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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 3, a slouží jako podklad pro provedení zjišťovacího řízení
podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
Oznamovatelem záměru je Ing. Nezar Abbas.
Zpracování oznámení probíhalo v návaznosti na projektovou přípravou stavby od prosince 2015 do května
2016.
Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané
zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastního průzkumu lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Jméno
Ing. Nezar Abbas

A.2. IČ
---

A.3. Bydliště
Podolí č.p. 483, 664 03 Podolí

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Na základě plné moci ze dne 3.5.2016:
M-envi s.r.o.
Ing. Alexandr Mertl, prokurista společnosti

A.5. Projektant
Ing.arch. Dagmar Velehradská - číslo autorizace 1789
Ing.arch. Miroslav Velehradský - číslo autorizace 229
Libušino údolí 76, 623 00 Brno
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Outlet Hevlín, nákupní a volnočasové centrum
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20
ha.
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s
celkovou výměrou nad 10.000 m2 zastavěné plochy.
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad
6.000 m2 zastavěné plochy.

sloupec:

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha řešeného území (obchodní areál)

65 564 m2

−

zastavěná plocha budovami

15 280 m2

−

dopravní komunikace

14 413 m2

−

parkovací stání

−

zelené plochy

−

komunikace pro pěší

Počet parkovacích stání pro osobní automobily:

9 860 m2
18 149 m2
7 862 m2
493 stání
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v jižní části katastrálního území Hevlín, v okrese Znojmo, poblíž silnice II/415, cca 1500 m
jižně od kompaktní zástavby obce Hevlín.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Hevlín

katastrální území:

Hevlín, 638781

pozemky:

parcely č. 5379/20, 5379/22, 5379/23, 5379/28, 5379/29, 5379/30, 5379/31

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je novostavba nákupního a volnočasového centra. Plocha je platným územním plánem
definována jako plocha P2, funkční využití OM – plochy pro občanskou vybavenost – komerční zařízení malá
a střední. Cílem záměru je vytvoření komerční zóny, jejíž součástí budou obchodní plochy a různé aktivity
pro volný čas.
Stavba se nachází v jižní části katastrálního území Hevlín, mimo obytnou zástavbu. V bezprostředním
sousedství záměru se nacházejí pouze dvě čerpací stanice (jedna z nich přímo na pozemku investora), objekt
menšího hotelu, wellness a restaurace.
Nejvýznamnější očekávaná kumulace se týká zejména dopravy a s ní souvisejících vlivů.
Záměr nevyvolává přímou potřebu realizace jiných staveb a nevede k významné kumulaci s jinými záměry v
dotčeném území.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Lokalita pro navrhovanou stavbu areálu Outlet Hevlín má podle schváleného územního plánu obce Hevlín
charakter plochy pro občanskou vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Navrhovaný záměr odpovídá
využití, pro které je dané území určeno.
Jedná se o novostavbu několika objektů nákupního a volnočasového centra. Cílem je vytvoření komerční
zóny, společně se zónou relaxace a zábavy. Účelem užívání jsou obchodní plochy a vytvoření nových
volnočasových aktivit.
Nebude zde probíhat žádná výrobní činnost, která by mohla mít negativní vliv na okolní prostředí.
Lokalita v k.ú. Hevlín vyhovuje požadavkům investora velikostí i umístěním v regionu s napojením na
komunikační tahy zajišťující spojení na region a do celé ČR.
Přehled variant
Na základě požadavku investora je navržena výstavba několika na sebe navazujících a propojených menších
hal. Jiné varianty umístění ani technického řešení nejsou navrženy ani hodnoceny.
Umístění záměru v k.ú. Hevlín je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (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).
Vlastní záměr je řešen jednovariantně, nebylo uvažováno s jinými variantami umístění či technického
řešení.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, 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.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení.

Popis urbanistického řešení
Řešené území se nachází v okrese Znojmo, v jižní části katastrálního území Hevlín. Pozemek je ze západní
strany vymezen komunikací II/415, z jižní strany je ohraničen zelení, na východní a severní straně se
nacházejí zemědělské pozemky.
Pozemek pro stavbu je rovinatý. Nadmořská výška pozemku se pohybuje okolo 185 m.n.m.
Na pozemku se nachází objekt čerpací stanice. Na ploše uvažované výstavby se nenacházejí žádné další
stavební objekty a inženýrské sítě.
Pro napojení parkoviště a obslužných komunikací pro zásobování bude využit stávající vjezd k čerpací stanici
ze silnice II/415.
Hlavní zástavba areálu bude situována k severovýchodnímu rohu areálu. Je navržena jako kompaktní do
tvaru písmene L. Zbytek pozemku bude sloužit jako parkoviště, obslužné komunikace a zelené plochy.
Hlavní zástavba centra je navržena do tvaru písmene L. Budovy budou umístěny jednak po obvodu, tak
uvnitř tohoto obvodu. Dispozičně tak vznikne pětitrakt. Tvar písmene L byl vybrán kvůli rozčlenění
pohledových stran areálu na menší celky, díky čemuž bude celek přívětivější k venkovskému rázu okolní
krajiny. Objekty zde budou dvoupodlažní, pouze v ojedinělých případech třípodlažní. Hlavní vstup do centra
je situován ve vnitřním rohu vnějšího objektu. Odtud prochází hlavní uliční osa končící dominantní stavbou
dětského a herního světa s náměstím, celý prostor bude krytý a prosvětlený. Další dva vstupy budou na
koncích objektu, kde bude situován hotel a zábavní prostor.
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Tvarové a barevné řešení jednotlivých budov bude inspirováno jednotlivými historickými slohy architektury,
které budou doplněny o prvky moderní architektury, jako je zasklení hlavní ulice, nebo věž při vjezdu do
areálu.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Členění stavby na stavební objekty
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Obchodní jednotky
Hotelová část
Budova dětského a zábavního světa
Věž pro indoor skydiving
Zpevněné a manipulační plochy
Sadové úpravy
Přípojka vodovodu
Přípojka splaškové kanalizace
Přípojka NN
Přípojka optického sdělovacího kabelu

Popis stavebního řešení
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti – komerční zařízení. Stavba integruje funkci obchodního
prodeje s dalšími službami jako je ubytování, volnočasové aktivity, stravování a další. Tomuto
účelu užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby.
Obchodní jednotky jsou rozděleny na plochy prodejní a skladovací. Prodejní plochy jsou situovány do
přízemí a skladování do 1.NP.
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Hotelová část má hlavní vstupy z parkoviště a z ulice outletového centra. Ve vstupní hale je umístěna
recepce, bar a WC. Pravá část přízemí je potom vyčleněna pro restauraci. Levá strana přízemí potom pro
zázemí hotelu a wellness centrum. V přízemí hotelu se dále nachází tři kongresové místnosti. První nadzemní
podlaží je celé věnováno pokojům pro hosty.
Budova dětského a zábavního světa má vstup z hlavní ulice centra a tvoří její ukončující prvek. Vstupní
hala tvoří hlavní komunikační a organizační prostor. Je zde umístěna pokladna se šatnou, vstup do prostor
WC, vstup do zázemí zaměstnanců. K hale volně navazuje kavárna s výhledem do hlavního prostoru dětské
části.
V prvním nadzemním podlaží je kolem ochozu navržen herní prostor pro trenažery, simulátory, 5D kino a
další zábavní aktivity. Herní prostor je tvořen centrální komunikační halou se schodištěm, pokladnou a
šatnou. Odtud jsou přístupná dvě křídla. V pravé části jsou uvažovány herní automaty a v levé potom herní
stoly. Každá část má vlastní bar s posezením pro zákazníky. Budova má dvě patra, přičemž druhé
dispozičně a funkčně kopíruje první.
V navrhované stavbě nebudou instalována žádná výrobně technologická zařízení.

Předběžné rozdělení zastavěných ploch
Funkce

Zastavěná plocha
2

Užitná plocha

(m )

(m2)

Obchody
(cca. 50 jednotek á 145 m2 prodejní plochy)

10.250

20.500

Restaurace (4x200)

800

800

Kavárna (3x150)

450

450

Fasfood jednotky

300

300

Zábavní prostor

800

1.600

Hotel (60 pokojů á 45 m2)

1.350

2.700

Dětský svět, simulátory, 5D kino

1.230

2.760

Indoor skydiving (věž)

100

100

Neprodejní plochy celkem

5.030

8.710

Celkem

15.280

29.210

Předpokládaná návštěvnost celého areálu je cca 1000 - 2000 zákazníků ve všední dny, o víkendu cca 3000 4000 lidí za den. Kapacita hotelu je 60 pokojů, celkem 80 lůžek. Počet a velikost stravovacích zařízení je
dostatečná pro odhadovanou návštěvnost.

Stavební, konstrukční a materiálové řešení
Založení staveb - všechny objekty outletového centra budou založeny na základových pasech
z prostého betonu.
Svislé konstrukce - veškeré svislé konstrukce budou zděné z cihel Heluz, které budou dováženy
z nedaleké cihelny Heluz cihlářský průmysl v. o. s. v Hevlíně. Na obvodové stěny bude použit zateplovací
systém z fasádního polystyrenu.
Vodorovné konstrukce - vodorovné konstrukce stropů jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll.
Střešní konstrukce budou dvojího typu:
1) nosná konstrukce plochých střech bude z panelů Spiroll. Střešní plášť potom bude zateplen
polystyrenem EPS a bude provedeno zatavení hydroizolačními fóliemi. Některé z plochých střech
budou navrženy jako pochozí zelené.
2) druhý typ střech je navržen s tesařskou konstrukcí s bedněním, krytina bude provedena z pálených
keramických tašek.
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Schodiště budou monolitická železobetonová.
Věž pro indoor skydiving je konstrukční výjimkou: bude tvořena vlastní skeletovou ocelovou konstrukcí.
Povrch věže bude tvořen skleněným a kovovým pláštěm.
Návrh stavby je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a je bezbariérový. Na parkovišti bude
vyhrazeno 25 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Sklony venkovních
ploch jsou maximálně 5%. Přístup do všech prostor stavby je umožněn po vodorovných komunikacích s
převýšením max. 20 mm, včetně vstupů do objektů. Stavba je zároveň řešena i v souladu s požadavky řešení
pro osoby s omezenou schopností orientace.
Větrání, vytápění, zásobování vodou - všechny objekty budou uměle větrány jednotkami VZT. Každá
obchodní jednotka bude mít vlastní jednotku VZT. Vytápění bude prováděno plynovými zdroji tepla, která
budou opět rozmístěny v každé jednotce. Bude nově vybudováno zasíťování pozemku včetně sítí pro
zásobování vodou. Pro likvidaci splaškových a dešťových vod bude na pozemku vybudována čistička
odpadních vod.
Terénní úpravy a výsadba zeleně - stavba se nachází na nezastavěné ploše. Na pozemcích se nachází
několik náletových dřevin, které nepodléhají žádnému ochrannému režimu. V projektu je počítáno s jejich
nahrazením výsadbou nových listnatých stromů. Příjezdové a parkovací plochy budou vyasfaltovány.
Podkladem budou vrstvy zhutněného násypu. Přístupové plochy pro pěší budou zpevněny betonovou
dlažbou. Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny listnatými stromy.

