení
- doprovodné služby
- maloobchod
- technická a dopravní zařízení

Nepřípustné využití

- všechny druhy činností, které omezují a narušují sportovní a relaxační funkci ploch
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Plochy veřejné zeleně (ZV)
Přípustné využití

- vegetační úpravy
- zřízení pěších a cyklistických stezek, menší hřiště, mobiliář

Podmínečně přípustné

- výstavba nezbytné technické vybavenosti
- drobné stavby pro údržbu a provoz veřejné zeleně
- vodní prvky
- zpevněné plochy

Nepřípustné využití

- veškeré stavby a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně
- jakákoliv jiná výstavba kromě výše uvedených případů
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Obrázek č. 28 Výřez z Hlavního výkresu Územního plánu Veselí nad Moravou (2001)

Nový územní plán Veselí nad Moravou je v současnosti projednáván. Dotčené plochy vymezuje jako plochy
občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV), plochy veřejných prostranství (P*) a plochy vodní a
vodohospodářské (W).
OV – plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost
Hlavní využití

- plochy určené pro občanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu
základního standardu a kvality života obyvatel a jejíž existence je v zájmu státní správy
a samosprávy.

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu
obyvatelstva,
- plochy veřejných prostranství a dalších pozemků související dopravní a technické
infrastruktury.

Podmínečně přípustné

- komerční vybavenost ve vazbě na hlavní využití, např. bufety, prodejny novin a
časopisů, copy centra apod., s výjimkou objektů, které narušují pohodu prostředí
(např. hlukem, pachy apod.) a s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o
výměře větší než 1000 m2,
- v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že v chráněných
venkovních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných
vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené
právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví.
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Nepřípustné využití

- jiné než stanovené využití území.

Podmínky prostorového uspořádání:
•

výšková hladina: bude omezena výškou okolní zástavby.

P* - plochy veřejných prostranství
Hlavní využití

- plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění
podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných
prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a
účelem.

Přípustné využití

- stávající a navrhované pozemky veřejných prostranství (zpevněné, nezpevněné,
zeleň),
- další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení
(např. pevné stánky), slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Podmínečně přípustné

- kapacitní parkovací plochy a plošně náročnější objekty technické a občanské
vybavenosti (pouze pokud svou velikostí a provozem nenaruší okolní zástavbu a zeleň
na veřejných prostranstvích).

Nepřípustné využití

- jiné využití než stanovené, zejména objekty bydlení, školství, sociální a zdravotní
služby, výroba, činnosti a zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí.

W - plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití

- plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro
nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního
režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy.

Přípustné využití

- vodní plochy, koryta vodních toků, břehová zeleň, stavby nutného technického
vybavení (tělesa hrází, výpustné objekty…) a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití.

Podmínečně přípustné

- stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny,
- stavby a opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- stavby a opatření, které zlepší podmínky využití ploch pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, přístaviště, kotviště a další zařízení
spojené s rekreační plavbou; drobný mobiliář – ve všech případech pokud nedojde k
narušení hlavní funkce,
- v lokalitě Veselský rybník lze na plochách W situovat pozemky pro stavby a zařízení
pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky a hygienická zařízení,
stánky s občerstvením, stánky drobného prodeje a další stavby a opatření s nimi
bezprostředně související, vč. oplocení. Nesmí být narušena základní funkce rybníka –
ochrana před povodněmi.

Nepřípustné využití

- všechny jiné druhy staveb a činností, včetně staveb a zařízení pro individuální
rekreaci, zemědělství a lesnictví.
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Obrázek č. 29 Výřez z projednávaného Územního plánu Veselí nad Moravou (2014)

Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu dne 21.
6. 2012.
Pro řešené území tedy není dle ust. § 187 zák. č. 183/2006 Sb., platná žádná územně plánovací dokumentace
vydaná krajem.
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí a schopnosti prostředí snášet danou zátěž je třeba konstatovat,
že posuzovaný záměr představuje lokální měřítko ve významnosti a rozsahu očekávaných vlivů. Proto je při
popisu a hodnocení současného a výhledového stavu okolního prostředí třeba uvažovat a hodnotit u vybraných
složek a faktorů měřítko místního (lokálního) významu.
Záměr se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z hlediska současného stavu jsou jako
nejvýznamnější škodlivina indikovány tuhé látky frakce PM10, jejichž imisní 24 hodinový limit je již nyní překročen.
Hlukové zatížení v lokalitě záměru nedosahuje platných limitů nejvyšších přípustných hladin hluku.
Frekventované silniční komunikace, jež jsou zdrojem hluku, prochází mimo území, na němž se nachází
posuzovaný záměr.
Řešené území bylo v minulosti ovlivněno jak vybudováním Baťova kanálu, tak výstavbou stávajícího přístavu.
Rozšíření rekreačního přístavu nezhorší ani významně neovlivní hydrologické a hydrogeologické charakteristiky
v oblasti. Podzemní vody v zájmovém území nejsou významně ovlivněny.
Kvalita horninového prostředí v dotčeném území není ovlivněna antropogenní činností. Na území záměru nejsou
evidována poddolovaná území ani sesuvy. Možnost narušení geologicky nebo paleontologicky významných
lokalit je velmi nízká, zásah do zdrojů nerostných surovin je vyloučen.
Záměr zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Na SZ straně sousedí s
PHO II B Bzenec – komplex. Záměr se zároveň nachází v záplavovém území Q100 řeky Moravy i v aktivní zóně
tohoto záplavového území.
Záměrem dotčené území je součástí citlivých oblastí podle § 32 a není vymezeno jako zranitelná oblast podle §
33 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V dotčeném území rovněž nejsou stanoveny
povrchové vody využívané ke koupání osob. Řeka Morava v tomto úseku spadá dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
pod kaprové vody.
Záměr nezasahuje do žádného ze skladebných prvků ÚSES nadregionální, regionální ani lokální úrovně.
Dotčené plochy jsou situovány na VKP chráněnými ze zákona – vodní tok a údolní niva.
Na zájmové území nezasahuje žádná evropsky významná lokalita, avšak zasahuje sem ptačí oblast. Posuzovaný
záměr nemůže mít významný vliv na PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví ani na jinou lokalitu Natura
2000. Jiná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. nejsou záměrem dotčena.
Z botanického hlediska je prostor záměru bezkonfliktní. Vybudování záměru však bude vyžadovat poměrně
rozsáhlé kácení. Z hlediska zoologického je území charakterizováno výskytem několika zvláště chráněných druhů
živočichů.
Ekosystémy v zájmové lokalitě jsou člověkem více či méně ovlivněné. Zejména se jedná o vodní ekosystém a
dále pak to jsou terestrické ekosystémy, které lze charakterizovat jako park.
Realizace záměru nezhorší kvalitu životního prostředí v dotčené oblasti. Rekreační funkce Baťova kanálu je
důležitá již v současnosti a lze předpokládat, že její význam bude v budoucnu ještě vyšší. Realizací záměru dojde
k posílení rekreačních a turistických aktivit na dotčeném úseku Baťova kanálu.
Záměr nepředstavuje významné navýšení výstupů do životního prostředí (ovzduší, voda, hluk) ve srovnání se
nynějším stavem. Za podmínek definovaných v kapitole D.IV. této dokumentace nedojde vlivem posuzovaného
záměru k žádné významné negativní změně v zatížení jednotlivých složek a faktorů prostředí v zájmovém území.
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Z hlediska únosnosti životního prostředí lze konstatovat, že vlivy v hodnocených složkách a charakteristikách
životního prostředí jsou hodnoceny jako akceptovatelné a při respektování stanovených podmínek nepřesahují
míru stanovenou zákony a dalšími právními normami či předpisy. Záměr tak nevyvolá překročení únosné zátěže
území. Trvalé změny v dílčích charakteristikách dotčeného území, které se týkají zejména ochrany přírody a
krajiny, lze za uvedených podmínek v cílovém stavu hodnotit jako únosné.
V lokalitě ani jejím okolí se nenacházejí žádné další prvky, které by způsobovaly zhoršení podmínek životního
prostředí v oblasti s kumulativními důsledky pro únosné zatížení dotčeného území. Kvalita jednotlivých složek a
faktorů životního prostředí v zájmovém území záměru se jeví jako průměrná, v některých případech jako příznivá.
Stávající zátěž jednotlivých složek životního prostředí je nízká až vysoká, na hranici příslušných limitů, v
některých případech tyto limity přesahující.
Projevy vlivů realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí lze charakterizovat jako lokální,
relativně málo významné a celkově akceptovatelné. Realizace posuzovaného záměru nepředstavuje
zatížení dotčeného území nad únosnou mez.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence
a vratnosti)
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně socioekonomických vlivů
Zdravotní vlivy a rizika
Obecně lze za relevantní považovat ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
•

se znečištěním ovzduší,

•

se zvýšenou hlukovou zátěží,

•

se znečištěním vody a půdy,

•

se zvýšením dopravy (vyšší riziko úrazů),

•

s psychickou zátěží.

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 120 m severovýchodně od posuzovaného záměru. Vodní cesta (a
vodní doprava po Baťově kanálu) probíhá v tomto místě zastavěným územím Veselí nad Moravou. Na základě
informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky
v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
o Posuzovaný záměr nebude významně znečišťovat ovzduší. Zvýšené emise jsou uvažovány pouze
v plavební sezóně (květen až září) a jejich vliv nebude významný. Stávající hodnoty vykazují plnění
platných legislativních limitů, až na imisní zátěž PM10 pro 24hodinový limit. Přírůstek znečišťujících látek
frakce PM10 je však minimální. Proto lze jakékoli zdravotní vlivy vyloučit.
o Hluková zátěž v lokalitě se zvýší minimálně. Hluk z automobilové dopravy neporoste a z lodní dopravy
poroste jen minimálně. Vlivy na obyvatelstvo lze tudíž vyloučit.
o Povrchové ani podzemní vody nebudou realizací záměru znečištěny. Jelikož se záměr nenachází na
pozemcích ZPF ani PUPFL, nedojde ani ke znečištění těchto půd. Ostatní půdy nebudou rovněž
znečištěny. Kontaminaci vody a půdy lze proto vyloučit.
o Riziko zvýšení úrazů vlivem zvýšení dopravy (automobilové a vodní) lze prakticky vyloučit, jelikož
navýšení dopravy vlivem realizace posuzovaného záměru není vysoké. U vodní dopravy jako celku je
navíc riziko úrazu nicotné.
o Posuzovaný záměr se sice nachází v zastavěném území města Veselí nad Moravou, jedná se však o
rozšíření stávajícího přístavu. Vzhledem k charakteru záměru a vzdálenosti nejbližší obytné zástavby lze
tento vliv vyloučit.
Sociální a ekonomické důsledky
Z hlediska rekreačního a turistického využití lokality lze tyto dopady hodnotit jako pozitivní. Rekreační a turistické
využití potenciálu dané oblasti je žádoucí a představuje tzv. měkkou formu rozvoje území bez významných
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negativních důsledků. Záměr kladně ovlivní rozsah rekreačních a turistických aktivit v lokalitě. Negativní důsledky
sociálních a ekonomických vlivů lze vyloučit.
Realizace záměru neovlivní obyvatele v míře překračující limity.
Vlivy na obyvatelstvo (včetně socioekonomických vlivů) lze hodnotit velikostí jako malé, rozsahem
lokální, významem jako spíše pozitivní. Jakékoliv negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví nejsou
očekávány.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Záměrem je rozšíření stávajícího rekreačního přístavu na Baťově kanále, který je v současnosti využíván
výhradně k turistické a rekreační plavbě. Intenzita dopravy na vodní cestě nebude vybudováním záměru
významněji ovlivněna.
Využití přístavu malých plavidel je plánováno především v letních měsících (květen až říjen). To vylučuje
kumulaci se zimním obdobím, kdy je kvalita ovzduší vzhledem k provozu zdrojů tepla zhoršena. Každodenní
provoz bude probíhat převážně v denní době cca od 8:00 do 21:00 hod, s průměrným provozem plavidel 6 hodin
denně.
Do hodnocení imisní situace v definovaném území byly zahrnuty tyto ukazatelé:
•
•
•
•
•