Dopravní řešení
a) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pro napojení parkoviště a obslužných komunikací pro zásobování bude využit stávající vjezd k čerpací stanici
ze silnice II/415.

b) doprava v klidu
Parkování zaměstnanců i návštěvníků – příjezd návštěvníků i zaměstnanců bude prakticky výhradně osobními
automobily. Dle výpočtu je v areálu navrženo celkem 493 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 25
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zásobování bude zajištěno z obvodové komunikace ze zadního traktu budov z východní a severní strany.

Napojení na inženýrské sítě
Zásobování vodou bude řešeno vlastním zdrojem s využitím podzemní vody. Pro tento způsob zásobování
vodou bude zřízen nový vrt jako zdroj vody. Voda bude dále upravována v úpravně vody, tak aby splnila
požadavky na kvalitu pitné vody.
Odpadní vody dešťové i splaškové budou napojeny na vlastní novou areálovou oddílnou kanalizaci. Na
pozemku bude vybudována vlastní čistírna odpadních vod.
K napojení elektrického vedení bude využita trafostanice umístěna na pozemku investora, na parcele č.
5379/28 při čerpací stanici PHM. Trafostanice bude posílena podle potřeby navrhované stavby.
Pod stavebním pozemkem vede také středotlaký plynovod, který bude využit pro vytápění jednotlivých
objektů.

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Posuzovaný záměr Outlet Hevlín je novostavba několika objektů nákupního a volnočasového centra. Cílem je
vytvoření komerční zóny a nových atraktivních volnočasových aktivit.
V areálu bude zaměstnáno cca 250 osob.
Areál bude v provozu celoročně pouze v denní době. Doprava a zásobování v noční době budou vyloučeny.
Návrh stavebního řešení záměru je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace navrženého záměru
jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení.
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Obrázek č. 3: Celková situace záměru
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Opatření k prevenci a minimalizaci vlivů na životní prostředí
Součástí záměru bude řada opatření k prevenci či minimalizaci vlivů na životní prostředí. Navrhovaná
opatření jsou zahrnuta jako součást záměru a budou zohledněna jak v příslušných dokumentech stavby, tak
zejména při vlastním provádění stavby. Důraz je nutné klást na následující oblasti:
Ochrana povrchových a podzemních vod – v projektové dokumentaci je nutné specifikovat
parametry zařízení k čištění odpadních vod, podmínky jejich vypouštění do recipientu a podmínky pro
čerpání vod z nového uvažovaného zdroje.
Ochrana přírody a krajiny – v projektové dokumentaci bude navržena výsadba zeleně, jižní část
areálu, která je v kontaktu s lesním porostem bude navržena jako prostor venkovních aktivit, parku a
zeleně. Na jižní hranici areálu je nutno vyloučit jakékoli zásahy do stávající zeleně s vyjímkou zásahů při
údržbě dřevin.
Ochrana před hlukem – v projektové dokumentaci budou respektovány podmínky akustické studie.

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

v průběhu roku 2018

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

v průběhu roku 2020

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

2020

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

ORP

POÚ

Obec

Katastrální území

Jihomoravský

Znojmo

Hrušovany nad Jevišovkou

Hevlín

k.ú. Hevlín

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Obec Hevlín
Hevlín 224, 671 69 Hevlín
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

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

MÚ Hrušovany nad Jevišovkou, Odbor
výstavby

Stavební povolení

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

MÚ Hrušovany nad Jevišovkou, Odbor
výstavby

Vodoprávní rozhodnutí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Znojmo, Odbor životního prostředí
(vodoprávní úřad)

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

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

MÚ Hrušovany nad Jevišovkou, Odbor
výstavby

Povolení k nakládání s vodami
(odběr podzemních vod)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Znojmo, Odbor životního prostředí
(vodoprávní úřad)

Povolení k vypouštění odpadních
vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Znojmo, Odbor životního prostředí
(vodoprávní úřad)
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 65 564 m2 (vyjma plochy stávající ČS PHM).
Trvalý zábor ZPF činí 65 564 m2. Dočasný zábor ZPF není uvažován.
Záměr je situován na následujících pozemcích: p.č. 5379/20, 5379/23, 5379/22, 5379/28, 5379/29, 5379/30,
5379/31 v k. ú. Hevlín 338781.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Pozemky dotčené záměrem jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 1: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

využití

způsob
ochrany

zábor ZPF

výměra

5379/20

orná půda

---

ZPF

12 084 m2

12 084 m2

5379/23

orná půda

---

ZPF

24 290 m2

24 290 m2

5379/22

orná půda

---

ZPF

29 190 m2

29 190 m2

5379/28

ostatní plocha

ostatní komunikace

---

---

3 755 m2

5379/29

zastavěná plocha a nádvoří

budova bez čp.

---

---

311 m2

5379/30

ostatní plocha

ostatní komunikace

---

---

242 m2

5379/31

ostatní plocha

zeleň

---

---

250 m2

Výřez katastrální mapy řešeného prostoru je patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz. přílohy 1 a 2).
Chráněná území a ochranná pásma
Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb.,
která byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle
§ 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném
území podle horního zákona.
Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES
nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“), území není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění. Jižní hranice areálu je v kontaktu s VKP ze zákona – les.
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m
„ze zákona“), nachází se v ochranném pásmu lesního porostu.
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí budou specifikována v projektové dokumentaci pro územní
řízení.
Ochranná pásma elektroenergetických, plynárenských a teplárenských zařízení jsou stanovena zákonem č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon).
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
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Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
−

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek,

−

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy,

−

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy.

Obrázek č. 4: Zákres záměru do katastrální mapy (bez měřítka)
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Navrhovaný areál nelze napojit z veřejného vodovodu. Dle vyjádření vlastníka vodovodu ZSO VaK Znojemsko
a provozovatele Vodárenské akciové společnosti, a.s. není možné potřebné množství vody zajistit a dodat.
Zásobování vodou bude tedy řešeno vlastním zdrojem s využitím podzemní vody. Pro tento způsob
zásobování vodou bude zřízen vrt. Voda bude dále upravována v úpravně vody, tak aby splnila požadavky na
kvalitu pitné vody.
Pro zajištění plynulé dodávky vody při nárazovém odběru vody pro potřeby areálu bude dále zřízen vodojem,
kde bude voda akumulována a odebírána podle potřeby.
Stanovení potřeby pitné vody je uvedeno v následujících tabulkách. Směrná čísla roční potřeby vody
vycházejí z vyhlášky ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb.
Pro případné zalévání zeleně, skrápění komunikací ke snížení prašnosti, ev. pro toalety, bude zvážena
možnost využití zachycené dešťové vody ze střech. Součástí systému nakládání s těmi vodami by byla
rovněž podzemní akumulační nádrž.
Tabulka č. 2: Rozdělení zastavěné plochy, počet osob a směrná čísla roční potřeby vody

A - OBCHODNÍ JEDNOTKY
počet osob

směrné číslo

zaměstnanci ostatní

110

18 m3/rok

návštěvníci (průměrná hodnota)

2565

2 m3/rok

B - RESTAURAČNÍ JEDNOTKY
počet osob/provozů

směrné číslo

zaměstnanci restaurací, kaváren

48

80 m3/rok

mytí skla

6

60 m3/rok

C - ZÁBAVNÍ PROSTOR
zaměstnanci ostatní

počet osob

směrné číslo

40

18 m3/rok

D - HOTEL
počet osob/provozů

směrné číslo

zaměstnanci restaurací

15

80 m3/rok

zaměstnanci ostatní

15

18 m3/rok

ubytování

80

45 m3/rok

mytí skla

1

60 m3/rok

wellness, sauny, vířivka, bazén

5

10 m3/rok

prádelna

5

35 m3/rok

E - DĚTSKÝ A HERNÍ SVĚT
zaměstnanci ostatní

počet osob

směrné číslo

25

18 m3/rok
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Tabulka č. 3: Stanovení potřeby vody

SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY - Qn = směrné číslo/rok
A

Qn1 = 18/365 = 0,049 m3/ den

49 l/den

3

Qn2 = 2/365 = 0,0005 m / den
B

5,5 l/den

3

Qn1 = 80/365 = 0,219 m / den

219 l/den

3

C
D

Qn2 = 60/365 = 0,164 m / den

164 l/den

Qn = 18/365 = 0,049 m3/ den

49 l/den

3

219 l/den

3

49 l/den

3

123 l/den

3

164 l/den

3

27 l/den

3

Qn6 = 35/365 = 0,096 m / den

96 l/den

Qn = 18/365 = 0,049 m3/ den

49 l/den

Qn1 = 80/365 = 0,219 m / den
Qn2 = 18/365 = 0,049 m / den
Qn3 = 45/365 = 0,123 m / den
Qn4 = 60/365 = 0,164 m / den
Qn5 = 10/365 = 0,027 m / den

E
CELKEM

3

1 213,5 l/den = 1,2 m /den

CELKOVÁ DENNÍ POTŘEBA VODY - Qp = n  Qn
A

Qp = 110  49 + 2565 5,5

19 498 l/ den

B

Qp = 48  219 + 6  164

11 496 l/ den

C

Qp = 40  49

D

Qp = 15  219 + 15  49 + 80  123
+ 1  164 + 5  27 + 5  96

E

Qp = 25  49

CELKEM

1 960 l/ den
14 639 l/ den
1 225 l/ den
3

48 818 l/ den = 48,8 m /den

MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY - Qm = Qp  kd
A

Qm = 19 498  1,30

25 347 l/den

B

Qm = 11 496  1,30

14 945 l/den

C

Qm = 1 960  1,30

2 548 l/den

D

Qm = 14 639  1,30

19 031 l/den

E

Qm = 1 225  1,30

CELKEM

1 593 l/den
3

63 464 l/den = 63,5 m /den

MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY - Qh = 1/24  Qp  kd  kh
A

Qh = 1/24  19 498  1,30  1,8

1 901 l/hod

B

Qh = 1/24  11 496  1,30  1,8

1 121 l/hod

C

Qh = 1/24  1 960  1,30  1,8

191 l/hod

D

Qh = 1/24  14 639  1,30  1,8

1 427 l/hod

E

Qh = 1/24  1 225  1,30  1,8

119 l/hod

CELKEM

4 759 l/hod = 4,8 m3/hod
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ROČNÍ POTŘEBA VODY - Qr = Qp  365
A

Qr = 19 498  365

7 116 770 l/rok

B

Qr = 11 496  365

4 196 040 l/rok

C

Qr = 1 960  365

715 400 l/rok

D

Qr = 14 639  365

5 343 235 l/rok

E

Qr = 1 225  365

447 125 l/rok

CELKEM

17 818 570 l/rok = 17 818,6 m3/rok

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě bude
pokryta z vlastního zdroje vody, který bude zřízen před zahájením výstavby.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.
Požární voda
Potřebné množství požární vody bude stanoveno v další fázi projektové dokumentace. Stabilní hasicí zařízení
(SHZ) bude doplněno o požární či sprinklerovou nádrž.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Areál bude připojen na distribuční rozvod dodavatele el. energie (ČEZ distribuce) stávající přípojkou pro ČS
PHM. Bude využita či posílena stávající trafostanice, na kterou budou napojeny všechny nové objekty.
Elektrická energie bude využívána pro pohon strojního zařízení, vzduchotechniky, chlazení a čerpadel, pro
venkovní a vnitřní osvětlení a pro napájení běžných elektrospotřebičů potřebných pro provoz prodejních
prostor a jejich sociálního a administrativního zázemí.
Potřeba el. energie:

- odhadovaný maximální příkon

4 000 kW

- odhadovaná roční spotřeba

12 000 MWh

Zemní plyn
Zemní plyn bude využíván pro vytápění areálu. Areál bude napojen na stávající STL plynovod vedený podél
komunikace. V areálu bude proveden NTL plynovod do centrální kotelny, event. k jednotlivých spotřebičům.
Spotřeba zemního plynu:

- hodinová

max. 200 m3

- roční

do 500 000 m3

Tepelná energie
Tepelná energie bude získávána spalováním zemního plynu. Spotřeba tepla je odhadována na 8 000 MWh,
celkový výkon pro vytápění 900 kW, tepelný výkon pro nucené větrání 2 000 kW, tepelný výkon pro přípravu
TUV 400 kW.
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Vstupní suroviny
Provoz navrženého areálu bude obsahovat maloobchodní prodej různých druhů zboží a provozu
restauračních zařízení, hotelu, zábavních aktivit. Všechny uvažované jednotky vyžadují pravidelné zásobování
zbožím a surovinami. Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměrem je výstavba a provoz obchodního a volnočasového centra na katastru obce Hevlín.
Záměr bude obsluhován zejména silniční dopravou (doprava pěší a cyklistická se bude týkat pouze
zaměstnanců z blízkého okolí). Dopravní nároky jsou dány zejména individuální dopravou zákazníků, dále
osobní dopravou zaměstnanců a zákazníků.
Počet parkovacích stání:

493 stání pro OA

Z hlediska zákaznické dopravy jsou hodnoceny dvě situace: běžný pracovní den a víkendový den.
STAV 1:

Běžný pracovní den

Celková intenzita vygenerovaná v denních hodinách:
740 voz
(obrátka cca 1,5)
Celková intenzita vygenerovaná v nočních hodinách:
0 voz
Podíl vozidel ze současného zatížení silnice, která budou zajíždět do areálu:
30%
tj.
222 voz
Celkový nárůst denní intenzity na profilu silnice II/415:
518 voz
(pouze osobní)
Výsledná denní profilová intenzita na silnici II/415:
2251 voz
Je uvažováno s rovnoměrným směrovým rozdělením generované dopravy:
50% směr ČR
50% směr Rakousko
Výsledná noční profilová intenzita na silnici II/415:
193 voz
(beze změny)

STAV 2:

Víkendový den

(obrátka cca 2,5)
Celková intenzita vygenerovaná v denních hodinách:
1230 voz
Celková intenzita vygenerovaná v nočních hodinách:
0 voz
Podíl vozidel ze současného zatížení silnice, která budou zajíždět do areálu:
30%
tedy
369 voz
Celkový nárůst denní intenzity na profilu silnice II/415:
861 voz
(pouze osobní)
Výsledná denní profilová intenzita na silnici II/415:
2594 voz
Je uvažováno s rovnoměrným směrovým rozdělením generované dopravy:
50% směr ČR
50% směr Rakousko
Výsledná noční profilová intenzita na silnici II/415:
193 voz
(beze změny)
Dopravní obsluha (celková po realizaci záměru):
a) běžný pracovní den
osobní doprava návštěvníků

740 vozidel/den

z toho - podíl vozidel ze stávajícího proudu

222 vozidel/den

- nárůst vozidel

518 vozidel/den

osobní doprava zaměstnanců

40 vozidel/den

nákladní:

15 vozidel/den (3,5 - 7,5 t)
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b) víkendový den
osobní doprava návštěvníků

1 230 vozidel/den

z toho - podíl vozidel ze stávajícího proudu

369 vozidel/den

- nárůst vozidel
osobní doprava zaměstnanců
Čas dopravy:

861 vozidel/den
40 vozidel/den

zákaznická doprava – denní doba, pracovní dny i víkendy, 7 dnů v týdnu
Zásobování – denní doba, pracovní dny

Dopravní trasy:

silnice II/415 a dále severním i jižním směrem

Cyklistická a pěší doprava není dotčena, záměr respektuje stávající cyklistické i pěší trasy v území a svým
vnitřním řešením vytváří předpoklady pro tyto druhy dopravy.
V následujících obrázcích jsou shrnuty intenzity zákaznické dopravy související s navrhovaným záměrem.
Obrázek č. 5: Intenzity zákaznické dopravy, běžný pracovní den - 2020
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Obrázek č. 6: Intenzity zákaznické dopravy, víkendový den - 2020

Období výstavby
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí úroveň dopravních nároků v období provozu, spíše
budou nižší. Navíc půjde o nároky dočasné, omezené na dobu výstavby.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období výstavby
V době realizace stavby lze očekávat emise znečišťujících látek z dočasných plošných a liniových zdrojů.
Bude se však jednat o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti, např.
zemní práce, deponie sypkých materiálů a manipulace s nimi, emise výfukových plynů ze stavebních
mechanismů a nákladních vozů.
V období výstavby bude dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště,
kde bude docházet ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a z nakládání se
sypkými materiály. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí a při
důsledném dodržování všech opatření ke snižování prašnosti bude sekundární prašnost minimální.
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Množství emitovaných látek je třeba snižovat dodržováním opatření uvedených v plánu organizace výstavby
a technologickou kázní při realizaci stavby. Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí)
provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat
prašnost i v místě stavby (vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, atd.). Opatření ke snižování
emisí znečišťujících látek během výstavby jsou navržena dále v textu dokumentace.
Plošným zdrojem emisí bude rovněž provoz stavebních mechanismů a pohyb nákladních vozidel na
staveništi.
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
může docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. V průběhu výstavby také dojde ke
krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních surovin a materiálů.
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší budou komunikace sloužící pro provoz nákladních automobilů při
navážení/vyvážení stavebního materiálu.
Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V
této fázi je obvykle produkováno nejvyšší množství emisí. V případě částic PM10 zejména vlivem nakládání se
zeminou, ale také zvýšenými pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště. Je tedy důležité
zejména během zemních prací důsledně dodržovat opatření ke snížení prašnosti.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Návrh záměru předpokládá s vytápěním prostřednictvím plynových zdrojů tepla. S ohledem na charakter
záměru a celkovou užitnou plochu je odhadovaná spotřeba zemního plynu pro účely vytápění do
500 000 m3/rok. Odvod spalin byl uvažován nad střechu objektu. Pro výpočet emisí NOx a CO ze spalování
zemního plynu byly použity hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování
paliv ze Sdělení odboru ochrany ovzduší, jimž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b)
vyhlášky č. 415/2012 Sb., vydaného MŽP.
Tabulka č. 4: Celkové emise z vytápění

spotřeba ZP
3

m /hod
Emisní faktor

Emise
TZL

SO2

NOx

CO

org. Látky

20

9.6

1300

320

64

10

4,8

650

160

32

3

(kg/1000000 m ZP)
roční spotřeba ZP

500 000

kg/rok

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bylo uvažováno parkoviště pro osobní automobily. Návrh záměru
zahrnuje parkoviště pro OA s počtem stání 493. Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že
intenzita vyvolané dopravy bude vyšší přes víkend a státní svátky. Celková vyvolaná zákaznická doprava byla
uvažována na úrovni 740 OA/den (pracovní den), resp. 1230 OA/den (víkend), dále také doprava
zaměstnanců (40 OA/den) a zásobování (15 TNV/den). Lze předpokládat, že zásobování areálu bude
probíhat pouze v pracovních dnech, v denní době.
Při výpočtu emisí z pojezdu vozidel na venkovních parkovištích jsme vycházeli z programu MEFA 13 pro
výpočet víceemisí ze studených startů silničních motorových vozidel dle ujeté dráhy, doby stání a
klimatických charakteristik uvažované lokality. Pojezd po venkovním parkovišti uvažujeme max. 500 m a
rychlost pojezdu max. 10 km/hod. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními hodnotami
teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem. Výpočet byl proveden pro sklon vozovky 0 %,
plynulost provozu 3. Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100 %, zastoupení vozidel
dle doby stání 2-4 hodin 100 % OA.
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Tabulka č. 5: Emisní faktory pro výpočet emisí z pojezdu po parkovišti

Emisní faktor

NOx [g/km]

PM10 [g/km]

PM2,5 [g/km]

benzen [g/km]

BaP [µg/km]

OS automobil

0,3301

0,0229

0,0127

0,0060

4,7161

TNV

2,0941

0,449

0,3553

0,0303

11,8347

Tabulka č. 6: Emisní faktory pro výpočet víceemisí z pojezdu po parkovišti

Emisní faktor

NOx [g/km]

PM10 [g/km]

PM2,5 [g/km]

benzen [g/km]

BaP [µg/km]

OS automobil

0,5804

0,0337

0,0282

0,3108

0,8003

TNV

0,8848

0,6426

0,5377

0,0262

13,6396

Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdu a startů automobilů.
Tabulka č. 7: Suma emisí ze startů a pojezdů vozidel v areálu záměru

g/s

g/den

NOx

0,0637

955,60

PM10

0,0044

66,20

PM2,5

0,0032

48,62

benzen

0,0217

325,14

BaP (*1000)

0,00039

5,85

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Areál nákupního a volnočasového centra bude dopravně napojen na silnici II. třídy II/415. Podle výsledků
celostátního sčítaní dopravy 2010 (ŘSD) přepočtených na rok 2015 je doprava na daném úseku na úrovni
1926 voz/den. Realizací záměru dojde k navýšení osobní dopravy v lokalitě. Uvažovaný objem vyvolané
dopravy z provozu záměru je na úrovni 740 OA/den (pracovní dny) a 1230 OA/den (víkend). Podíl vozidel ze
současného zatížení silnice, které využijí služeb nového centra, byl uvažován 30 %. Celkový nárůst intenzity
dopravy na silnici II/415 v důsledku provozu záměru je tak na úrovni 518 OA/den (pracovní dny) a
860 OA/den (víkend). Veškerá vyvolaná doprava bude probíhat pouze v denní době. Je uvažováno
s rovnoměrným rozdělením generované dopravy na oba směry (směr ČR, směr Rakousko).
Kromě uvedené intenzity dopravy zákazníků byla do výpočtu RS zahnuta také vyvolaná doprava za účelem
obsluhy areálu (doprava zaměstnanců a zásobování). Intenzita vyvolané dopravy zaměstnanců byla
uvažována na úrovní 40 OA/den, intenzita zásobování 15 NA/den. Lze předpokládat, že zásobování areálu
bude probíhat pouze v pracovních dnech v denní době. Zásobování i příjezd zaměstnanců je uvažován po
silnice II/415 výhradně ze severu od obce Hevlín.
Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro stanovené škodliviny. Jako
vstupní údaje byly použity emisní faktory v programu MEFA 13. Program umožňuje vyčíslit emise z běžného
provozu, víceemise vznikající při startu studených motorů a zahrnuje též otěry brzd a pneumatik a
resuspenzi prachových částic z vozovky. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší byly výpočty
zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají vyhlášeny imisní
limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10, PM2,5, BZN a B(a)P. Emise jsou vyčíslovaná pro definované
úseky silničních komunikací podle typů vozidel, druhu paliva a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků,
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické charakteristiky apod.) podle předdefinovaného schématu
vozového parku pro města a ostatní silnice, rok 2020 pomocí programu MEFA 13 - výpočet emisí a víceemisí
z liniových zdrojů (z databáze). Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise i emise z resuspenze.
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Odpadní vody splaškové
Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody stanovené podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001
Sb., ve znění vyhlášky č. 120/2011 Sb.
Objekt bude zásobován pouze vodou z vlastního zdroje. Množství odváděných splaškových odpadních vod
z areálu záměru bude shodné s množstvím spotřebované vody naměřené vodoměrem. Odhadované množství
odpadních vod činí 17 818,6 m3/rok.
Tabulka č. 8: Množství splaškových odpadních vod