TZL - tuhé znečišťující látky
NOx - oxidy dusíku
SO2 - oxid siřičitý
CO - oxid uhelnatý
benzen

Při uvažování plné kapacity využití vodní cesty jsou uvažované hodnoty dopravní zátěže následující:
pohyb na vodní cestě:
•
•

maximálně 120 průjezdů lodí za den (víkendy v hlavní sezóně)
průměrně 60 průjezdů lodí za den (běžné dny v hlavní sezóně)

pohyb na vjezdu do přístavu:
•

maximálně 30 lodí z kanálu + 20 lodí vlastních z přístavu

celkový pohyb lodí v přístavu:
•
•

maximálně 50 lodí za den
průměrně 25 lodí za den

Jak je patrné z následujícího obrázku (Obrázek č. 30), posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší.
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Obrázek č. 30 Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území republiky v roce 2012 – překročení imisních
limitů pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými škodlivinami jsou
výsledky pozaďového imisního měření. Vzhledem k omezenému množství pozaďových hodnot byla vždy zvolena
horší kvalita ovzduší v lokalitě (odhad denního průměru) v množství 60 až 80 % maxima v roce 2013
s přihlédnutím k průměrným hodnotám v letech 2008 až 2012. Pro denní koncentrace PM10 je obtížné stanovit
jednoznačné imisní pozadí v daných bodech, neboť prachové částice vykazují v tomto směru nejméně
predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace s přírodními částicemi, proto byl odhad stávající imisní
zátěže volen u horní hranice povoleného imisního limitu pro 24 hod.

1. Suspendované částice frakce PM10
Tabulka č. 25 Roční charakteristika PM10 naměřená v roce 2013

Stanice č.

Jednotka

1470

µg/m3

1479

µg/m3

1510

µg/m3

Max. / Datum
155
20. 1. 2013
127,1
15. 2. 2013
134,4
20. 1. 2013
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2. Oxid dusičitý NO2
Tabulka č. 26 Roční charakteristika NO2 naměřená v roce 2013

Stanice č.

Jednotka

1479

µg/m3

1510

µg/m3

Max. / Datum
66,5 / 101,6*
15. 2. 2013
52,8 / 80,9*
15. 2. 2013

Roční průměr
31,2
16,4

*hodinové maximum

3. Oxid siřičitý SO2
Tabulka č. 27 Roční charakteristika SO2 naměřená v roce 2013

Stanice č.

Jednotka

1479

µg/m3

1510

µg/m3

Max. / Datum
--28,0 / 57,3*
16. 1. 2013

Roční průměr
-4,6

*hodinové maximum

4. Oxid uhelnatý CO a benzen
Benzen ani CO nejsou sledovány, benzen lze vyhodnotit pouze ve vztahu k průměru za roky 2008 až 2012.
Tabulka č. 28 Pozaďové imisní hodnoty

Odhad hodinových
hodnot imisní stávající
zátěže
[µg/m3]

Ukazatel

PM10

Není stanoven limit

NO2
SO2
Benzen

80
45
Není stanoven limit

Odhad denních hodnot
imisní stávající zátěže
[µg/m3]
Už na hranici povoleného
legislativního limitu
50
30
Není stanoven limit

Roční průměr
hodnoty imisní zátěže
[µg/m3]
30
20
5
1,4

Stávající hodnoty vykazují plnění platných legislativních limitů, až na imisní zátěž PM10 pro 24hodinový limit. Lze
bezpečně odhadnout plnění imisních limitů pro NOx, SO2, benzen dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. Pro
ukazatel CO nejsou v dané lokalitě stanoveny ani měřeny hodnoty stávajícího imisního pozadí. U obdobných
záměrů je přírůstek do 0,1 % povoleného imisního limitu, proto lze očekávat plnění platného imisního limitu.
Lokalita je již nyní nejvíce znečištěna tuhými znečišťujícími látkami PM10, které jsou již nyní překračovány pro
imisní limit 24 hodin (50 µg/m3), oblast je hodnocena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Roční imisní limit
(40 µg/m3) je a bude bezpečně plněn.
Pro denní koncentrace PM10 je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v dané lokalitě, neboť prachové
částice vykazují v tomto směru nejméně predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace s přírodními
částicemi a velmi často spojenou se zemědělskou činností. Vzhledem k charakteru záměru je ukazatel PM10
minoritním znečišťujícím ukazatelem, přírůstek je minimální. Lokalita je vhodně umístěna v blízkosti vody, kde
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bude rovněž docházet k eliminaci znečištění. Z hlediska příspěvku ke stávajícímu imisnímu pozadí lze pokládat
příspěvky za velmi nízké (povolená četnost překročení je 35 překročení za rok).
Nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému a vzhledem k povaze činnosti k dlouhodobému
zhoršení situace v oblasti, či dokonce k překročení imisních limitů nad zákonný rámec.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Za účelem posouzení výsledné hlukové situace po realizaci záměru byla vypracována hluková studie, která je
v plném znění uvedena v příloze č. 4.
Předmětem hlukové studie bylo posouzení změny hlukové zátěže způsobené výstavbou a provozem záměru
vzhledem k nejblíže umístěnému chráněnému prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb a jeho
porovnání s požadovanými hygienickými limity, které jsou vymezeny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Modelové výpočty hlukové studie byly realizovány pomocí matematického programu HLUK+ (verze 10.23 profi
10, květen 2014) určeného pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí, včetně
zohlednění terénu.
Definici chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb uvádí zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění:
„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení
a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním
prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a
předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.“
Pro výpočet výsledné hlukové zátěže byly zvoleny 2 referenční body. Referenční výpočtový bod představuje
virtuální místo, kde se pomocí výpočetní metody zjišťují hlukové parametry, charakterizující stav akustické
situace v posuzovaném místě.
Protože se v okolí areálu nenachází žádný objekt určený k trvalému bydlení, nemohl být žádný referenční bod
umístěn u trvale obydleného objektu. První referenční bod je v areálu přístavu mezi přístavním molem a sjezdem
plavidel. Druhý bod je u stávající budovy informačního centra a restaurace. Referenční body jsou voleny ve výšce
2 m nad terénem.
Popis jednotlivých referenčních bodů výpočtu je uveden v tabulce níže (Tabulka č. 29) a jejich umístění je
znázorněno na obrázku (Obrázek č. 31).
Tabulka č. 29 Popis referenčních bodů

Číslo referenčního bodu
1*

Výška nad terénem (m)
2

2

2

Umístění referenčního bodu
areál přístavu mezi přístavním molem a
sjezdem plavidel
budova informačního centra

* bod byl použit ke kalibraci modelu
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Obrázek č. 31 Umístění referenčních bodů

Hluk v etapě výstavby
Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s vysokým akustickým výkonem, které při
práci na staveništi tvoří rozhodující složku hlukové zátěže pro okolní prostředí. Mezi stroje s vysokým akustickým
výkonem patří zejména těžká stavební technika, např. dozery, nakladače, rypadla (akustický výkon LwA okolo 105
dB a vyšší). Přesné určení počtů strojů a jejich nasazení v průběhu pracovního dne bude provedeno v další fázi
projektové dokumentace po detailním rozpracování plánu organizace výstavby.
Záměr se nenachází v blízkosti obytné zástavby. Na severozápadní straně sousedí s městským koupalištěm, na
jihu se zahradnictvím a na východě s areálem zámku s přilehlým parkem. Nejbližší obytné objekty jsou ve
vzdálenosti cca 120 m od záměru (severovýchodně).
V etapě výstavby bude korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platný pro dobu mezi
7:00 a 21:00) splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 až 100 metrů od místa provádění prací. Vzhledem ke
vzdálenosti nejbližší chráněné zástavby od záměru lze předpokládat, že splnění hygienického limitu pro hluk ze
stavební činnosti je reálné.
Po upřesnění plánu organizace výstavby, nasazení strojních sestav a akustických parametrů stavební techniky
může být v dalších stupních projektové dokumentace splnění hygienických limitů doloženo výpočtem, tj.
vypracováním podrobné akustické studie. Na základě těchto výsledků mohou být v případě potřeby navržena
protihluková opatření, jež zajistí ochranu obyvatelstva před nadměrným hlukem (v rozsahu požadavků
Hygienické služby). Pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí navrhovaného záměru
je možné doporučit pasivní i aktivní opatření (viz kapitola D.IV). Zejména se bude jednat o organizaci stavebních
prací a také o časové omezení nejvýznamnějších zdrojů hluku.
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Limit pro hluk z obslužné nákladní dopravy pohybující se po veřejných komunikacích je roven LAeq = 65 dB ve
venkovním chráněném prostoru budov. Tato doprava ovlivní hladiny hluku v okolí záměru a na příjezdových
komunikacích málo významně. Bude se jednat o dočasný a krátkodobý vliv.
Hluk z provozu záměru
V akustické studii je posouzen jak hluk z provozu vodní dopravy, tak hluk z automobilové dopravy, vyvolané
výstavbou záměru. Hluk z vodní dopravy v přístavu je z hlediska platných limitů brán jako hluk ze stacionárních
zdrojů. Pro tento hluk nejsou stanoveny limity.
Tabulka č. 30 Přehled výsledků pro denní dobu, tj. 6:00 – 22:00 hodin [LAeq (dB)]