Denní množství Qd:
Maximální denní množství Qm:
Roční množství Qr:

48,8
63,5
17 818,6

m3/den =
3

m /den =

2,03
2,64

m3/hod =
3

m /hod =

0,56

l/s

0,73

l/s

3

m /rok

Splaškové vody z objektu budou přečerpávány do vlastní čistírny odpadních vod. Odpadní vody z kuchyní
budou před čerpáním do čistírny vedeny přes lapák tuků.
Předčištěná voda z čistírny bude dále přečerpávána novým výtlačným kanalizačním potrubím a vypouštěna
do vodního toku Dyje u obce Hevlín. Správce vodního toku Dyje, a to Povodí Moravy a.s. předběžně souhlasí
s odváděním těchto vod do toku.
Poblíž místa vyústění nového výtlačného kanalizačního potrubí do řeky Dyje se již nachází stávající vyústění
výtlačného kanalizačního potrubí od stávajících okolních objektů. Toto stávající vedení a vyústění zůstane
zachováno. Bude vybudován nový vyústní objekt, který bude splňovat podmínky Povodí Moravy a.s. (vyústní
objekt nebude zasahovat do kamenných dlažeb profilu limnigrafu). Nová kanalizace bude částečně vedena
podél stávajícího vedení výtlačného kanalizačního potrubí.
Čistírna odpadních vod
Pro čištění splaškových vod z objektu bude vybudována čistírna odpadních vod o velikosti cca 600 EO.
Čistírna bude umístěna na jižní straně areálu.
Uvažovaná ČOV zabezpečí kvalitu odtoku odpovídající požadavku nejlepší dostupné technologie v oblasti
zneškodňování vod (příloha č. 7 k NV č. 401/2015, Sb.) pro čistírny v kategorii 500 – 2.000 EO.
Tabulka č. 9: Znečištění odpadních vod z ČOV

ukazatel
počet ekvivalentních obyvatel

BSK5

CHSK

NL

N-celk
podíl amoniakálního dusíku z N-celk.

jednotka

hodnota

EO

600

g/EO.d

60,0

kg/d

36,0

mg/l

417

g/EO.d

120,0

kg/d

72,0

mg/l

833

g/EO.d

55,0

kg/d

33,0

mg/l

382

g/EO.d

11,0

kg/d

6,6

mg/l

76

-

0,65
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g/EO.d

7,2

kg/d

4,3

mg/l

50

g/EO.d

2,5

kg/d

1,5

mg/l

17

N-NH4+

P-celk

Tabulka č. 10: Odtokové parametry

Emisní standardy

Nejlepší dostupné technologie

ukazatel

„p“

Prům.

„m“

„p“

Prům.

„m“

BSK5

30

-

60

22

-

30

mg/l

CHSK

125

-

180

75

-

140

mg/l

NL

40

-

70

25

-

30

mg/l

N-NH4+

-

20

40

-

12

20

mg/l

Nc

-

-

-

-

-

-

mg/l

Pc

-

-

-

-

-

-

mg/l

ČOV bude dosahovat uvedené odtokové parametry v hodnotách „p“, „prům“ nebo „m“ při dodržení
následujících podmínek:
− na čistírnu nejsou přivedeny žádné významné zdroje průmyslové odpadní vody,
−
−
−

odpadní vody budou přivedeny oddílnou kanalizací
teplota směsi v aktivační části ČOV bude vyšší než 8°C
přípustné množství balastních vod je do 20 % Q24

Popis technologie ČOV
Čerpací stanice
Čerpací stanice je řešena jako podzemní objekt určený k mírnému vyrovnání odpadních vod a čerpání
odpadních vod do hlavní technologické linky. Čerpací stanice je osazena ponornými kalovými čerpadly.
Počet a kapacita čerpadel je volena tak, aby byl zabezpečen rovnoměrný nátok na čistírnu. Čerpadla jsou
provozována automaticky podle výšky hladiny v čerpací jímce. Čerpací jímka je vybavená havarijním
obtokem.
Hrubé předčištění
Hrubé nečistoty jsou zachyceny na kruhových prutových česlích, které jsou vybaveny havarijním
přepadem. Shrabky jsou odváděny do kontejneru.
Aktivační systém a srážení fosforu
Hlavní technologická linka se skládá z 1 denitrifikační nádrže a dvou paralelních nádrží nitrifikace.
Rozdělení nátoku z denitrifikační do nitrifikačních nádrží je uskutečněno rozdělovacím objektem. V
denitrifikační zóně se surová odpadní voda smíchává s recirkulovaným kalem. K míchání směsi v
denitrifikaci je použit rošt s hrubobublinnými aeračními elementy. Nitrifikační nádrže jsou
provzdušňovány jemnobublinnými membránovými aeračními elementy. Výkon aeračního systému je
řízen spínáním dmychadlových soustrojí na základě kyslíkové sondy. Za účelem snížení koncentrace
fosforu na odtoku z ČOV je použito chemické srážení fosforu pomocí dávkovaní roztoku síranu železitého
před odplyňovací zónu na konci každé nitrifikace. Z nitrifikačních nádrží aktivační směs odtéká přes
odplyňovací prostor do dosazovacích nádrží.
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Dosazovací nádrže
Pro separaci biologického kalu jsou použity vestavěné dosazovací nádrže s vertikálním průtokem
standardně vybavené přítokovým a odtokovým potrubím, vtokovým válcem, sběrným žlabem vyčištěné
vody, lávkou se zábradlím. Recirkulaci kalu do denitrifikační nádrže zabezpečí mamutková čerpadla. Další
mamutka slouží k odvádění přebytečného kalu do příslušných kalových nádrží, které mohou být
uspořádány seriově nebo paralelně. Plovoucí nečistoty jsou rovněž odváděny mamutkou do denitrifikace.
Mikrosítový bubnový filtr
Pro snížení koncentrace nerozpuštěných látek (a potažmo i BSK5 a CHSK) ve vyčištěné odpadní vodě je
možné instalovat mikrosítový bubnový filtr s otvory v plachetce 0,04 – 0,06 mm. Obvykle mikrosítový filtr
je instalován do betonového kanálu na odtoku z dosazovacích nádrží před měrným objektem.
Měření průtoku
Měření průtoku je zabezpečeno měrným žlabem na odtoku z čistírny do recipientu. Žlab je osazen
měřícím a záznamovým průtokoměrem.
Kalové hospodářství - aerobní stabilizace kalu
Pro zabezpečení aerobní stabilizace přebytečného aktivovaného kalu a jeho částečné gravitační
zahušťování je použita dvojice krytých uskladňovacích nádrží kalu. Nádrže mohou být provozovány
sériově, kdy první stupeň bude sloužit pro stabilizaci kalu, druhý pro aerobní uskladnění zahuštěného
přebytečného kalu. Rovněž tyto kalové nádrže lze provozovat paralelně, kdy v obou nádržích probíhá jak
stabilizace, tak i zahuštění kalu. Před odkalením aktivace je v kalové nádrži odstavena aerace, kal se
nechá sedimentovat a zahustit (min 3 hodiny, nejlépe přes noc). Poté se ponorným čerpadlem odčerpá
kalová voda do denitrifikace a následně je aktivační systém odkalen. Aerobní skladování kalu zabezpečí
minimalizaci tvorby zápachů při provozu ČOV. Uskladněný zahuštěný kal (cca 2,0 – 3,5 %) je
přečerpáván do odvodňovacího kontejneru.
Odvodňování přebytečného kalu
Za účelem snížení nákladů na konečnou likvidaci přebytečného kalu, lze stabilizovaný přebytečný kal
odvodňovat na vhodném odvodňovacím zařízení, čímž se zvyšuje sušina kalu a radikálně se zmenšuje
jeho objem. Nejjednodušším způsobem odvodnění je použití kalového kontejneru. S přídavkem
polyflokulantu při gravitačním zahuštění přebytečného kalu dosáhne jeho sušina do 12 %. Díky perforaci
ve dvojitém dně a stěnách kontejneru je zabezpečen odtok kalové vody. Kalová voda je svedena do
denitrifikace pomocí potrubí s uzavírací armaturou.
Řídicí systém
Řídicí systém je určený řízení provozu ČOV a zajišťuje řízení všech pohonů (čerpadla, dmychadla,
mamutková čerpadla). Dodávka kyslíku do aktivace je řízena spínáním provozních dmychadel v závislosti
na měření rozpuštěného kyslíku kyslíkovou sondou, umístěnou v nitrifikaci. Pro zvýšení komfortu a
kontroly procesu jsou do řídicího systému zakomponovány funkce načítání provozních hodin a archivace
dat o průběhu čistícího procesu.
Dezodorizační biofiltr
Díky úplnému nebo částečnému zastřešení ČOV nebo zastropení některých nádrží lze zajistit odstranění
nebo potlačení zápachu a aerosolů pomocí dezodorizačního filtru. Dezodorizační filtr se skládá ze sacího
potrubí, ventilátoru, přívodního potrubí vzduchu, vstřikovacího zařízení (převážně pro teplé období) a
vlastního biofiltru s filtrační náplní ze směsi rašeliny, stromové kůry a vápence. Použití dezodorizačního
filtru je vhodné vždy řešit individuálně. Obvykle se na plně zastřešených komunální ČOV uvažuje s 1,5násobnou hodinovou výměnou vzduchu. Na požadovanou výměnu bude dimenzován výkon
dezodorizačního filtru.
Srážkové odpadní vody
Vzhledem k tomu, že podmínky pro zasakování dešťových vod v lokalitě nejsou příznivé, bude část
dešťových vod využívána a část vypouštěna do vodního toku Dyje jižně od obce Hevlín. Dešťové vody ze
střech objektů budou svedeny do akumulačních nádrží a budou využívány pro sociální zařízení, kde nejsou
nároky na pitnou vodu (WC). Přepad z těchto nádrží bude napojen do retenční nádrže.
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Dešťové vody z parkovacích ploch budou svedeny přes odlučovač ropných látek rovněž do retenční nádrže. Z
retenční nádrže budou dešťové vody přečerpávány do nového výtlačného kanalizačního potrubí, které je
vedeno od čistírny odpadních vod a vypouštěny do vodního toku Dyje. Správce vodního toku Dyje, a to
Povodí Moravy a.s. souhlasí s navrhovaným odváděním těchto vod do vodního toku.
Lze využít stávající retenční nádrže vedle čerpací stanice na východní straně od plánované výstavby. Nádrž
byla vybudována při realizaci čerpací stanice a kapacitně se počítalo s tím, že se do ní napojí i další stavební
objekty v pozdějších etapách výstavby, které však nebyly realizovány. V případě požadavku na větší
akumulační prostor bude vybudována další nádrž, která bude propojena se stávající nádrží. Velikost případné
další retenční nádrže bude řešena v další fázi projektové dokumentace.
Bilance dešťových vod
Rozdělení odvodňovaných ploch:

střechy - 15 280 m2
příjezdové a parkovací plochy - 24 273 m2
pěší komunikace - 7 862 m2
zeleň - 18 149 m2

Součinitel odtoku srážkových vod:

střechy - 0,9
příjezdové a parkovací plochy - 0,8
pěší komunikace - 0,8
zeleň - 0,1

Intenzita srážek pro 15 minutový déšť:

jednoletá periodicita - 136
dvouletá periodicita - 175
pětiletá periodicita - 229

Dlouhodobý srážkový normál:

543 mm

Výpočet odtoku srážkových vod
Jednoletá periodicita
Qr =  i . A . C
Qr = (0,0136 . 15 280 . 0,9) + (0,0136 . 24 273 . 0,8) + (0,0136 . 7 862 . 0,8) + (0,0136 . 18 149 . 0,1)
Qr = 187,0 + 264,1 + 85,5 + 24,7
Qr = 561,3 l/s
Dvouletá periodicita
Qr =  i . A . C
Qr = (0,0175 . 15 280 . 0,9) + (0,0175 . 24 273 . 0,8) + (0,0175 . 7 862 . 0,8) + (0,0175 . 18 149 . 0,1)
Qr = 240,7 + 339,8 + 110,1 + 31,8
Qr = 722,4 l/s
Pětiletá periodicita
Qr =  i . A . C
Qr = (0,0229 . 15 280 . 0,9) + (0,0229 . 24 273 . 0,8) + (0,0229 . 7 862 . 0,8) + (0,0229 . 18 149 . 0,1)
Qr = 314,9 + 444,7 + 144,0 + 41,6
Qr = 945,2 l/s
Výpočet množství srážkových vod
Qdešť = dsn . A . C
Qdešť = (0,543 . 15 280 . 0,9) + (0,543 . 24 273 . 0,8) + (0,543 . 7 862 . 0,8) + (0,543 . 18 149 . 0,1)
Qdešť = 7 467,3 + 10 544,2 + 3 415,3 + 985,5
Qdešť = 22 412,3 m3/rok
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Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a parkovišť odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může
dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).
Parkovací plochy budou zajištěny odlučovačem ropných látek. Úroveň obsahu sledovaných látek bude
stanovena příslušným vodoprávním úřadem, případně správcem kanalizace.
Odpadní vody technologické
Technologické odpadní vody nebudou produkovány.
Čistící zařízení, recipient
Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody
zachycené na parkovacích stáních.
K čištění splaškových odpadních vod bude vybudována vlastní biologická ČOV. Typ, kapacita a přípustné
hodnoty ukazatelů znečištění na výstupu z ČOV budou stanoveny v rámci navazující projektové přípravy
stavby a správních řízeních.
K čištění vod z parkovacích stání bude v areálu instalován odlučovač lehkých kapalin (ropných látek). Typ,
kapacita a přípustné hodnoty ukazatelů znečištění na výstupu z OLK budou stanoveny v rámci navazující
projektové přípravy stavby a správních řízeních.

B.III.3. Odpady
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.
Likvidaci odpadů vznikající během výstavby bude zajišťovat dodavatel v souladu s platnou legislativou.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Odpady budou tříděny podle druhů a
přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě výskytu
nebezpečného odpadu budou tyto umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
nemohly unikat do okolního prostředí a budou odvezeny k využití nebo zneškodnění. Bude vedena evidence
o množství a způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě). S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v této posloupnosti:
-

materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány;

-

spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném;

-

nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku.

Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 11: Předpokládaná produkce odpadů z výstavby

Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O
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15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

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

O

17 09 03

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

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 O
a 17 09 03

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů).
Likvidaci odpadů vznikající při vlastním provozu bude zajišťovat provozovatel v souladu s § 39 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 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.
Tabulka č. 12: Předpokládaná produkce odpadů z provozu nových objektů

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

kat. N

OLK

ČOV, spalovna

1

13 05 07

Zaolej. voda z odluč. oleje

kat. N

OLK

ČOV

5

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Provozní jednotky

Sběr odpadů

10

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Provozní jednotky

Sběr odpadů

5

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Provozní jednotky

Spalovna, využití

10

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační
materiály

kat. O

Klimatizace, filtrace
vzduchu

Spalovna

0,5

19 08 01

Shrabky z česlí

kat. O

ČOV

Spalovna

3,6 t

19 08 05

Kaly z čištění komunálních
odpadních vod

kat. O

ČOV

Spalovna, využití

9
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19 08 09

Směs tuků a olejů z
kat. O
odlučovače tuků obsahující
pouze jedné oleje a jedlé tuky

OT

Spalovna

3

20 01 01

Papír a lepenka

kat. O

Provozní jednotky

Využití

5

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení, adm. Odstranění

500 ks

20 02 01

Biol. rozl. odpad ze zahrad

Kat. O

Údržba

Využití

1

20 03 01

Směsný komunální odpad

Kat. O

Údržba

Skládka

10

20 03 03

Uliční smetky

Kat. O

Údržba

Spalovna

0,5

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Kat. O

Údržba

Skládka

2

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru
areálu. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby.
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými
v oblasti odpadového hospodářství.
Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Jednotlivé
druhy odpadů budou tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na určená místa dle charakteru
odpadu. Pro shromažďování odpadů bude zjištěn dostatečný počet nádob tak, aby bylo zabezpečeno jejich
vyhovující shromažďování i třídění dle druhů. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle v souladu
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na
využití nebo odstraňování odpadů.
Na část produkovaných odpadů se 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.

B.III.4. Ostatní
Zdroje hluku do venkovního prostoru související se záměrem jsou uvažovány:
stacionární zdroje:

účelové komunikace (areál):

vzduchotechnické jednotky:

celkem 40 ks (viz tabulka)

centrální chlazení:

1 (68 dB)

umístění:

střecha haly (sání i výduchy)

čas provozu:

nepřetržitý
(v noční době omezený)

zákaznická doprava, zásobování, zaměstnanci
viz dopravní intenzity
čas provozu:

veřejné komunikace (II/415):

v denní době

zákaznická doprava, zásobování, zaměstnanci
viz dopravní intenzity
čas provozu:

v denní době
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Tabulka č. 13: Uvažované stacionární zdroje hluku

Zdroj hluku

Typ
zdroje

Počet
zdrojů

Umístění

Akust. tlak 1 m
od zdroje [dB]

Provozní doba

Kondenzační jednotka prodejna

bodový

15

na střeše

52

Denní a noční doba

Vyústek potrubního ventilátoru
– větrání šatny

bodový

3

na střeše

47

Denní a noční doba

Vyústek potrubního ventilátoru
– větrání soc. zázemí

bodový

5

na střeše

45

Denní a noční doba

Vyústek potrubního ventilátoru
– větrání prodejny

bodový

7

na střeše

55

Denní a noční doba

Vyústek potrubního ventilátoru
– větrání zázemí

bodový

7

na fasádě
objektu

55

Denní a noční doba

Vyústek potrubního ventilátoru
– větrání strojovny chlazení

bodový

3

na fasádě
objektu

50

Denní a noční doba

Centrální chladící jednotka

bodový

1

na střeše

68*

Denní a noční doba

Pokud jde o hluk v období výstavby, lze očekávat vliv provozu stavební dopravy a stavebních mechanismů:
−

stavební stroje a mechanismy, akustický výkon LAW = 103 dB
umístění na ploše záměru, provoz pouze v denní době

−

stavební doprava (špičkově nejvýše desítky nákladních vozidel za den).
nejsou produkovány ve významné míře

Vibrace:
Záření:

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou uvažovány (používány)

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navrhovaný záměr se nachází v severní části katastru obce Hevlín. Území je v současné době z části
zastavěné, z části jde o volné pozemky, které jsou vymezeny jako plocha OM – komerční zařízení malá a
střední.
Zájmové území pro navrhovaný areál je situováno východně od stávající silnice II/415 a kolem stávající ČS
PHM. Na západní straně od silnice II/415 se nachází také ČS PHM, objekt restaurace a ubytování.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 180 m n.m.
Širší okolí areálu a jeho poloha vůči okolí jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek č. 7: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Stručná charakteristika chráněných režimů krajiny je následující (ne – nevyskytuje se, ano – vyskytuje se):
Chráněné ložiskové území

– ne

Chráněná území
−

Velkoplošná chráněná území

– ne

−

Maloplošná chráněná území

– ne

−

Evropsky významná lokalita

– ne

Mezinárodně významné části přírody
−

EU Evropsky významná lokalita

– ne

−

EU Ptačí oblast

– ne

−

IUCN Ramsarský mokřad

– ne

−

UNESCO Biosférická rezervace

– ne

−

UNESCO Geopark

– ne

Přírodní park

– ne

Chráněné území přirozené akumulace vod

– ne

Chráněné území přirozené akumulace povrchových vod

– ne

Ochranné pásmo vodárenských nádrží

– ne

Nadregionální biokoridor

– ne

Regionální biokoridor

– ne

Záplavové území pro stoletou vodu Q100

– ne

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená,
že:
záměr nezasahuje na žádné zvláště chráněné území velkoplošného ani maloplošného charakteru;
záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability na lokální, ani na regionální
úrovni;
posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku; navržená kanalizace zasahuje
do VKP ze zákona – vodní tok;
dotčené území není součástí soustavy Natura 2000;
dotčené území není součástí přírodního parku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad. Záměr je umístěn mimo zátopové území.
Navrhovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V prostoru projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany. Na místo záměru není vázána žádná
památná událost.
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin, ani se zde nenachází žádná důlní díla,
ani sesuvná území.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území katastru obce Hevlín, jižně od zástavby obce. Zájmové území se nachází cca
1500 m jižně od nejbližší obytné zástavby na jižním okraji obce. V okolí záměru jsou situovány objekty služeb
a volné pozemky.
Na území obce žije trvale přes 1 400 obyvatel (k 1.1.2014 byl počet obyvatel 1 422).
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb., „K posouzení,
zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací
pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo
každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
Při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km. Hodnocení imisní situace vychází z dat ČHMU (pětileté průměry). Mapy a
data zveřejňuje ministerstvo na internetových stránkách. Každý čtverec o rozměru 1 x 1 km obsahuje
hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let,
které mají stanoven roční imisní limit.
Průměrné koncentrace za roky 2010-2014:
Obrázek č. 8: Průměr pro NO2

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 se
v místě záměru pohybují na úrovni 11,1 µg/m3,
tedy na úrovni 28 % imisního limitu. Pro
maximální hodinové koncentrace nejsou
hodnoty takto stanoveny. Pro hodnocení touto
imisní charakteristikou lze použít nejbližší
relevantní měřící stanice AIM.
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Obrázek č. 9: Průměr pro PM10

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 se
v místě záměru pohybují na úrovni 24,9 µg/m3,
tedy na úrovni cca 63 % imisního limitu.