Číslo
referenčního
bodu

Automobilová
doprava –
stávající stav

1*
2

20,8
31,8

Automobilová
doprava –
výhled se
záměrem
20,8
31,8

Nárůst vlivem
automobilové
dopravy

Vodní doprava
– stávající
stav

Vodní doprava
– výhled se
záměrem

Nárůst vlivem
vodní
dopravy

0,0
0,0

32,7
29,4

35,1
31,1

2,4
1,7

* bod byl využit pro kalibraci modelu

Ke zvýšení hluku z automobilové dopravy nedojde v žádném z referenčních bodů.
V obou referenčních bodech dojde ke zvýšení hluku vlivem nárůstu vodní dopravy, a to o 2,4 dB v areálu přístavu
mezi přístavním molem a sjezdem pro plavidla a 1,7 dB u budovy informačního centra.
Grafické znázornění výsledků je uvedeno v příloze č. I hlukové studie.
Lze konstatovat, že stávající hluková zátěž i výhledová hluková zátěž (s provozem posuzovaného záměru) ve
všech referenčních bodech vyhovuje platným legislativním limitům pro hluk z dopravy (55 dB) i pro stacionární
zdroje (50 dB). Provoz záměru tedy nebude představovat významný zdroj hluku.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vliv na hlukovou situaci a eventuelní další fyzikální a biologické charakteristiky lze popsat z hlediska
významu jako mírně negativní, velikostí jako velmi nízký, rozsahem lokální. Významné negativní vlivy na
hlukovou situaci nejsou předpokládány.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Charakter odvodnění
Přístav bude řešen jako rozšíření stávajícího přístavního bazénu a pozemních konstrukcí. Stavební práce
nezasáhnou do žádného přirozeného vodního toku.
Odtokové poměry v řešeném území budou výstavbou areálu v malé míře pozměněny výstavbou přístavního
bazénu, navazujících zpevněných ploch a servisního centra.
Dešťové vody budou svedeny buď gravitačně do přístavního bazénu, trvalého travního porostu, nebo přes
odlučovač ropných látek do kanalizace areálu.
Záplavy
Záměr se nachází celou svou plochou v záplavovém území stoleté vody a zčásti také v aktivní zóně záplavového
území. Navrhovaný přístav bude mít ochrannou funkci, čímž se rozumí zajištění bezpečného vyvázání plavidel
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během zvýšených vodních stavů, tj. v tomto úseku vodní cesty od průtoku Q = 100 m3/s do Q100=790 m3/s v místě
ocelové lávky pro pěší na druhé straně zámeckého parku, v korytě Moravy ř. km 126,813. Mola jsou proto
navržena tak, aby umožnila bezpečné vyvázání plavidel až do úrovně hladiny Q100 (790 m3/s). Dle hydrologických
údajů (z roku 2008) bude výška hladiny při průtoku Q100 173,01 m n. m. Veškerý terén, na kterém je záměr
rekreačního přístavu Veselí nad Moravou plánován, se mimo přemostění vjezdu do přístavu nachází pod úrovní
173,01 m n. m.
Největší ohrožení ze všech součástí stavby bude hrozit přístavním molům a nádrži PHM. Ukotvení plovoucích
mol je nutné navrhnout tak aby odolalo průchodu povodně. Otvor v horní straně nádrže PHM bude umístěn
1,81 m nad hladinu Q100. Oplocení kolem nádrže bude dimenzováno tak, aby v případě průchodu stoleté vody
zabránilo ohrožení nádrže nárazem plovoucího předmětu.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho nadmořské výšce lze vlivy záplav popsat jako bezvýznamné.
Závlahy
Baťův kanál byl postaven jako závlahový a plavební. Závlahová hladina je na kótě 170,65 m n. m., závlahy
mohou být prováděny dvakrát do roka po dobu tří, potažmo šesti dnů. Jejich provedení musí být předem
oznámeno. Lze říci, že výstavba posuzovaného záměru nebude mít na závlahy žádný vliv.
Jakost vod
Kvalita povrchových vod nebude za běžného provozu záměru ovlivněna. Odpadní vody budou odváděny do
areálové kanalizace. Případné úkapy z tankování pohonných hmot budou čerpány do bezpečnostní jímky
(součást stáčecího místa).
Pro případ havárie bude v přístavu připravena norná stěna, kterou bude možné zahradit vjezdový objekt, aniž by
došlo ke kontaminaci a úniku pohonných hmot do toku Moravy. Vjezdový objekt bude doplněn stálým lapačem
ropných látek (např. plovoucím hladinovým), který bude v případě potřeby okamžitě použitelný.
Lze říci, že riziko úniku většího objemu škodlivých látek je malé.

Vlivy na podzemní vody
Hladina podzemní vody je ve vzájemném vztahu s povrchovou vodou v řece Moravě. Průměrná hloubka hladiny
podzemní vody v lokalitě je 2,2 m. Rozkyv hladiny podzemní vody (Hmax – Hmin) je 170,5 – 167,3, což se rovná 3,2
m.
Vlivy na podzemní vody po výstavbě záměru nejsou předpokládány. Realizace záměru nezvýší infiltraci vod
povrchových do podzemních ani nezmění kvalitu podzemní vody. Vodní zdroje nebudou ovlivněny.
Rovněž hydrogeologické charakteristiky (výška hladiny podzemní vody, směr proudění, propustnosti kolektoru,
infiltrační oblast) nebudou záměrem dotčeny.
Záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky v území. Vlivy
na povrchové i podzemní vody lze hodnotit z hlediska významu jako mírně negativní (riziko úniku
znečištěných vod), velikostí jako nízké, významem malé.
Významné vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou předpokládány.
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5. Vlivy na půdu
Posuzovaný záměr nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených
k plnění funkce lesa. Z hlediska záboru půdy jsou proto vlivy záměru hodnoceny jako nulové.
Vliv na kvalitu půdy na přilehlých pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný.
Součástí záměru je stojan pro výdej pohonných hmot, který bude umístěn na ploše pro servisní centrum. Kolem
něj bude manipulační plocha, jež bude vyspádována do záchytné jímky. Odtud budou případné úkapy čerpány do
bezpečnostní jímky (je součástí stáčecího místa). Stojan bude rovněž vybaven bezúkapovými pistolemi. Riziko
kontaminace půd lze hodnotit jako malé.
Vybudováním záměru nebudou dotčeny meliorace.
Vliv na půdu u hlediska záboru ZPF a PUPFL lze hodnotit jako nulový. Vliv na kvalitu půdy lze rovněž
hodnotit jako nulový.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V lokalitě záměru ani v její bezprostřední blízkosti nejsou evidována ložiska nerostných surovin, chráněná
ložisková území ani dobývací prostory.
Nejblíže, ve vzdálenosti cca 1,95 km se nachází ložisko nevyhrazených nerostů Moravský Písek (ID 3062000),
jehož surovinou jsou špěrkopísky, nerosty pak psamity a špěrk.
Pokud zemní práce při výstavbě budou provedeny standardním způsobem, nedojde ke snížení stability území.
Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje lze záměr hodnotit jako bezkonfliktní.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru
V dotčeném území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Většina zjištěných druhů patří mezi
běžné, osidlující často antropicky ovlivněná stanoviště, pouze výjimečně šlo o druhy vzácnější, řazené do
červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky, či jinak významné. Tyto vzácnější druhy jsou vázány úzce
k břehovým porostům, resp. porostům litorálu. Ten se však v území vyskytuje minimálně, pouze v úzkém, občas i
sečeném pásu při břehu. Takto byly zjištěny druhy jako tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) (C3), velmi vzácně
ostřice pobřežní (Carex riparia) (C4a) či na březích ve východní části areálu také podražec křovištní (Aristolochia
clematis) (C4a). Za zmínku jistě stojí také zástupce vodních makrofyt rdest vzplývavý (Potamogeton natans),
který byl zjištěn jednak ve východní části areálu ale i při ústí do Baťova kanálu. Vzhledem k tomu, že budou
upravovány břehy v místech nálezu uvedených druhů, dojde k jejich ovlivnění. S ohledem na budoucí charakter
upravených břehů je velmi pravděpodobné, že výše uvedené druhy stejně jako litorální porosty obecně, se
v místě záměru při břehu rekreačního areálu vyskytovat nebudou. Úzký pás litorálu zůstane zachován pouze na
protějším (jižním) břehu, kde je i v současnosti lépe vyvinut. Řada druhů včetně například zmíněné tajničky
rýžovité tedy může nalézt v budoucnu útočiště zde. Komplikovanější je situace s vodními makrofyty, která budou
velmi ovlivněna jednak samotnou stavbou, především však zvýšeným lodním provozem. Lze tedy předpokládat,
že v rámci přístavní laguny a jejího ústí se tyto druhy vyskytovat nebudou. Z širšího úhlu pohledu však nejde o
výrazný či zásadní úbytek vodních makrofyt v oblasti. Porosty zmíněného rdestu vzplývavého se totiž vyskytují
více či méně souvisle také v samotném Baťově kanále u břehů navazujících na ústí přístavní laguny.
Vliv na sečený trávník v rámci areálu lze z pohledu flóry pokládat za minimální, neboť zahrnuje pouze běžné
druhy sešlapávaných antropicky ovlivněných stanovišť. Druhové pestrost je zde také nízká.
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Problematické je kácení vzrostlých stromů, byť jde z pohledu druhového složení převážně o druhy nepůvodní až
invazní (velkou část kácených dřevin tvoří akáty). Mezi kácenými druhy jsou však také topoly černé a bílé
(Populus nigra a P. alba), některé i s obvodem přes 200 cm, či jilm vaz (Ulmus laevis), který lze považovat za
vzácnější druh ohrožený úbytkem díky své náchylnosti k houbovému onemocnění – grafióze. Za tyto pokácené
dřeviny bude nutné provést adekvátní výsadbu autochtonních druhů (např. olše lepkavá, dub letní, jilm vaz,
plodící vysokokmeny ovocných stromů – třešně, jabloně, hrušně) na vhodném místě v nejbližším okolí.
Celkově lze vlivy na flóru považovat za mírné. S ohledem na současné ovlivnění lokality a její nízkou druhovou
bohatost jsou tyto vlivy akceptovatelné. Není tedy třeba provádět žádné speciální kompenzační či zmírňující
opatření. Vzhledem k plánovanému kácení dřevin v prostoru areálu je však třeba provést náhradní výsadbu
autochtonních dřevin v blízkosti dotčené lokality. Mezi těmito dřevinami by měly být zastoupeny zejména druhy
lužních porostů, druhy mezofilních nížinných lesů či ovocné dřeviny.
Vlivy na faunu
Realizací záměru bude ovlivněna fauna obývající dotčené území. Nejvýznamnějším zásahem bude kácení
vzrostlých stromů, které představují biotop pro určité druhy hmyzu a ptáků. Provedené průzkumy však nalezly jen
nenáročné a synantropní druhy, které jsou v oblasti široce rozšířené a lokální populace nebudou záměrem
dotčené. Vzhledem k možnému hnízdění ptáků je nutné kácení porostů a zahájení stavebních prací načasovat na
mimohnízdní období, tj. od začátku srpna do konce března.
Bezobratlí vázaní na břehové porosty a pravidelně kosený trávník budou částečně negativně ovlivněni odtěžením
břehu, kdy dojde k usmrcení jedinců části populace. Jedná se však o běžné druhy intravilánu obce s vysokou
populační dynamikou, proto nedojde k trvalému negativnímu působení, které by mělo za následek vyhubení
lokální populace určitého druhu.
V průběhu stavebních prací budou negativně dotčeny také břehové biotopy a dno ramene, které obývají vodní
živočichové. Mobilní druhy se přesunou na jiná stanoviště (ryby), méně mobilní druhy živočichů (bezobratlí)
budou usmrceny. Vzhledem k vysoké populační dynamice vodních bezobratlých však populace nebudou trvale
dotčeny.
Celkově lze považovat vlivy na faunu za minimální, bez dlouhodobých negativních následků.
Vlivy na zvláště chráněné druhy
V dotčeném území byl prokázán výskyt 6 druhů živočichů chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č.
114/1992 Sb.: škeble rybničná (Anodonta cygnea), velevrub malířský (Unio pictorum), čmelák (Bombus sp.),
skokan skřehotavý (Rana ridibunda), ještěrka obecná (Lacerta agilis), vlaštovka obecná (Hirundo rustica).
•

•

•

•
•

Škeble rybničná (Anodonta cygnea)(SO)
Druh obývá dno ramene. Jednotlivý jedinci budou usmrceni při úpravách dna přístavního bazénu. Vliv
na celkovou populaci bude zanedbatelný.
Velevrub malířský (Unio pictorum)(KO)
Druh obývá dno ramene. Jednotlivý jedinci budou usmrceni při úpravách dna přístavního bazénu. Vliv
na celkovou populaci bude zanedbatelný.
Čmeláci (Bombus spp.)
Tři druhy nalezeny na jaře při pátrání po vhodném hnízdišti, jejich výskyt v letním období nebyl potvrzen
a hnízdění je tudíž nepravděpodobné. Druhy nebudou záměrem dotčeny.
Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)(KO)
Nalezen ojediněle při jarní potulce. K vývoji druhu na lokalitě nedochází. Druh nebude záměrem dotčen.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)(SO)
Vyskytuje se hojně na březích ramene. Při realizaci bude zasahováno do jejího biotopu. Odtěžením
břehu dojde k likvidaci vhodného biotopu, ale i k usmrcení mnoha jedinců. Lze předpokládat, že se tento
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•

mobilní a přizpůsobivý druh po skončení terénních prací na břehu ramene opět objeví. Druh bude
záměrem přímo dotčen.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)(O)
Byla zaznamenána při lovu potravy a přeletech nad zájmovým územím. Druh nebude záměrem dotčen.