Obrázek č. 10: Průměr pro částice PM10, 36. max. 24hod. průměr

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní
koncentrace PM10 by měla pro vymezení
OZKO dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3.
Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro
vyhodnocení stávajícího stavu dosahují
v místě
záměru
hodnot
na
úrovni
47,3 µg/m3.

Obrázek č. 11: Průměr pro částice PM2,5

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5
se v místě záměru pohybují na úrovni
19,8 µg/m3, tedy na úrovni cca 80 %
imisního limitu.
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Obrázek č. 12: Průměr pro benzen

Průměrné roční koncentrace škodliviny
benzen se v místě záměru pohybují na úrovni
1,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 30 % imisního
limitu.

Obrázek č. 13: Průměr pro benzo(a)pyren

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se
v místě záměru pohybují na úrovni 0,73 ng/m3,
tedy na úrovni cca 74 % imisního limitu.

Obrázek č. 14: Průměr pro oxid siřičitý

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2
by měla pro vymezení OZKO dosahovat
hodnot nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší takto
vypočtené koncentrace pro vyhodnocení
stávajícího stavu dosahují v místě záměru
hodnot na úrovni 19,7 µg/m3.
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Tabulka č. 14: Imisní charakteristika ovzduší – pětileté průměrné hodnoty 2010 - 2014

průměrná hodnota pro
zájmové území

imisní limit

podíl limitu (%)

roční průměrná koncentrace

11,1 µg.m-3

40 µg.m-3

27,8

PM10

roční průměrná koncentrace

-3

29,4 µg.m

-3

40 µg.m

73,5

PM10

36. nejvyšší denní průměr

47,3 µg.m-3

50 µg.m-3

94,6

-3

-3

znečišťující látka

veličina

NO2

PM2,5

roční průměrná koncentrace

19,8 µg.m

25 µg.m

79,2

Benzen

roční průměrná koncentrace

1,5 µg.m-3

5 µg.m-3

30

-3

73

Benzo(a)pyren
SO2

roční průměrná koncentrace
4. nejvyšší denní průměr

0,73 ng.m

-3
-3

19,7 µg.m

1 ng.m

-3

125 µg.m

15,8

Z výše uvedené charakteristiky lze odvodit, že imisní koncentrace všech sledovaných látek nebyly v daném
období překračovány.
Nejbližší relevantní měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Mikulov - Sedlec.
Hodnoty zde uvedené slouží pouze k dokreslení celkové imisní situace v okolí záměru na příkladu imisního
zatížení v okolí nejbližší měřící stanice AIM.
Stanice:

BMIS

umístění:

Mikulov - Sedlec

data:

za rok 2014

typ stanice:

pozaďová

reprezent. dat:

oblastní měřítko (desítky až stovky km)

typ měř. programu:

automatizovaný měřící program

vzdálenost od záměru:

cca 25,7 km

Naměřené hodnoty:
oxid siřičitý (SO2)

- průměrná roční koncentrace 4,5 µg/m3
- maximální hodinová koncentrace 39,9 µg/m3, IL 350 µg/m3

částice PM10

- maximální denní koncentrace - 64,1 µg/m3, imisní limit (IL) 50 µg/m3
- četnost překročení IL – 12 případů/rok, IL 35 případů/rok
- průměrná roční koncentrace 20,6 µg/m3, IL 40 µg/m3

částice PM2,5

- průměrná roční koncentrace 19,9 µg/m3, IL 25 µg/m3

benzen

- průměrná roční koncentrace 1,0 µg/m3, IL 5 µg/m3

benzo(a)pyren

- neměřeno

STRANA 36 z 95

Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení lokality sledovanými
škodlivinami jako mírně znečištěné. Imisní limity pro všechny sledovány charakteristiky byly v roce 2014 na
této stanici splňovány. Měření však nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě, ale v lokalitě vzdálenější.
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty na měřící stanici BMIS v letech 2010-2014 Naměřené
hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou doplněny o průměrnou a střední hodnotu
naměřených koncentrací.
Tabulka č. 15: Naměřené hodnoty na měřící stanici BMIS (Mikulov - Sedlec) v letech 2010-2014

Ukazatel
3

NO2 roční koncentrace [µg/m ]
3

2010

2011

2012

2013

2014

limit

průměr

medián

12,6

11,0

9,8

9,7

-

40

10,8

10,4

NO2 maximální hod. koncentrace [µg/m ]

79,6

70,0

62,9

51,3

-

200

66,0

66,5

SO2 maximální hod. koncentrace [µg/m3]

93,2

45,8

50,3

35,2

39,9

350

52,9

45,8

3

24,6

23,5

-

23,3

20,6

40

23,0

23,4

31

29

-

20

12

35

23

25

19,7

19,3

-

20,3

19,9

25

19,8

19,8

-

-

-

1,3

1

5

1,2

1,2

PM10 průměrná roční koncentrace [µg/m ]
PM10 četnost překroč. denní konc. [den/rok]
3

PM2,5 průměrná roční koncentrace [µg/m ]
3

Benzen průměrná roční koncentrace [µg/m ]

Dle výše uvedených naměřených dat lze hodnotit stávající imisní situaci v předmětné lokalitě jako mírně
znečištěnou. V období let 2010-2014 zde nedocházelo k překračování imisních limitů sledovaných škodlivin.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska je území zařazeno do teplé oblasti T4. Oblast se vyznačuje velmi dlouhým, velmi
teplým a velmi suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím, teplým jarem a podzimem, krátkou,
mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Nejvyšší průměrné teploty vzduchu jsou z dlouhodobého měření dle databáze ČHMÚ v červenci 19,2°C,
naopak nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou teplotou -1,9°C. Průměrná roční teplota je 9,2°C.
Teplotní data (viz tab. č. 17) odpovídají statistickému vyhodnocení pro obec Hevlín v letech 1951–1980.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Tabulka č. 16: Charakteristika klimatické oblasti

Číslo oblasti

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

147 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40
o

Průměrná teplota v lednu ( C)

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci (oC)

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu (oC)

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu (oC)

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období (mm)

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60
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Tabulka č. 17: Průměrná teplota vzduchu za období 1951–1980

měsíc
teplota [°C]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

-1.9

0.1

4.1

9.5

14.4

17.8

19.2

18.5

14.6

9.3

4.4

0.4

9.2

Dlouhodobý průměrný roční úhrn atmosférických srážek zjištěný za stejné období byl 468 mm, s maximem
v červnu (70 mm) a minimem srážkových úhrnů v měsíci únoru (22 mm).
Tabulka č. 18: Průměrné úhrny srážek, stanice Prostřední Poříčí

měsíc
srážky [mm]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

23

22

26

32

51

70

63

54

35

31

33

26

468

Tabulka č. 19: Průměrné úhrny srážek, stanice Jaroslavice

měsíc
srážky [mm]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

26

26

23

35

39

87

77

76

37

41

37

29

553

Z hlediska doplňování zásob podzemních vod je rozdělení srážek během roku velmi nepříznivé. Nejvíce
srážek spadne v letním období, kdy je největší výpar a evapotranspirace vlivem vegetačního krytu. Na
infiltraci do kolektorů připadá v této době jen nepatrná část ze spadlých srážek. Intenzivní doplňování zásob
podzemních vod probíhá zejména v jarních měsících, popř. již koncem zimního období, kdy jsou ale srážkové
úhrny poměrně nízké.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z provozu stávajících zdrojů hluku, zde
zejména dopravou na veřejných komunikacích. Tento stav je vyhodnocený v příloze č. 4 oznámení
(Akustická studie) výpočtem hluku ze stávající automobilové dopravy v území.
Dopravním hlukem rozumíme hluk ze silniční dopravy na veřejných pozemních komunikacích. Stacionárními
zdroji hluku rozumíme technologické zdroje i hluk působený vozidly, které se pohybují na neveřejných
pozemních komunikacích (např. v rámci navrhovaného areálu).
Dotčené území se nachází mimo obytnou zástavbu. Podle dostupných údajů jsou nejbližšími stavbami
s chráněným venkovním prostorem bytové domy v Hevlíně vzdálené od navrhovaného záměru cca 1,5 km.
Byly vybrány výpočtové body, které mohou být ovlivněny jednak záměrem samotným a jednak vyvolanou
automobilovou dopravou.
Obrázek č. 15: Umístění výpočtových bodů
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Tabulka č. 20: Popis výpočtových bodů

číslo výpočtového bodu

popis výpočtového bodu

1

Hevlín 72 – obytný dům

2

Hevlín 67 – obytný dům

3

Hevlín 59 – obytný dům

4

Hevlín 46 – obytný dům

5

Hevlín 225 – základní škola

Za účelem ověření a popisu současné akustické situace byla dále výpočtově zjištěna hluková zátěž
způsobovaná provozem stávající silniční dopravy v zájmovém území v denní a noční době.
Hluk ze silniční dopravy na veřejných komunikacích – stávající stav
Obrázek č. 16: Hluk z dopravy - hluková pásma ve výšce 4,0 m nad terénem – den, současný stav

Tabulka č. 21: Vypočtené hodnoty LAeq - den

Výpočtový bod

Výška výp. bodu

Vypočtená hodnota

Hygienický limit hluku

[m]

LAeq,16h [dB]

LAeq,16h [dB]

Překročení limitu

1

+4,0

53.51

60

Nezjištěno

2

+4,0

65.81

60

Zjištěno

3

+4,0

61.57

60

Zjištěno

4

+4,0

49.72

60

Nezjištěno

5

+4,0

58.97

60

Nezjištěno

STRANA 39 z 95

Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek č. 17: Hluk z dopravy - hluková pásma ve výšce 4,0 m nad terénem – noc, současný stav

Tabulka č. 22: Vypočtené hodnoty LAeq - noc

Výpočtový bod

Výška výp. bodu

Vypočtená hodnota

Hygienický limit hluku

[m]

LAeq,8h [dB]

LAeq,8h [dB]

1

+4,0

37,51

50

Nezjištěno

2

+4,0

49,71

50

Nezjištěno

3

+4,0

45,51

50

Nezjištěno

4

+4,0

34,54

50

Nezjištěno

5

+4,0

43,86

50

Nezjištěno

Překročení limitu

Vypočtené hodnoty jsou v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu k použitému hygienickému
limitu hluku - pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a pro denní dobu: LAeq,16h = 60 dB a
noční dobu: LAeq,8h = 50 dB.
Pro plochu stávající chráněného venkovního prostoru je jednoznačně rozhodujícím zdrojem hluk z provozu
dopravy po blízkých pozemních komunikacích (především II/415). Stávající hluková zátěž chráněného
venkovního prostoru těchto staveb se pohybuje ve většině výpočtových bodů do úrovně hygienických limitů
hluku. Ve výpočtových bodech 2 a 3 jsou vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad úrovní
hygienických limitů a to pro denní dobu. Pro noční dobu jsou hygienické limity dodržovány ve všech
výpočtových bodech.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
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C.II.4. Voda
Povrchové vody
Hydrologicky náleží zájmové území k povodí 3. řádu „Dyje od soutoku Moravské a Rakouské Dyje po
Jevišovku“, dílčí povodí 4. řádu „Mlýnská strouha – Thayamühlbach“ s číslem hydrologického pořadí
4-14-02-0861-0-00 a plochou povodí 7,5 km2. Nejbližší významnou vodotečí je řeka Dyje, vzdálená od
lokality cca 850 m ssz. směrem. Most přes Dyji na silnici II/415, severně od staveniště záměru, překonává
Dyji v říčním kilometru 81,800.
Hydrologické údaje (hladina a průtok vody) jsou zaznamenávány na profilu Hevlín na řece Dyji.
Tabulka č. 23: N-leté průtoky v m3.s-1

Tok

Profil

[km2]

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Dyje

LG Hevlín

3113,5

70

98,5

139

170

203

247

282

Tabulka č. 24: Stupně povodňové aktivity a hladiny v toku v profilu Hevlín

1. stupeň povodňové aktivity:

240 [cm]

2. stupeň povodňové aktivity:

380 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity:

500 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity (extrémní ohrožení):

526 [cm] (Q50)

Obrázek č. 18: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000)

Významné vodní toky
V relevantní vzdálenosti od staveniště Outlet Hevlín se nacházejí dva významné vodní toky. Dyje v celém
úseku na území České republiky a Farská strouha v říčním km 1,000 až 1,900. Mlýnská strouha významným
tokem není. Dyje je vodním tokem s vodárenským odběrem. Všechny tři toky jsou hraničními.
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Tabulka č. 25: Významné vodní toky

Název toku a číslo
hydrologického pořadí

Identifikátor
vodního toku

Recipient

Správce

Dyje (4-14-02-002)

10100006

Morava

počet úseků 6: Povodí Moravy, s.p., Správce
zahraniční, Povodí Moravy, s.p., Správce zahraniční,
Povodí Moravy, s.p., Správce zahraniční

Farská strouha

10111302

Dyjsko-mlýnský
náhon

počet úseků 3: Správce zahraniční, Povodí Moravy,
s.p.

10100171

Dyje

počet úseků 3: Povodí Moravy,
zahraniční, Povodí Moravy, s.p.

(4-14-02-086)
Mlýnská strouha
(Dyjskomlýnský náhon)
(4-14-02-079)

s.p.,

Správce

Odtokové poměry a záplavová území
Staveniště Outlet Hevlín se nachází vně platného záplavového území stoleté vody, které bylo vymezeno a
upřesněno dvěma dokumenty:
1) Stanovení záplavového území toku Jevišovka v úseku říční km 0,000 po říční km 69,610. Č.j.: JMK
13912/2005 OŽP- Cr ze dne 31.8.2005.
2) Změna záplavového území vodního toku Dyje v km 59,351 – 117,959 a vymezení aktivní zóny
vodního toku Dyje v km 59,35 – 117,959 (tj. Od konce vzdutí VD Nové Mlýny po hráz VD Znojmo).
Č.j.: JMK 111901/2010 ze dne 31.1.2011.
Obrázek č. 19: Hranice rozlivu stoleté vody na Dyji a Jevišovce

Pozn.: Červeně vyznačené staveniště Outlet Hevlín je mimo dosah aktivní i pasivní zóny.

Farská strouha se nachází jižně od staveniště, je pouze periodickým tokem a nemá vymezeno záplavové
území.
Podle výše uvedených podkladů se staveniště záměru Outlet Hevlín nachází nejméně 300 m od hranice
rozlivu stoleté vody v tocích Jevišovka a Dyje. K jeho zaplavení nedošlo ani při posledních povodních v letech
2002 a 2006. Je však připravována zásadní změna koncepce protipovodňové ochrany „Přírodě blízká
protipovodňová opatření“, která by měla zahrnovat například odstranění vybudovaných hrází a rozvolnění
toku. To by zásadním způsobem ovlivnilo úrovně hladin stoleté vody a hranic rozlivů. Dyje by v území
vybřežovala už při pětileté vodě. Průchodnost této výhledové koncepce, dobu realizace a její případný vliv na
navrhovaný záměr nelze nyní upřesnit.
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Drobné vodní toky
V relevantní blízkosti staveniště Outlet Hevlín se nenacházejí žádné drobné vodní toky s výjimkou výše
zmíněné Farské strouhy a Mlýnské strouhy, které nevybřežují, neovlivní předmětný záměr, ani nebudou jím
ovlivněny, protože srážkové a předčištěné vody z areálu Outlet Hevlín budou vypouštěny do toku Dyje.
Vodní plochy
Záměr Outlet Hevlín se nedotýká žádné vodní plochy, ani nezasahuje do regulovaného toku Dyje nebo
Farské strouhy a Mlýnské strouhy. Nejbližší vodní plocha – rybník Kačeňák – se nachází asi 1300 m severně
od staveniště a navíc na druhém břehu regulované a ohrázované Dyje.
Vodní zdroje
Stávající čerpací stanice PHM je zásobována vodou vodovodem PVC DN90 z protější čerpací stanice,
která má pro svoji potřebu realizovánu vrtanou studnu HV-1, hlubokou 27 m. Vodoprávní povolení k odběru
podzemní vody z tohoto vrtu bylo vydáno společnosti LAD INTERNATIONAL s.r.o., Bílkova 863/17, Praha
pod č.j. MUZN 30353/2009 ze dne 14.4.2009 v množství Qprům =0,05 l.s-1, Qmax =0,2 l.s-1, Qměs =185 m3.měs1
a Qroč =1700 m3.rok-1 pro odběr po dobu 12 měsíců v roce za účelem zásobování obchodu, objektu služeb,
restaurace a čerpací stanice. Odebírané množství je měřeno vodoměrem. Povolení bylo vydáno na dobu 30
let do 31.12.2039. Zdroj je podle místního šetření ze dne 27.4.2016 využíván k účelu dle povolení. Surová
voda je upravována.
Obrázek č. 20: Studna HV-1 Celkový pohled k silnici II/415 a do zhlaví vrtu

Jižněji situovaný areál EXCALIBUR CITY s.r.o. odebíral vodu z vlastních vrtaných studní HV1 (hloubka
27,0 m) a HV2 (hloubka 51,5 m,) na základě vodoprávního povolení vydaného společnosti D.L.D. Trading
company IMPORT-EXPORT spol. s r.o. pod č. j. Vod 737/231.2/96-Ko v množství Qmax 0,45 l.s-1, Qdenní 38,84
m3.den-1 a Qroč 13 982 m3.rok-1 pro odběr po dobu 12 měsíců v roce za účelem zásobování objektu
DUTY/FREE areál a benzínové čerpací stanice Hevlín. Odebírané množství bylo měřeno vodoměrem. Povolení
bylo vydáno na dobu, po kterou bude vodohospodářsky odůvodněno a za předpokladu splnění podmínek
uvedených v citovaném povolení. Surová voda byla upravována.
Tento areál je už napojen na veřejný vodovod nejméně od roku 2008. Z původního vodního zdroje zůstaly
nejméně 2 vrty situované v linii SV-JZ, které již nejsou využívány k původnímu účelu. Jejich vydatnost podle
ústního sdělení provozovatele klesala zarůstáním železem. V surové vodě byly vysoké koncentrace
dusičnanů, dusitanů a amonných iontů.
Téže společnosti bylo pod č.j. MUZN 30186/2008 ze dne 2.4.2008 vydáno povolení k odběru podzemní vody
z vrtané studny HV1 v množství Qmax 0,3 l.s-1, Qměs 50,0 m3.den-1 a Qroč 200 m3.rok-1 pro odběr po dobu 12
měsíců v roce za účelem závlahy zelených ploch obchodního areálu, akumulace pro hašení požáru a jako
náhradní zdroj pro zásobování objektu služeb vodou. Povolení je platné do 31.12.2035.
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Obrázek č. 21: Jedna ze tří vrtaných studní pro areál EXALIBUR CITY s.r.o. Pohled na zhlaví a do studny.

V sousedství areálu Outlet Hevlín se nacházejí dále skružové kopané studny (studna u křížku a studna
v Anenském dvoře) využívané v minulosti pro Anenský dvůr. Technický stav těchto studní je nevyhovující,
studny nejsou využívány.
Obrázek č. 22: Staré studny u Anenského dvora vystrojené betonovými skružemi 1,5 m (v remízku v poli a u statku)

Podle ústních sdělení proběhly v tomto území nedávno další hydrogeologické průzkumy, které podle
informací vodoprávního úřadu Znojmo zatím nebyly završeny vydáním vodoprávního povolení a zprávy o
realizaci těchto průzkumů nejsou veřejně přístupné.
Pro zásobování novostavby areálu Outlet Hevlín je uvažováno s realizací vrtané studny hluboké 70 m,
která bude jímat podzemní vodu z písků a siltů mořského karpatu charakterizovaných koeficientem filtrace k
= n.10-5 m.s-1 a transmisivitou střední velikosti T= 2,84 m2.den-1, které mají v nadloží nepropustné slínovce a
v podloží jíly a jílovce – rovněž s funkcí hydrogeologického izolátoru, který zdrojový kolektor odděluje od I.
zvodně i případných zvodněných poloh nacházejících se v hloubkách několika set metrů. Realizace této
vrtané studny se podle dostupných informací jeví jako reálná co do požadovaného množství (0,8 až 1,0 l.s-1)
i co do jakosti, resp. upravitelnosti. Nebyla však prokázána již dokončeným průzkumem (vrty HV1 a HV-1
hluboké 27 a HV2 hluboký 51,5 m měly vydatnost výrazně menší). Nepropustné souvrství v nadloží II.
zvodně zajistí minimální zranitelnost antropogenními aktivitami v území. Uvažovaný odběr z nové vrtané
studny pro areál Outlet Hevlín bude muset bilančně respektovat vodoprávně povolené odběry z této druhé
zvodně pro výše jmenované subjekty.
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Územím prochází dále Vodovod pro nový hraniční přechod v Hevlíně, zkolaudovaný 28.10.1981.
Podzemní vody
Z regionálně – hydrogeologického hlediska náleží platforma území k rajónu č. 1641 – „Kvartér Dyje“, útvar č.
16410 – „Kvartér Dyje“ – svrchní pozice. Spodní zvodeň odpovídá rajónu č. 2241 – „Dyjsko-svratecký úval“.
Voda v kvartérních sedimentech
Mělký oběh kvartérní podzemní vody je vázán především na nesoudržné uloženiny akumulačních teras a
údolních niv. Svrchní část souvrství údolní nivy – méně propustné povodňové hlíny – tvoří zvodněnému
kolektoru stropní poloizolátor, který způsobuje mírné napětí hladiny podzemní vody a znesnadňuje přímou
infiltraci atmosférických srážek.
V zájmovém území se nachází spojitý horizont podzemní vody nehluboko pod terénem vázaný na fluviální
klastické zeminy. Lze předpokládat, že bazálním izolátorem této zvodně budou neogenní jíly. Fluviální štěrky
a písky mají poměrně dobrou průlinovou propustnost, jejich hydraulická vodivost se pohybuje okolo řádu
n.10-5 m/s. Generelní směr proudění podzemní vody je v zájmové oblasti od JZ k SV směrem
k regulovanému toku Dyje, která území odvodňuje. Podzemní vody ve fluviálních kolektorech nivy Dyje jsou
charakteristické zvýšenou celkovou mineralizací a naprostou převahou hydrogenuhličitanové formace,
subfacie C-Ca-Mg. Zcela výjimečně se vyskytují vody síranové formace.
Voda v předkvartérních souvrstvích
Druhá zvodeň na lokalitě je součástí rajónu „Dyjsko-svratecký úval“. V širším pojetí je tento rajón součástí
hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod neogénu karpatské předhlubně. V závislosti na
geologické stavbě a litologickém složení je zde možno vymezit struktury infiltračních oblastí s volným
režimem podzemních vod a struktury dílčích artéských pánví s napjatými zvodněmi. Sedimenty spodního
miocénu, vyskytující se v této oblasti, představují vhodné kolektory s dobrou průlinovou propustností, jejichž
mocnosti kolísají kolem 100 m i více. Pelitická souvrství v jejich nadloží a podloží mohou dosahovat mocností
až několik set metrů a mají zde funkci bazálních i stropních izolátorů.
Na lokalitě zvolené pro Outlet Hevlín v minulosti nedošlo k těžbě písků ani cihlářských hlín, nedošlo zde ke
vzniku indukovaných zdrojů vody. Podzemní voda je z náplavů Dyje odebírána kopanými studnami, II.
zvodeň je jímána vrtanými studnami v popsanými v předchozím textu, část vodní zdroje.
Terénní měření a kvalitativní vlastnosti podzemní vody v dubnu 2016
Pro doplnění informací o aktuálním režimu podzemních vod na území uvažovaného areálu Outlet Hevlín bylo
dne 27.4.2016 realizováno terénní šetření, které zahrnovalo měření povrchové vody v řece Dyji, měření
hloubek hladiny podzemních vod v přístupných vrtech a studnách.
V objektech shrnutých v následující tabulce byla dále změřena konduktivita vody a její teplota pro orientační
zjištění základních charakteristik jakosti vody a jejího původu (podzemní nebo povrchová).
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Obrázek č. 23: Poloha realizovaných inženýrskogeologických a hydrogeologických vrtů a kopaných studní s
úrovněmi hladin změřenými dne 27.4.2016 (úrovně hladin v m n.m. jsou uvedeny v závorkách)