Vlivy na území a prvky ochrany přírody
a) Vlivy na skladebné prvky ÚSES
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze skladebných prvků ÚSES. Z lokálního ÚSES se nejblíže nachází
biocentrum Zámecký park, ve vzdálenosti cca 300 m jižně od posuzovaného záměru. Regionální ÚSES je
zastoupen biocentrem Zarazický výkaz a biokoridory Předměstský les – K 142 a Olšiny – K142. Tyto prvky jsou
situovány ve vzdálenosti cca 2,5 km od záměru.
Nejblíže záměru leží nadregionální biokoridor Chropyňský luh – Soutok, a to ve vzdálenosti cca 140 m
východním směrem.
Realizací záměru nedojde k prostorovému či funkčnímu narušení skladebných prvků územního systému
ekologické stability lokální, regionální či nadregionální úrovně. Vliv na ÚSES lze hodnotit jako bezvýznamný.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr zasahuje do vodního toku a jeho nivy, jež jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem.
Lze konstatovat, že za předpokladu zajištění ochrany vod a půdy ve fázi výstavby i provozu záměru nebude
funkce těchto VKP narušena.
VKP registrované nebudou záměrem dotčeny.
Lze konstatovat, že vliv na VKP bude negativní, velikostí malý a rozsahem lokální.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území nejsou záměrem dotčena prostorově, kontaktně, ani zprostředkovaně. Z velkoplošných
ZCHÚ se nejblíže, ve vzdálenosti cca 6,5 km jižním směrem, nachází CHKO Bílé Karpaty (kód 71). Nejbližším
maloplošným ZCHÚ je NPP Váté písky (kód 1494), vzdálená cca 5 km severozápadně od záměru.
Na tato území ani další jiná ZCHÚ nebude mít realizace záměru jakýkoliv vliv. ZCHÚ nebudou záměrem
ovlivněna a vlivy v tomto směru lze hodnotit jako nulové.
d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Lokalita záměru se celým svým rozsahem nachází v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
(kód CZ0621025). Předmětem ochrany jsou čáp bílý (Ciconia ciconia), lelek lesní (Caprimulqus europaeus),
moták pochop (Circus aeruqinosus), skřivan lesní (Lullula arborea), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) a
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).
Vzhledem k charakteru a především lokalizaci záměru (v zastavěném území) a na základě provedených
přírodovědných průzkumů, kdy žádný z předmětů ochrany nebyl lokalizován, nelze očekávat významný vliv na
tuto ptačí oblast.
Nejbližší EVL jsou Vypálenky (kód CZ0623031), vzdálené cca 3,7 km SZ směrem. Vliv záměru na EVL bude
nulový.
Jiné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti nemohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.
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e) Vlivy na památné stromy
Nejbližšími památnými stromy jsou Dubové stromořadí I (kód 100968) a Dubové stromořadí II (kód 100959),
ležící ve vzdálenosti cca 6,1 km. Tyto ani jiné památné stromy či skupiny památných stromů nebudou
posuzovaným záměrem dotčeny.
Vlivy na ekosystémy
Z přítomných ekosystémů dojde k výraznějšímu zásahu především do vodního prostředí, kde budou jednak
upravovány břehy laguny a jednak dojde ke zvýšení lodního provozu, což přítomnou biotu negativně ovlivní.
Vhledem k současnému upravenému charakteru břehů a faktu, že lodní doprava zde probíhá již v současnosti,
zde však už ani nyní nejsou příliš vhodné podmínky prostředí, které by podporovaly vysokou biodiverzitu rostlin a
živočichů. Vliv na vodní ekosystém lze tedy hodnotit jako mírný, neboť území je již v současnosti značně
ochuzené. Z terestrických ekosystémů bude zničena část parkových porostů dospělých dřevin při břehu laguny,
což negativně zejména faunu, která je na tento biotop vázaná. I přestože velká část dřevin určených ke kácení
patří mezi nepůvodní či invazní druhy, je třeba tento úbytek kompenzovat adekvátní výsadbou autochtonních
druhů v blízkosti záměru.
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že vlivy výstavby a provozu rekreačního přístavu
Veselí nad Moravou lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako nízké,
rozsahem lokální. Záměr nevyvolá zásadní negativní dopady na ekosystémy v zájmovém území.
S přihlédnutím ke zjištěným výskytům rostlin a živočichů v zájmovém území a k míře negativních a
pozitivních vlivů záměru lze konstatovat, že realizace záměru „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“
nezpůsobí plošně významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci
záměru lze z biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.

8. Vlivy na krajinu
Lokalita, na které má být záměr vybudován, se nachází v intravilánu města Veselí nad Moravou, tedy ve značně
antropogenně ovlivněné krajině. V současnosti je zde vybudován stávající přístav s informačním centrem, které
sousedí se zámeckým parkem.
Výstavba záměru nezpůsobí zásadní změny v charakteru krajiny. Stávající přístav bude rozšířeno, stávající
přístavní hrana bude zachována.
V rámci budování záměru bude nutné kácení cca 54 ks stromů. Převážně se bude jednat o akáty a další, nepříliš
cenné druhy. Předpokládají se náhradní výsadby, sice v menším rozsahu než kácení, avšak použity budou
autochtonní druhy dřevin (např. olše lepkavá, dub letní, jilm vaz) a také plodící vysokokmeny ovocných stromů.
Toto kácení lze proto akceptovat.
Vzhledem k umístění a charakteru záměru lze říci, že vlivy záměru na krajinu je možno hodnotit
významem jako mírně negativní, velikostí malé a rozsahem lokální.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V lokalitě záměru se v současnosti nachází přístav Veselí nad Moravou. Výstavbou záměru nebudou dotčeny
žádné stávající budovy.
Vlastní Baťův kanál nebude záměrem zásadním způsobem ovlivněn. Dojde pouze k doplnění infrastruktury na
této vodní cestě a rozšíření využívané vodní plochy bez dopadu na jeho charakter i funkci.
Realizace záměru bude mít pozitivní vliv, dojde k rozšíření počtu stání lodí (na počet 35 stání) a dobudování
servisního centra s koncovými pilířky (odběrnými sloupky), tankováním pohonných hmot (stojan pro výdej
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pohonných hmot, stáčecí místo, bezpečnostní jímka, nádrž PHM), odběrem odpadních vod a komunálního
odpadu, napojením na inženýrské sítě. Toto přispěje k posílení rekreačních a turistických aktivit zejména v okolí
rekreačního přístavu.
Vliv na kulturní památky bude nulový.
Celkově lze vliv na hmotný majetek a kulturní památky hodnotit jako nízký až nulový. Významný negativní
vliv na tyto složky není očekáván.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kapacitní údaje
Základní údaje o stávajícím dopravním zatížení jsou popsány v části C oznámení.
Teoretická nejvyšší kapacita vodní cesty je dána kapacitami plavebních komor, které propojují jednotlivé úseky
vodní cesty. Nejbližší plavební komorou je PK Veselí nad Moravou, která leží cca 500 m proti proudu a PK
Vnorovy II, která leží cca 4,4 km po proudu.
Doby proplavení u těchto plavebních komor jsou následující:
nahoru

10 minut

dolů

15 minut

Podle uvedených hodnot lze předpokládat 4 cykly proplutí komorou za hodinu (dvě proplavení nahoru, dvě
proplavení dolů). V průměru je uvažováno o celkem 5 lodích na jeden cyklus, tj. 20 lodí za hodinu, při
osmihodinovém provozu plavební komory jde o celkem 160 lodí za den (80 lodí nahoru, 80 lodí dolů).
Pozn.: Uvažováno 5 lodí na jedno komorování, bez rozlišení velikosti, průměrné plavidlo typu C (do 8 m délky), průměrná doba proplavení
15 minut v každém směru, provozní doba komor 8 hod.

Kapacita plavební komory však není dána pouze teoretickým množstvím proplavených lodí, ale též úrovní
obsluhy, která se lodím dostává. Jde zejména o čekací dobu na proplavení, ale také manévrovací možnosti při
čekání, zajištění bezpečnosti a také přiměřeného komfortu pro posádky a pasažéry plavidel.
Při stanovení kapacity proto vycházíme ze zatížení v uplynulém období, tj. ze statistiky za rok 2013 pro nejbližší
plavební komoru – Veselí nad Moravou. V tomto roce dosahovalo dopravní zatížení na PK Veselí nad Moravou
následujících hodnot.
PK Veselí nad Moravou
počet lodí

maximum v extrémních dnech
průměr v běžných dnech

60 – 80 lodí/den
30 – 40 lodí/den

počet osob

maximum v extrémních dnech
průměr v běžných dnech

250 – 350 osob/den
150 – 200 osob/den

počet lodí

minimum, okraj sezóny
maximum, hlavní sezóna
celkem

176 lodí/měsíc (září)
855 lodí/měsíc (červenec)
2 400 lodí/rok

počet osob

minimum, okraj sezóny
maximum, hlavní sezóna
celkem

917 osob/měsíc (září)
3 514 osob/měsíc (červenec)
10 277 osob/rok

S ohledem na délku a průběh plavební sezóny je reálná hodnota maximální dopravní intenzity uvažována na 75
% kapacity plavebních komor, tj. 120 lodí (60 lodí nahoru, 60 lodí dolů). Tato hodnota odpovídá i odhadu vytížení
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kapacit půjčoven a provozovatelů lodí, kdy je odhadováno stávající využití na cca 60 - 70 %. Nárůst ze
stávajícího zatížení na plné využití stávajících kapacit pak představuje uvedených 110 – 120 lodí na vodní cestě
za den.
Záměr bude generovat pohyb maximálně 20 lodí za den (při plné kapacitě a plném využití). Zároveň se
předpokládá, že přístav využije zhruba 25 % lodí projíždějících po tomto úseku vodní cesty (krátkodobé stání,
využití služeb přístavu). Celkový pohyb lodí v přístavu v extrémních dnech lze tedy předpokládat v hodnotě 50
lodí za den.
Tyto hodnoty jsou založeny na předpokladu, že bude dobudována plavební komora Rohatec, která prodlouží jižní
část Baťova kanálu až po Hodonín. Na pohyb lodí a osob v přístavu nebude mít realizace plavební komory
Rohatec významnější dopad a neočekávají se změny v těchto údajích před a po realizaci této komory.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaným záměrem je infrastrukturní stavba v oblasti vodní dopravy. Rekreační přístav bude plnit funkci
základní veřejné přístavní infrastruktury této sledované, dopravně významné, využívané vodní cesty a bude
zajišťovat veřejné služby: dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních plavidel, servisní služby pro
tato plavidla a funkce ochranného přístavu.
Využití vodní cesty zůstane i nadále turisticko-rekreační, záměr nebude mít na tuto funkci žádný vliv.
Vlivy na ostatní dopravní infrastrukturu nejsou významné. Rozšíření přístavu bude generovat zvýšenou silniční
dopravu v důsledku cest uživatelů přístavu a návštěvníků. Tyto intenzity však budou zanedbatelné, v počtu 15
osobních vozů za rekreační den ve špičce (sobota a neděle v plavební sezóně). Tato nízká intenzita nezpůsobí
významné zatížení komunikační sítě.
Stejně tak zvýšené intenzity cyklistické a pěší dopravy (včetně využití železnice) jsou z dopravního hlediska
bezvýznamné.
Realizace záměru neomezí stávající komunikační systém území, zůstanou zachovány všechny existující
komunikace včetně polních a lesních cest i turistických a cyklistických tras.
Vlivy na dopravní infrastrukturu v období výstavby také nebudou významné. Celkové intenzity stavební dopravy v
řádu jednotek, časově omezeně nejvýše několika desítek těžkých vozidel denně, významně neovlivní celkové
intenzity dopravy na komunikační síti a jde přitom o vliv dočasný. Vzhledem k dopravnímu zatížení silnice I/54
nezpůsobí výstavba záměru významnější dopravní problémy.
Vlivy na ostatní technickou infrastrukturu nejsou očekávány, infrastrukturní sítě budou pouze využity pro záměr.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální. Významné vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
nejsou očekávány.
Z hlediska doplnění základní veřejné infrastruktury na stávající vodní cestě s výlučně turistickorekreačním využitím lze vlivy na dopravní infrastrukturu hodnotit jako pozitivní, středně významné,
regionálního rozsahu.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Komplexní souhrnná charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti

Z výše uvedené analýzy předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že navýšení stávajících
složek lze celkově hodnotit jako nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou
za běžného provozu a při respektování doporučených podmínek celkově velmi nízké až zanedbatelné a
nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit jako malé a akceptovatelné, rozsahem lokální. Jakékoliv negativní vlivy na
obyvatelstvo a veřejné zdraví nejsou očekávány. Socioekonomické vlivy lze hodnotit z hlediska významu jako
pozitivní, velikostí jako malé, rozsahem lokální.
Vlivy na kvalitu ovzduší a imisní situaci lze hodnotit významem jako negativní, velikostí malé, rozsahem
lokální. Ovlivnění klimatických podmínek vlivem realizace záměru lze vyloučit.
Vlivy na akustickou situaci i další fyzikální a biologické faktory lze považovat velikostí za nízké, významem
za mírně negativní (zvýšení hlukové zátěže zvýšenou vodní dopravou), rozsahem za lokální.
Hluk ze stavební činnosti ovlivní hlukové hladiny v okolí stavby celkově málo významným způsobem, navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Významné negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. Posuzovaným záměrem
prakticky nebudou ovlivněny ani hydrogeologické charakteristiky podzemních vod blízkého či širšího
zájmového území. Vodní zdroje nebudou ovlivněny. Vlivy na kvalitu podzemních vod lze vyhodnotit jako
prakticky nulové.
Vlivy na půdu z hlediska záboru ZPF lze hodnotit jako nulový. Vliv záměru na PUPFL lze hodnotit jako nulový.
Vliv na kvalitu půdy lze rovněž hodnotit jako nulový.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako velmi nízké.
Z hlediska vlivů na flóru nebude mít předmětný záměr významnější negativní vliv. Vlivy záměru na faunu lze
popsat jako minimální, bez dlouhodobých negativních následků. Je třeba dodržet termín zahájení stavebních
prací od druhé poloviny srpna do konce února a také provést náhradní výsadby.
Vlivy na skladebné prvky ÚSES lze hodnotit jako nulové, nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění
ÚSES nadregionální, regionální ani lokální úrovně.
Vlivy na VKP lze hodnotit významem jako negativní, velikostí malý, rozsahem lokální.
Vlivy na památné stromy lze hodnotit jako nulové.
Velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území nebudou záměrem negativně ovlivněna.
Lokality soustavy Natura 2000 nebudou záměrem negativně ovlivněny. Ačkoli se záměr nachází v ptačí oblasti,
nebude na ni mít významný negativní vliv.
Vzhledem k umístění a parametrům stavby lze říci, že vlivy záměru na krajinný ráz lze hodnotit významem jako
velmi malé, velikostí malé, rozsahem lokální.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nejsou očekávány.
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Navýšení intenzity silniční dopravy lze hodnotit jako zanedbatelné a nevýznamné. Intenzita vodní dopravy na
vlastním plavebním kanálu bude záměrem ovlivněna lokálně, bez dopadů na celkové dopravní zatížení vodní
cesty. Významnější vlivy na dopravu nejsou tedy očekávány.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody, půda a geofaktory,
fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky, doprava) jsou možné vlivy výstavby a provozu
záměru „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ přijatelné za podmínky respektování opatření navržených
k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků výstavby a provozu stavby.
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Tabulka č. 31 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí

Vlivy
vlivy na obyvatelstvo

Velikost vlivu
4-5

Přijaté riziko
podprůměrné až
nulové
podprůměrné až
nulové
podprůměrné až
nulové
podprůměrné až
nulové
nulové

Poznámka
bez reálného vlivu

nedojde k významným negativním
vlivům na ovzduší a klima
nedojde k významným negativním
vlivy na hlukovou situaci
4-5
vlivům na hlukovou situaci
nedojde k významným negativním
vlivy na povrchové a podzemní vody
4-5
vlivům na povrchové a podzemní vody
vlivy na půdu
5
bez reálného vlivu
vlivy na horninové prostředí a přírodní
dojde k zásahu do podloží v prostoru
4
podprůměrné
zdroje
přístavu
flora a ekosystémy (dojde ke kácení)
podprůměrné až
fauna (bez významného ovlivnění
vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
3-4
nulové
prokázaných zvláště chráněných
druhů)
nedojde k významnému ovlivnění
vlivy na krajinný ráz
5
nulové
krajinného rázu
vlivy na hmotný majetek a kulturní
nedojde k významnému ovlivnění
5
nulové
památky
hmotného majetku ani památek
nedojde k významnému ovlivnění
podprůměrné až
vlivy na dopravu
4-5
intenzit dopravy na vodní cestě ani
nulové
jiných druhů dopravy
vlivy na rozvoj infrastruktury
5
nulové
pozitivní vliv
vlivy na rekreační kvalitu území
5
nulové
pozitivní vliv
Pozn. hodnocení velikosti vlivu: 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce, 5 – bez reálného vlivu
vlivy na ovzduší a klima

4-5

Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr nevyvolává významné negativní vlivy, ani není provázen
rizikem vlivů, které by způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí. Uvedený rozbor slouží
rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí.
Lze konstatovat, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory
životního prostředí posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané
lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a ovlivnění prostředí bude nízké až zanedbatelné,
lokálního charakteru.
Souhrnné hodnocení
Dle výše uvedených údajů lze konstatovat, že posuzovaný záměr je pro řešené území únosný.
Celkově lze záměr označit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění životního prostředí lze hodnotit od velmi nízké až
nulové (vliv na krajinný ráz, vliv na rozvoj infrastruktury, vliv na hmotný majetek a infrastrukturu, vliv na rekreační
kvalitu území, vliv na půdu) po nízkou až střední (vliv na dopravu, vliv na faunu, flóru a ekosystémy, vliv na
horninové prostředí a přírodní zdroje, vliv na povrchové a podzemní vody, vliv na hlukovou situaci, vliv na ovzduší
a klima, vliv na obyvatelstvo). V socioekonomické oblasti může mít záměr současně i pozitivní vlivy.
Negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
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III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Výstavba ani
provoz záměru nepředstavují významný rizikový faktor pro vznik havárií či nestandardních stavů. Podmínky
provozu pro nestandardní stavy budou popsány v provozním a manipulačním řádu plavební komory.
Rizika jsou omezena na běžně přijímaná rizika stavebních činností a lodní dopravy.
V rámci přístavu bude provozována čerpací stanice PHM, kde bude nakládáno s látkami vodám nebezpečnými.
Proto je nutné klást důraz především na preventivní opatření k ochraně vod.
Provoz přístavu a vodní cesty není z pohledu ochrany životního prostředí rizikovou činností vyznačující se
možností znečištění nebo poškození životního prostředí.
Dozor nad dodržováním bezpečnostních a provozních předpisů přísluší Státní plavební správě a Policii České
republiky. Provoz plavidel spadá rovněž pod dohled Státní plavební správy.
Charakter případné havárie a pravděpodobnost jejího vzniku jsou dány charakterem prováděných činností
spojených s posuzovaným záměrem.
Havárie z důvodu předmětu činnosti
Riziko havárie s dopadem na životní prostředí je u záměru velmi nízké. Veškeré odpadní vody, které mohou být
zdrojem znečištění povrchových nebo podzemních vod, budou zajištěny dvěma součástmi – vývěvou a výlevkou.
Splašková voda bude odčerpána do šachty a napojena na stávající kanalizační síť veřejné kanalizace.
Odpady budou skladovány v odpovídajících nádobách a kontejnerech. Možnost úniku a kontaminace prostředí je
minimální.
Otázka úniku ropných látek z prostoru čerpací stanice je hodnocena v samostatné části textu.
Havárie z důvodů přerušení dodávky energie
Výpadek dodávky elektrické energie by měl vliv na provoz technologických zařízení. Vzhledem k charakteru
záměru nejde o zásadní problém s možnými důsledky na životní prostředí. V případě výpadku dojde k uzavření či
odpojení zařízení (výdejní stojan PHM, vývěva na odpadní vody).
Požár
Záměr není charakterizován zvýšeným požárním rizikem.
Technologická nekázeň
Provoz zařízení bude prováděn převážně automaticky. Úkony, kde bude zvýšená možnost havárie vlivem selhání
lidského faktoru, budou pod zvýšeným dohledem obsluhy (PHM).
Dopravní nehody
Vodní cesta bude využívána jako v současnosti, doprava nebezpečných látek je vyloučena. Případné kolize nebo
havárie plavidel nejsou z hlediska dopadů na životní prostředí rizikové.
Živelná pohroma
Lokalita záměru je riziková z hlediska povodní, je součástí záplavového území pro Q100 a z části i aktivního
záplavového území.
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Mola, lávky a přístupové prvky k lodím budou navrženy tak, aby umožnily průchod velkým vodám, včetně
bezpečného stání lodí v prostoru přístavu.
Otvor v horní straně nádrže PHM bude umístěn 1,81 m nad hladinu Q100. Oplocení kolem nádrže bude
dimenzováno tak, aby v případě průchodu stoleté vody zabránilo ohrožení nádrže PHM nárazem plovoucího
předmětu.
Rovněž bude nutné zabezpečit bezpečnostní jímku. Jímka bude vodotěsná s odvětráním vyvedeným nad úroveň
hladiny při průtoku Q100 184,10 m n. m. Bude kromě odvětrání pod úrovní Q100, a proto bude navržena proti
působení vztlaku k zabránění jejímu vyplavání.
Únik ropných látek do Baťova kanálu nebo horninového prostředí s rizikem kontaminace půdy a
podzemních vod a ohrožení jakosti vodních zdrojů
Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., a vyhlášky č. 241/2001 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků,
na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod
k plavbě, není v přístavu ve Veselí nad Moravou zakázán provoz plavidel se spalovacími motory. Obecně na
povrchových vodách, kde není zakázán provoz plavidel se spalovacími motory, lze povrchové vody užívat k
plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti
osob a vodních děl.
Provoz plavidel je na vodní hladině v přístavu a jeho okolí povolen.
Při běžném provozu je riziko havarijního úniku ropných látek minimální. Připadá v úvahu pouze při porušení
zásad pro tankování pohonných hmot do plavidel nebo pro plnění cisterny čerpací stanice v servisním středisku a
za povodní.
Během provádění stavby Rekreačního přístavu Veselí nad Moravou je pak potřeba důsledně dbát na dodržování
preventivních opatření směřujících k vyloučení úniku škodlivin jak do horninového prostředí, tak do Baťova
kanálu, a mít připraveny k okamžitému použití prostředky pro eliminaci případné havárie (norné stěny, sorpční
prostředky, kontejnery na ropné látky apod.).
Při provozu záměru je nezbytné mít v pohotovosti prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot a vod s ropnými
látkami (s oleji z motorů, případně zaolejované nádní vody). Místo stáčení pohonných hmot musí být vybaveno
prostředky pro rychlé uzavření vodní plochy v okolí tankujícího plavidla v případě havarijního úniku pohonných
hmot a pro následnou jejich sanaci z hladiny na takto velmi omezené ploše.
Havarijní zhoršení jakosti vod
Správce vodního toku je povinen spolupracovat při zneškodňování havárií v povodí. Pracovníci Povodí Moravy
s.p. se v případě havárií řídí pokyny příslušného vodoprávního úřadu a dále se řídí Plánem opatření pro případ
havárie Povodí Moravy s.p.
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IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro fázi přípravy
•

Realizace záměru je podmíněna udělením výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů dle
ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o tyto živočichy:
Druhy kriticky ohrožené
velevrub malířský (Unio pictorum)
Druhy silně ohrožené
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
škeble rybniční (Anodonta cygnea)
Druhy ohrožené
čmelák (Bombus lapidarius, B. pascuorum a B. terrestris)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

•

Realizace záměru je vzhledem k zásahu do chráněných částí přírody podmíněna získáním stanoviska
k zásahu do VKP (vodní tok a údolní niva).

•

Realizace záměru je podmíněna získáním povolení ke kácení dřevin. To bude omezeno na nejnižší
možnou míru a pouze na dřeviny v místech výstavby.

•

Kácení dřevin v prostoru navrhovaného přístavu bude omezeno na dřeviny v místech výstavby. Před
podáním žádosti o kácení dřevin je nutné projednání nezbytného rozsahu kácení s příslušným orgánem
ochrany přírody, zásah do břehových porostů musí být minimalizován na nejvyšší možnou míru. Za
odstraněné dřeviny bude navržena a provedena náhradní výsadba dle zpracovaného a schváleného
plánu výsadeb. Vhodné jsou původní listnaté dřeviny měkkého luhu jako např. olše lepkavá, dub letní,
jilm vaz a také plodící vysokokmeny ovocných stromů – třešně, hrušně, jabloně. Náhradní výsadba bude
v počtu minimálně 20 ks stromů.

•

Těsně před zahájením zemních prací (maximálně s předstihem 7 dnů) provést záchranný transfer pod
dohledem biologického dozoru.

•

Jako zmírňující opatření za zničení biotopu ještěrky bude dle možností (souhlas vlastníka pozemku) na
vhodném osluněném místě v blízkosti břehu umístěna hromada kamenů z místního materiálu o
minimální výšce 0,6 m, šířce 0,8 m a délce nejméně 1,2 m.

•

Záměr bude navržen tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v okolí vlastních staveb, ale ani
ke zvýšení hladiny nebo rychlosti proudění u ohrožených objektů.

•

Vodohospodářské řešení záměru bude navrženo v souladu s platnými předpisy. Veškeré odpadní vody
(s výjimkou čistých vod ze střech a chodníku a vod ze záchytné jímky u čerpací stanice) budou
odváděny veřejnou kanalizací na komunální ČOV.

•

Srážkové vody z komunikací budou před zaústěním kanalizace vedeny přes čistící zařízení (např.
sorpční odlučovač), které bude součástí areálového kanalizačního systému. Hodnoty ukazatelů
znečištění odváděných srážkových vod budou odpovídat podmínkám správce kanalizace a požadavkům
kanalizačního řádu.
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•

Nádrž PHM bude vybavena záchytným nepropustným prostorem (jímkou) pro případ úniku látek
nebezpečných vodám.

•

Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který bude předložen k žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu.

•

Stavba bude realizována tak, aby bylo eliminováno riziko úniku nebezpečných látek. Objekt bude
vybaven záchytnými a havarijními systémy pro zajištění případného úniku nebezpečných látek.

•

Čerpací stanice je vybavena rekuperací benzinových par - systémem rekuperace benzinových par etapy
II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže motorového vozidla při
čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže na
čerpací stanici.

•

Meziplášťový prostor (nádrží i rozvodů) bude průběžně hlídán signalizačním zařízením.

•

Součástí stavby bude havarijní jímka na úkapy o objemu minimálně 7 m3.

•

V průběhu projektové přípravy stavby bude proveden podrobný inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum lokality.

•

V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.

•

Organizace výstavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných prostor staveb byly respektovány
nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

•

Odtěžení materiálu ze dna koryta toku a prostoru přístavu provedeno pouze na požadovanou minimální
plavební hloubku 1,5 m, tj. na úroveň dna 168,40 m n. m. Mimo místa výstavby nedojde k žádnému
zásahu do Baťova kanálu ani jeho břehů.

•

Materiál ze dna toku a stávajícího přístavu bude před zahájením výstavby laboratorně analyzován. Na
základě výsledků analýz bude zvolen vhodný způsob jeho využití, nebo předání oprávněné osobě dle
§14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., k odstranění (trvalému uložení).

•

Nádrž na pohonné hmoty je třeba navrhnout tak, aby odolala očekávaným povodňovým situacím.

•

Ke stavebnímu řízení bude zpracován povodňový plán pro dobu výstavby vodního díla, který bude
předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p., a příslušnému vodohospodářskému
orgánu.

•

Ke stavebnímu řízení budou zpracovány zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV je nutné
zahrnout následujících podmínky:
o Z důvodu vyloučení vlivu na hnízdící ptáky bude veškeré kácení porostů probíhat mimo hnízdní
období (tj. kácení proběhne od poloviny srpna do konce února). V tomto období také proběhne
zahájení stavebních prací.
o Zahájení zemních prací a přípravy území bude provedeno v období srpen – říjen, především
z důvodu ochrany ještěrky obecné (Lacerta agilis) (SO). Při skrývkách kulturních vrstev bude
přítomen ekodozor, který zajistí záchranný transfer ještěrek.
o Veškeré odůvodněné kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu bude prováděno
zásadně v období vegetačního klidu.
o Během zemních a stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do vodního
toku i na ostatní plochy dotčené stavbou.
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o Provozní náplně stavebních strojů a mechanismů pohybujících se v toku nebo v jeho blízkosti
budou na bázi přírodně odbouratelných látek.
o Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat
výhradně v denní době. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební
činnost a stavební doprava.
o Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit
respektování příslušných předpisů a norem.
o Při nakládání s odpady zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování a
následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
o Zpracovat havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s
opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie.
o Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek,
které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (sorpční prostředky, kontejnery
atd.).
Opatření pro fázi výstavby
•

Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby. Realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu
plnění příslušných opatření.

•

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí živočichů, zejména obojživelníků a plazů.

•

Po dobu výstavby záměru bude ustanoven biologický dozor odborně způsobilou (autorizovanou) osobou
v místě staveniště za účelem kontroly a ověřování vhodnosti zvoleného postupu z hlediska ochrany
přírody a pro operativní řešení aktuálních problémů a střetů vzniklých v průběhu realizace stavby.

•

V případě nálezu živočichů v prostoru stavby nebo v prostoru, kde může dojít k jejich ohrožení, bude
problematika řešena za účasti ekodozoru a příslušného orgánu ochrany přírody.

•

V případě nutnosti přemístění živočichů z prostoru stavby bude o termínu transferu, místě pro vypuštění
odchycených chráněných živočichů a osobě/organizaci (odborně způsobilá), která odchyt a transfer
provede, do 5 pracovních dnů písemně (faxem, e-mailem) informován příslušný orgán ochrany přírody.

•

Stavební práce, jejichž důsledkem budou otřesy a vibrace (např. zatloukání štětovnic), je nutné
realizovat mimo období zimního klidu ryb (listopad – březen).

•

Pokud to provádění stavby lokálně umožní a dojde k odčerpání vody z prostoru staveniště, pak je nutné
bezprostředně po snížení hladiny provést záchranný transfer velkých mlžů.

•

Pro čištění a oplachy znečištěných mechanismů a dopravních prostředků nebude používána voda přímo
z vodního toku a tato voda nebude do toku volně odtékat. Místa pro čištění vozidel a mechanismů
nebudou situována v bezprostřední blízkosti toku, v případě mokrého čištění bude voda recyklována a
přebytek odvážen k vyčištění na vhodné místo (ČOV).

•

V průběhu stavby je nutné dbát nejpřísnějších preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní
zhoršení jakosti vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí.

Česká republika – Ředitelství vodních cest

WELL Consulting, s.r.o.

Strana 103 z 121

OZNÁMENÍ EIA

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU
•

Bude monitorována jakost vody v toku a v případě její změny v souvislosti s výstavbou budou ve
spolupráci s orgánem ochrany vod přijata účinná opatření.

•

Bude zpracován plán pro manipulaci s ropnými látkami pro běžný provoz i pro případ havárie. Budou
přijata taková opatření, která zabrání úkapům ropných látek vstupovat do přístavního bazénu a
v případě havárie umožní zabránit vstupu kontaminantů do řeky Moravy a jejich rychlou likvidaci.

•

Stavební stroje budou v průběhu stavby odstavovány mimo koryto toku a mimo polohy, kde hrozí jejich
zaplavení.

•

V průběhu výstavby přístavu je nutno minimalizovat rozsah ploch narušených stavebními pracemi.
Všechny plochy dotčené výstavbou je třeba upravit před kolaudací podle plánu výsadeb.

•

Je nutné dodržovat požadavky normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině –
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

•

Vyloučit odtok splavenin a půdní erozi ze staveniště i všech dotčených ploch do vodního toku.

•

Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele.

Opatření pro fázi provozu
•

Ke kolaudaci stavby bude zpracován a s příslušnými úřady projednán provozní řád přístavu. Tento
provozní řád bude obsahovat podmínky provozu, povinnosti obsluhy zařízení přístavu i jeho uživatelů.

•

Ke kolaudaci stavby bude vypracován a s příslušnými úřady projednán plán havarijních opatření pro
případ havarijní situace v prostoru přístavu.

•

Za provozu bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech vodohospodářských zařízení a
ochranných prvků (ORL, ČOV, havarijní jímky, nepropustné povrchy a atd.).
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V.

Charakteristika metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno terénní šetření a analýza
dostupných podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele).
Doplňující informace o území byly čerpány z tematicky zaměřených mapových podkladů a odborné literatury.
Oznámení o vlivech záměru na životní prostředí se opírá o platné legislativní předpisy v oblasti životního
prostředí.
Získané informace byly využity pro popis environmentální charakteristiky území a vytvoření prognózy možných
vlivů, jejich velikosti a významnosti při realizaci posuzovaného záměru. Pro popis a odhad vlivů bylo využito
v maximální míře odborných postupů, včetně standardních nástrojů v podobě výpočtových postupů (veřejné
zdraví, ovzduší, hluk). V některých oblastech bylo využito popisné metody založené na odborném odhadu a
popisu vlivů záměru.

1. Vlivy na ovzduší
Součástí oznámení v příloze č. 3 je Vyhodnocení vlivů provozu záměru na imisní situaci (DP Eco-Consult
s.r.o, 06/2014).
Při hodnocení nové imisní zátěže provozem přístavu malých plavidel se vycházelo z množství emisí vypočtených
na základě emisních faktorů podle Sdělení MŽP. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného
imisního zatížení uvažovanými škodlivinami byly výsledky pozaďového imisního měření. Byla využita dostupná
kompletní tabelární data k manuálním i automatizovaným měřícím stanicím za rok 2013 (www.chmi.cz) a
proveden odečet z map průměrných hodnot (1 km x 1 km) za roky 2008 až 2012 (www.chmi.cz).
Podrobnější informace o postupu a metodice hodnocení jsou uvedeny v uvedené příloze.

2. Vlivy hluku
Součástí oznámení v příloze č. 4 je Hluková studie (DP Eco-Consult s.r.o, 06/2014).
Modelové výpočty hlukové studie byly realizovány pomocí matematického programu HLUK+ (verze 10.23 profi
10) určeného pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí, včetně zohlednění terénu.
Pro výpočet hlukové zátěže realizací záměru byly zvoleny dva referenční body. Výsledky jsou plošně zobrazeny
pomocí pásem hlukové zátěže. Hodnoty akustické zátěže v jednotlivých referenčních bodech jsou prezentovány
tabulkovou formou.

3. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinu
Vlivy na faunu a flóru a posouzení vlivu na ekosystémy a na krajinu jsou zhodnoceny na základě provedených
průzkumů flóry a fauny v zájmovém území záměru (WELL Consulting, 06/2014). Výsledky průzkumů jsou
souhrnně popsány v textu oznámení.

4. Doprava
Při zpracování dopravní části oznámení bylo využito údajů oznamovatele záměru, statistik dosavadního zatížení
přístavu a Baťova kanálu a terénního průzkumu.
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VI.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace

Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu vycházejícím
z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru zájmového území a dostupných odborných informací.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk, památky,
krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily jednoznačnou
formulaci závěrů.
Nedostatky a neurčitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost či formulaci příslušných závěrů z hlediska
vlivů na životní prostředí, nebyly u posuzovaného záměru identifikovány.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
1.

Popis variant řešení stavby

V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (stav bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové varianty je
uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B). Navrhovaná varianta popsaná a posuzovaná v tomto
oznámení je výsledkem dlouhodobé projektové přípravy záměru a lze ji z tohoto hlediska považovat za variantu
optimální.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného záměru.
Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinný ráz) se stavem
bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou variantou, a
vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
V rámci dispoziční studie (VPÚ DECO Praha a.s., listopad 2012) byly v dané lokalitě prověřeny 4 varianty (1a,
1b, 2, 3), které se lišily především dispozičním řešením přístavních mol.
Vlastní záměr je řešen jednovariantně.

2. Porovnání variant
V rámci dispoziční studie VPÚ DECO Praha, a.s. se z hlediska kapacity přístavních stání jako nejvýhodnější
jevily varianty 1a a 1b (45 a 49 stání). U těchto variant by však došlo k podstatně většímu zásahu do břehu
(oproti variantám 2 a 3), čímž by se zmenšil prostor pro zázemí přístavu. Vzhledem k tomuto byla po jednání se
zástupci Státní plavební správy, Povodí Moravy, s.p. a města Veselí nad Moravou vybrána varianta 2, která
nabízí nejvhodnější využití daného území při zaručení nejvhodnějšího plnění funkce přístavu. Tato varianta
představuje ideální poměr počtu plavidel umístěných v přístavním bazénu k objemu a rozsahu zemních prací
nutných pro úpravu vodní plochy. Dispoziční uspořádání varianty 2 je nejvhodnějším řešením jak z hlediska
finančních nákladů, tak z hlediska provozu v přístavu.
Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby. Prosazování nulové varianty (bez
činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad únosnou mez (překračování povolených
limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných ekosystémů, produkce značného objemu
toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný z uvedených negativních důsledků nebyl u
hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou až
střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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F. ZÁVĚR
Předložené oznámení se zabývá hodnocením vlivů záměru „REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU“
na životní prostředí.
Záměrem posuzovaným v režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) je vybudování plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační plavidla na Baťově kanále ve
městě Veselí nad Moravou. Respektive se jedná o rozšíření stávajícího přístavu.
Navržený záměr je situován uvnitř současně zastavěného území obce Veselí nad Moravou. Zájmové území je
z hlediska funkčního využití vymezeno jako plochy pro sport a rekreaci (OS), plochy veřejné zeleně (ZV), plochy
krajinné a izolační zeleně a vodní toky a plochy, místní komunikace a účelová komunikace.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru.
Realizace záměru nevyvolá v žádné z posuzovaných oblastí a faktorů významné negativní důsledky na životní
prostředí. Vlivy výstavby a provozu přístavu na jednotlivé složky a faktory životního prostředí lze většinově
hodnotit souhrnně jako nízké až velmi nízké, lokálního rozsahu, výjimečně jako střední velikosti. Mezi
významnější vlivy vyvolané realizací záměru jsou zahrnuty vlivy na faunu, flóru a ekosystémy (kácení stromů),
vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje (zásah do podloží v prostoru).
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí z realizace
záměru vykazují plnění platných legislativních limitů (až na imisní zátěž PM10 pro 24hodinový limit, vzhledem
k tomu, že je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v dané lokalitě, neboť prachové částice vykazují v tomto
směru nejméně predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace s přírodními částicemi a velmi často
spojenou se zemědělskou činností. Ukazatel PM10 je k charakteru záměru minoritním znečišťujícím ukazatelem,
jeho přírůstek je minimální).
V ostatních oblastech (hluk, voda, geofaktory, ochrana přírody) jsou důsledky realizace záměru v mezích
platných norem a předpisů a není očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního
prostředí.
Za podmínky respektování doporučených opatření není žádný ze specifikovaných vlivů kritický a natolik
významný, že by vylučoval realizaci záměru.
Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního prostředí v
zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže území.
Charakter záměru vyžaduje řadu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí, ve většině plynoucích
z platných předpisů a norem, doplněných o opatření vyplývající z místních podmínek. Mezi nejvýznamnější patří
požadavky na prevenci havarijních stavů, pravidelný a objektivní monitoring zařízení, a otevřená komunikace se
zástupci dotčených územně samosprávných celků i veřejností.
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je vesměs nízké až velmi nízké. Technická opatření pro
prevenci nestandardních stavů musí odpovídat rizikům provozu a požadavkům platné legislativy.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území akceptovatelné.
→ Provoz záměru nepředstavuje v žádné z dotčených oblastí významnou zátěž, která by znamenala
překračování platných limitů znečišťování prostředí nebo likvidaci cenných ekosystémů či přírodních
stanovišť.
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S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C oznámení) lze
konstatovat, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory
životního prostředí posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané
lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ
NAD MORAVOU" v předložené a hodnocené variantě souhlasit za podmínky respektování opatření navržených
k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů.
Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru
v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v oznámení. Pokud by v
průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se objevily
odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na nové poznatky a
informace.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
1. Informace o účelu oznámení
Oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 4 zákona, ve znění pozdějších předpisů. Cílem oznámení je posoudit
možné vlivy záměru na životní prostředí se zaměřením na oblasti, které byly na základě provedených analýz
a průzkumů vyhodnoceny jako významné. Své písemné vyjádření k dokumentaci může příslušnému úřadu
zaslat každý do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

2. Informace o záměru
Posuzovaných záměrem je vybudování plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační plavidla na Baťově
kanále (řece Moravě) ve městě Veselí nad Moravou, uvnitř současně zastavěného území. Cílem je rozšíření
stávajícího rekreačního přístavu v intravilánu města. Záměr tak umožní stání pro 35 plavidel o různé velikosti
a realizací také dojde k rozvoji Baťova kanálu jako příležitosti k udržitelnému cestovnímu ruchu s pozitivním
vlivem na rozvoj zaměstnanosti v regionu.
Název záměru: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Oznamovatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění je
následující:
kategorie:
II
bod:
10.9
název:
Rekreační přístavy na jachty a malé čluny
sloupec:
B
a
kategorie:
II
bod:
10.4
název:
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých,
dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro
reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1
t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad
100 t.
sloupec:
B
Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah,

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
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nebo pokud se významně změní jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Tyto záměry a změny
záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Navrhované parametry vodní cesty třídy 0 jsou definovány vyhláškou Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o
vodních cestách, plavebním provozu a přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, takto:
•
•

nejmenší plavební hloubka
rozměry návrhového plavidla

1,5 m (přípustný ponor 1,2 m + 0,3 m marže),
20 m
5m
1,2 m

délka
šířka
ponor

Na základě údajů o stávajícím lodním parku byly navrženy 4 třídy plavidel, charakterizující základní typy
a rozměry plavidel využívajících stání v přístavu:
Tabulka č. 32 Rozměry základních typů plavidel

Typ
A
B
C
D

Délka (m)
20
10
8
5

Šířka (m)
5
4
3
2,5

Záměr je charakterizován těmito údaji:
plocha přístavního bazénu
objem prohrábky
celková délka plovoucího mola
minimální plavební hladina
maximální plavební hladina
kóta upraveného dna

5 260 m2
cca 1 600 m3
cca 105,25 m
169,90 m n. m.
169,96 m n. m.
168,40 m n. m.

Přístav bude umožňovat stání základních typů plavidel:
Tabulka č. 33 Počet základních typů plavidel v přístavu

Typ plavidla
A
B
C
D
Celkem

Kapacita
2
13
20
0
35

Záměr rekreačního přístavu je umístěn na území České republiky, v Jihomoravském kraji, v obci Veselí nad
Moravou na Baťově kanálu. Poloha záměru je patrná z následujícího obrázku (Obrázek č. 32).
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Obrázek č. 32 Umístění záměru

Z hlediska územní správy je lokalizace záměru podle umístění stavebních objektů následující:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Jihomoravský
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou [780723]

Současná lodní doprava v Jihomoravském kraji má pouze lokální charakter, týká se výhradně přepravy osob
s turistickým a rekreačním zaměřením. Modernizace této vodní cesty započala už na konci 90. let 20. století a
pokračuje i nadále. Turistický zájem o rekreační plavbu stále narůstá a využití Baťova kanálu pro osobní lodní
dopravu zaměřenou na rekreační, turistické a sportovní aktivity je významným nadregionálním projektem, který
ovlivňuje zejména Jihomoravský a Zlínský kraj, ale z hlediska významu zasahuje až na Slovensko.
Rekreační přístav Veselí nad Moravou je součástí sledované, dopravně významné, využívané vodní cesty třídy 0
vymezené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (vodní cesta místního významu). Tato vodní cesta
zahrnuje vodní tok řeky Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje včetně průplavu
Otrokovice – Rohatec. Část této vodní cesty – mezi Otrokovicemi a Rohatcem je historicky nazývaná Baťův
kanál.
Přístav bude určen pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání rekreačních plavidel a k zajištění servisních
služeb (připojení na pitnou vodu a elektrickou energii, odběr odpadních vod – čerpání fekálních vod a výlevka pro
chemické WC, odběr komunálního odpadu, možnost tankování pohonných hmot).
Přístav bude současně plnit i funkci ochranného přístavu (bezpečné vyvázání plavidel během zvýšených vodních
stavů).
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Obrázek č. 33 Situace záměru včetně zásahu do koryta

Navrženým záměrem nedochází k podstatným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani širšího okolí
záměru.
Charakteristika území
Řešené území zahrnuje areál stávajícího přístavu Veselí nad Moravou. Jedná se o vodní plochu, která je
součástí kanalizovaného úseku Baťova kanálu. Původně šlo o koryto vodního toku obtékající ze severu zámek
Veselí nad Moravou. Zámek stojí v bezprostřední blízkosti a je obklopen parkem o ploše cca 24 ha. V současné
době je využívána především přední část vodní plochy blíže Baťovu kanálu upravená jako přístav pro rekreační
plavidla. Přístav nabízí možnost kotvení, půjčování lodí, sjezd do vody, občerstvení, stanování a táboření,
parkoviště, WC a sprchy.
Pozemní část stávajícího přístavu tvoří budova informačního centra Baťova kanálu, jejímž provozovatelem je
město Veselí nad Moravou. Tato budova též slouží jako restaurace. Dále se zde nachází budova penzionu,
objekty hygienického zázemí a budova dílny.
Z Baťova kanálu se do prostoru přístavu po vodní cestě vjíždí pod mostem, přes který přechází cyklostezka a
vytváří tak vjezdový objekt se svodidly usměrňujícími plavidla. Pod mostem jsou betonové stěny vjezdového
objektu opatřeny vodorovným opeřením z dřevěných fošen. Za vjezdovým objektem se nachází stávající přístav
bazénového typu tvaru otevřeného obdélníku, ve kterém dvě strany tvoří pevná přístavní hrana do tvaru písmene
L.
V současné době slouží přístav ke stání jednoho plavidla o rozměrech 15 m x 4 m, jednoho plavidla rozměrů
10 m x 4 m a 4 plavidel o rozměrech do velikosti 8 m x 3 m. Zbytek vyvázaných plavidel jsou plavidla do rozměrů
5 m x 2,5 m. Dle překategorizování zde stojí 1 x plavidlo o velikosti A, 2 x plavidlo o velikosti C a 8 x plavidlo o
velikosti D. Přístup k přístavní hraně je umožněn po cestičce, s povrchem vysypaným štěrkem, ohraničené
dlažebními kostkami.
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Směrem k zámku se vodní plocha rozšiřuje. V této části je vymezen prostor pro kotvení podél břehů plavebním
znakem „Povolené stání.“ Břehy nejsou opevněny. V přední části je podél břehu uvázáno plastové plovoucí molo
délky cca 20 m. Severní břeh je ve vzdálenosti cca 39 m od pevné přístavní hrany přerušen rampou pro zavážení
plavidel z betonových panelů.
Popis záměru
Jedná se o přístav bazénového typu, stávající část přístavního bazénu bude zachována. Pevná přístavní hrana
ve tvaru písmene L bude prodloužena k rampě pro zavážení plavidel. Ta bude umístěna v místě stávající rampy,
povrch bude betonový. Šířka rampy bude 6 m. Na břehu bude vytvořena zpevněná plocha šířky 2,5 m.
Dispoziční řešení přístavních mol
V části přístavního bazénu mezi vjezdem do přístavu a rampou pro zavážení plavidel budou stání pro plavidla
kolmo k břehu a pro každá dvě plavidla bude umístěn výložník. Za rampou pro zavážení plavidel bude na stejné
úrovni jako před ní pokračovat podélně s břehem plovoucí molo ukotvené na čtyřech dalbách. Za ním, směrem
do travnaté plochy, bude svah upraven ve sklonu 1:2. Plavidla a výložníky budou umístěny kolmo k plovoucímu
molu.
Pro vyvázání plavidel budou sloužit rohatinky na výložnících a pacholata na svislé přístavní hraně vedle rampy
pro zavážení plavidel a na hraně servisního centra.
Přístavní mola
Přístavní mola budou realizována jako ocelová konstrukce na betonovém plováku, na které bude umístěna
ocelová pozinkovaná nástavba s pochůznou palubou. Přístup bude umožňovat přístupová lávka o délce 9 m, ke
které povede 12,5 m dlouhá přístupová rampa.
Rampa pro zavážení plavidel
Bude umístěna v místě stávající rampy, povrch bude betonový. Podélný sklon rampy bude 1:7, šířka 6 m. Pravá
strana bude tvořena pevnou přístavní hranou, levá strana bude od plovoucích mol oddělena svodidly.
Servisní centrum
Bude umístěno vlevo od vjezdu do přístavu. Bude využita stávající svislá nábřežní hrana o délce 23 m,
vodorovná plocha bude zpevněna. Výška nábřežní hrany nad maximální plavební hladinou bude 0,26 m.
Součástmi servisního centra budou objekt zázemí servisního centra, koncové pilířky, informační systém přístavu,
osvětlení, plavební značení, bude umožněno tankování pohonných hmot, odběr odpadních vod, odběr
komunálního odpadu.
Na ocelovém molu budou také umístěny koncové pilířky. Další koncový pilířek bude na přístavní hraně.
Rozmístění plavidel je podélné s pevnou přístavní hranou, kolmo k novému pevnému molu. Rozšíření břehu
bude napojeno na stávající břeh přístavního bazénu. V části u zámku bude dostatečný prostor pro umístění
obratiště.
Napojení na inženýrské sítě
Záměr bude napojen na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci.
K napojení na elektrickou energii bude sloužit přípojka NN. Uvažovaný odběr je 103 kW, předpokládá se umístění
12 ks přípojných pilířků (1 pilířek pro 4 plavidla).
Napojení vodovodu je možné na projektovaný vodovodní řad na parcele č. 71/11. Bude zřízena vodoměrná
šachta, přípojka bude mít délku 35,5 m. Maximální spotřeba vody v přístavu bude cca 5 m3/den.
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Splaškové vody budou napojeny na kanalizaci v areálu. Objem splaškových vod bude cca 6 m3/den (spotřeba
pitné vody 5 m3 + srážková voda z odlučovače ropných látek u stáčecího místa 1 m3). Budou odváděny fekální
vody čerpané z plavidel a také vody z výlevky pro chemické WC. Délka přípojky bude cca 30 m.
Veřejný přístup a příjezd, stání pro osobní automobily
Přístup a příjezd do areálu bude umožněn po stávajících komunikacích. Výhledově je možné, že bude vytvořena
přístupová cesta na parcele č. 380 /8. Pro parkování osobních automobilů mohou být využita parkovací místa
před areálem (před informačním centrem, v rámci areálu (u penzionu) a před zámkem Veselí nad Moravou, parc.
č. 103/5). Tato parkoviště nabízejí dostatečnou kapacitu parkovacích míst. Budování dalších parkovacích míst
není předpokládáno.
Podrobnější popis záměru je uveden v kapitole B.I. 6 oznámení.
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Z následujících obrázků je patrné umístění, rozsah a řešení záměru (Obrázek č. 34, Obrázek č. 35).

Obrázek č. 34 Zákres záměru do ortofotomapy
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Obrázek č. 35 Celková situace
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Provoz přístavu
Při realizaci rozšíření přístavu Veselí nad Moravou dojde k dočasnému snížení kapacity přístavu, související
s postupem stavebních prací. Při budování servisního centra bude omezen plavební provoz v přístavu Veselí nad
Moravou a to především při výstavbě zpevněné plochy nábřeží a přístupové komunikace. Bude také omezen přístup
ke kotvícím plavidlům. Práce potřebné k vybavení přístavu koncovými pilířky lze provést tak, aby provoz v přístavu
nebyl omezen. Realizace pevné přístavní hrany bude provedena mimo plavební sezónu, aby nedošlo k ovlivnění
plavebního provozu na vodní cestě.
Přístup na staveniště
Přístup na staveniště je uvažován po stávajících přístupových cestách v rámci rekreačního areálu. Okolí bude
ovlivněno především průjezdem stavební mechanizace, přičemž dopad bude minimalizován přijetím vhodných
organizačních opatření a užitím vhodných pracovních postupů.

3. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení jsou popsány a hodnoceny tyto aspekty: význam, velikost a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
(včetně socioekonomických vlivů), ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná
a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných
vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž popis je uveden v
části B.III a C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké.
Výstupy do životního prostředí budou za běžného provozu a při respektování doporučených podmínek celkově nízké
až zanedbatelné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Vlivy na obyvatelstvo a na veřejné zdraví lze hodnotit jako malé, rozsahem lokální, významem spíše pozitivní.
Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány, realizace záměru neovlivní obyvatele v míře
překračující limity.
Ve srovnání s nulovou variantou nepředstavuje navrhovaná varianta P významné navýšení zátěže ani rizik na
veřejném zdraví.
Z ostatních hledisek, jako je faktor pohody, sociální a ekonomické důsledky, je záměr hodnocen jako pozitivní.
Záměr kladně ovlivní rozsah rekreačních a turistických aktivit v lokalitě. Negativní důsledky sociálních a ekonomických
vlivů lze vyloučit.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat velikostí za nízké, rozsahem za lokální. Stávající hodnoty
vykazují plnění platných legislativních limitů, až na imisní zátěž PM10 pro 24hodinový limit. Vzhledem k charakteru
záměru je ukazatel PM10 minoritním znečišťujícím ukazatelem, přírůstek je minimální. Nelze předpokládat, že by
realizací záměru došlo k výraznému a vzhledem k povaze činnosti k dlouhodobému zhoršení situace v oblasti, či
dokonce k překročení imisních limitů nad zákonný rámec.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy na hlukovou situaci lze popsat z hlediska významu jako mírně negativní, velikostí jako velmi nízký, rozsahem
lokální. Hluk ze stavební činnosti ovlivní hlukové hladiny v okolí stavby celkově málo významným způsobem, navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý. Významné negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou předpokládány.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. Vlivy na povrchové i
podzemní vody lze hodnotit z hlediska významu jako mírně negativní (riziko úniku znečištěných vod), velikostí jako
nízké, významem malé. Lze říci, že záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
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charakteristiky v území. Vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod lze za běžného provozu hodnotit rovněž jako
prakticky nulové.
Vliv na půdu z hlediska záboru ZPF a PUPFL lze hodnotit jako nulový. Vliv na kvalitu půdy lze rovněž hodnotit jako
nulový.
Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje lze záměr hodnotit jako bezkonfliktní.
Vlivy posuzovaného záměru na flóru lze hodnotit z hlediska významu za mírně negativní. S ohledem na současné
ovlivnění lokality a její nízkou druhovou bohatost jsou tyto vlivy akceptovatelné. Vlivy na faunu jsou minimální, bez
dlouhodobých negativních následků. Vlivy na nalezené zvláště chráněné druhy živočichů - škeble rybničná
(Anodonta cygnea)(SO) a velevrub malířský (Unio pictorum)(KO) budou na celkovou populaci zanedbatelné. Vlivy na
biotop ještěrky obecné (Lacerta agilis)(SO) lze považovat za negativní. Po uskutečnění záměru lze však předpokládat
návrat tohoto druhu zpět na stanoviště.
Vlivy výstavby a provozu rekreačního přístavu na ekosystémy jsou na základě provedeného hodnocení z hlediska
významu hodnoceny jako negativní, z hlediska velikosti jako nízké, rozsahem lokální. Záměr nevyvolá zásadní
negativní dopady na ekosystémy v zájmovém území. Realizaci záměru lze z biologického hlediska a z pohledu zájmů
ochrany přírody akceptovat.
Prvky ÚSES nejsou záměrem vzhledem k prostorovému či funkčnímu narušení skladebných prvků územního systému
ekologické stability na lokální, regionální či nadregionální úrovni dotčeny. Vliv na ÚSES lze hodnotit jako
bezvýznamný.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako negativní, velikostí jako malé, rozsahem lokální (koryto řeky).
Zvláště chráněná území nebudou záměrem ovlivněna a vlivy v tomto směru lze hodnotit jako nulové.
Evropsky významné lokality nejsou záměrem dotčeny. Vlivy na ptačí oblast, vzhledem k charakteru a především
lokalizaci záměru (v zastavěném území) a na základě provedených přírodovědných průzkumů, kdy žádný z předmětů
ochrany nebyl lokalizován, nebudou významné.
Památné stromy nejsou lokalizací záměru dotčeny.
Vzhledem k umístění a parametrům stavby lze říci, že vlivy záměru na krajinný ráz lze hodnotit významem jako velmi
malé, velikostí malé, rozsahem lokální.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nejsou očekávány.
Navýšení intenzity silniční dopravy lze hodnotit jako zanedbatelné a nevýznamné. Intenzita vodní dopravy na vlastním
plavebním kanálu bude záměrem ovlivněna lokálně, bez dopadů na celkové dopravní zatížení vodní cesty.
Významnější vlivy na dopravu nejsou tedy očekávány.

4. Souhrnné hodnocení
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody, půda a geofaktory,
fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky, doprava) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru
„Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ přijatelné za podmínky respektování opatření navržených k vyloučení,
eliminaci či minimalizaci negativních důsledků výstavby a provozu stavby.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Rozsah zjištěných a popsaných negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se
projevují i ovlivněním jednotlivých složek životního prostředí.
Dle výše uvedených údajů lze konstatovat, že posuzovaný záměr je pro řešené území únosný.
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Celkově lze záměr označit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění životního prostředí lze hodnotit od velmi nízké až
nulové (vliv na krajinný ráz, vliv na rozvoj infrastruktury, vliv na hmotný majetek a infrastrukturu, vliv na rekreační
kvalitu území, vliv na půdu) po nízkou až střední (vliv na dopravu, vliv na faunu, flóru a ekosystémy, vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje, vliv na povrchové a podzemní vody, vliv na hlukovou situaci, vliv na ovzduší a klima, vliv na
obyvatelstvo). V socioekonomické oblasti může mít záměr současně i pozitivní vlivy.
Negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
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