Tabulka č. 26: Výsledky hydrogeologických měření na objektech povrchových a podzemních vod v sousedství areálu
Outlet Hevlín ve dnech 27.4.2016

Označení
dokumentačního
bodu
DB1 - limnigraf na
Dyji, profil Hevlín
Studna HV-1 na
benzínové stanici
D.L.D
Studna u křížku
Studna v Anenském
dvoře
Vrt NZ1
Studna HV2 v lese u
Excalibur City

•

Parcelní
číslo
pozemku

Úroveň
terénu
m n.m.
nula limnigrafu

5317 175.70 m n.m.

Hloubka Hloubka
objektu hladiny od
od zhlaví
terénu
m
m

Úroveň
hladiny

Konduktivita
vody

Teplota
vody

m n.m.

µS.cm-1

°C

-

0.32

176.02

777

10.7

5405/25

180.37

čerpadlo v
10,70

4.97

175.40

982

10.8

5431/13

181.10

4.30

3.95

177.15

561

8.6

5431/5

181.10

4.44

4.13

176.97

1575

9.9

5385/1

179.80

10.37

3.67

176.13

5419/1

180.90

51.5

3.6

2240
10.1
vrt nebyl průchozí pro
177.30
měřicí sondu

Hladina vody mělkého oběhu (volná a ustálená) neovlivněná čerpáním se nacházela v hloubkách
3,67 až 4,30 m pod povrchem terénu. Ve II. zvodni, zachycené vrtem HV2, hlubokým 51,5 m, byla
zjištěna úroveň obdobná, a to 3,6 m pod terénem. Údaj o hladině zjištěný ve studni HV-1 byl
ovlivněn čerpáním.
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•

Konduktivita vody ve všech objektech byla zvýšená, s výjimkou studny u křížku se blížila mezní
hodnotě pro pitnou vodu podle vyhl. č. 252/2004 Sb., 1250 µS.cm-1 nebo ji dokonce převyšovala. To
potvrdilo archivní poznatky o problematické kvalitě z hlediska upravitelnosti podzemní vody na vodu
pitnou.

•

Při realizaci vodního zdroje pro areál Outlet Hevlín je možné a potřebné monitorovat zásahy do I. a
II. zvodně na nejméně třech stávajících hydrogeologických vrtech hlubokých 27 m a 51,5 m, které
byly vyhloubeny a vystrojeny v roce 1995.

•

Pravidelná hydrogeologická měření na výše uvedených objektech podle dostupných informací
neprobíhají. Nejbližší pravidelně sledovaný vrt ČHMÚ VB 9751 se nachází v obci Hevlín na druhém
břehu Dyje ve vzdálenosti přibližně 3,78 km od staveniště a monitoruje napjatost v neogenní (II.)
zvodni, do níž bude hlouben i vodní zdroj pro areál Outlet Hevlín.

Měření v dubnu 2016 proběhla za hydrologicky průměrných podmínek. Získané výsledky naznačují, že
podzemní voda proudí generelně k regulované Dyji.

C.II.5. Půda
Záměr je situován na pozemcích vedených jako orná půda, která je využívána v režimu konvenčního
hospodaření na půdních blocích DPB 9901/2 (Agrospol Hevlín, spol. s r.o.) a DPB 9901/3 (Štefan Spišiak).
Realizace záměru bude vyžaduje trvalý zábor ZPF – orné půdy na výměře 65 564 m2.
Geomorfologicky je zájmové území situováno na rovinatém pozemku jižně od obce Hevlín.
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. Na základě dostupných údajů lze konstatovat, že území převažují nivní půdy (NP).

Fluvizem FL - Název odvozen od latinského fluvius - řeka. Dříve zvány nivní půdy.
Fluvizemě se nachází v nivách vodních toků a vznikají z povodňových sedimentů. Jsou charakteristické pouze
fluvickými znaky, tedy vrstevnatostí a nepravidelností rozložení organických látek. Zrnitost fluvizemě závisí
na rychlosti vodního toku a vzdálenosti od řečiště.
Fluvizemě se vyznačují příznivými fyzikálními vlastnostmi, nacházejí se ve větších plochách, zejména
nížinách, a půdotvorný proces je periodicky přerušován akumulační činností vodního toku; braunifikace je jen
obtížně prokazatelná. Mimo období občasných záplav nejsou fluvizemě ovlivňovány nadbytečnou vlhkostí.
Projevy glejového procesu jsou v půdním profilu patrné až hluboko.
Obsah humusu je střední, avšak prohumóznění je poměrně značně hluboké.
Původní vegetací jsou lužní lesy a jiné lužní porosty.
Stratigrafie půdního profilu: O - Ah - M – C.
U fluvizemí lze rozlišit dva subtypy, a to modální a glejová.
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do a tříd ochrany zemědělské
půdy (ZP)
Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do III. třídy ochrany zemědělské půdy.
Tabulka č. 27: Zařazení BPEJ do tříd ochrany

Parcela č.

Druh

5379/20

Orná půda

5379/22
5379/23

Orná půda
Orná půda

BPEJ

Výměra

Třída ochrany

0.55.00

12 084 m2

IV

0.55.00

2

IV

2

IV

0.55.00

29 190 m
24 290 m
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Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region
0 - region velmi teplý, suchý, se sumou teplot (nad + 10° C) 2800 - 3100, průměrnou roční teplotou 9 –
10 °C, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500 - 600 mm, pravděpodobností suchých
vegetačních období v rozmezí 30 - 50 a vláhovou jistotou 0 - 3;
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ). Účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí;
55 – Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice
Číslo kódu 0 - svažitost: 0 - 3o (rovina), expozice: všesměrná;
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy
Číslo kódu 0 - skeletovitost: žádná, půda: hluboká.

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Jelikož není reálný předpoklad kontaminace půdního pokryvu zájmového území anorganickými nebo
organickými škodlivinami, nebyly prováděny odběry půdních vzorků za účelem jejich analýz na tyto
škodliviny. Zranitelnost půd vůči antropogenním vlivům (kontaminace rizikovými škodlivinami, acidifikace) je
dána především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová
výměnná kapacita a stupeň nasycenosti sorpčního komplexu). Čím jsou sorpční vlastnosti půd vyšší, tím je
vyšší i jejich odolnost vůči antropogenním znečištění.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Navrhovaný areál je situován poblíž státní hranice po levé straně silnice II/415 ve směru od Hevlína na jih ke
státní hranici. Terén je rovinatý s nadmořskou výškou pohybující se mezi 180–182 m n.m.
Území obce Hevlín se nachází v geomorfologické provincii Západní Karpaty, geomorfologické subprovincie
Vněkarpatské sníženiny, v geomorfologickém celku Dyjsko-svratecký úval a podcelku Dyjsko-svratecká niva.
Nejvyšším vrcholem je Výhon (355 m n. m.). Úval se nachází mezi Znojmem na Dyji a Brnem na Svratce, na
východě je Ždánickým lesem a Mikulovskou vrchovinou oddělen od Dolnomoravského úvalu a je tvořen
sníženinou s plochým profilem vyplněnou třetihorními a čtvrtohorními usazeninami nivy, terasy řek Jevišovky,
Jihlavy a Dyje a sprašemi.
Geologické poměry
Předkvartérní podloží
Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována v jižní části karpatské předhlubně, která je vyplněna
komplexem neogenních a kvartérních sedimentů. Krystalinický fundament je tvořen horninami patřícími
regionálně k moraviku a krhovickému krystaliniku.
Předkvartérní podloží v měřítku zájmového území je tvořeno mořskými usazeninami karpatu a badenu.
Litologicky jsou reprezentovány vápnitými jíly (tzv. „šlíry“), které se často střídají s různě mocnými polohami
jemnozrnných vápnitých písků. Tyto horniny byly ověřeny při geologickém průzkumu na lokalitě se stropem
souvrství v hloubce okolo mezi 2,1 až 5,6 m p. t. – viz následující tab. č. 28: Přehled vrtné prozkoumanosti
na území záměru a v jeho okolí.
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1 208 749.34

1 208 575.27

1 208 929.15

1 209 572.00

1 209 483.00

1 209 538.00

1 209 822.50

1 209 891.00

1 209 992.20

1 210 100.00

1 210 025.00

1 210 039.00

1 210 030.00

1 209 753.00

1 209 713.20

1 209 546.80

1 209 581.00

1 209 809.00

1 209 785.64

1 209 809.01

1 209 753.14

1 210 155.10

1 210 125.00

15.5

20.0

8.0

6.0

6.0

8.0

8.0

11.0

6.7

5.0

4.5

5.0

7.0

4.0

4.0

4.0

27.0

10.5

4.3

4.4

27.0

51.5

J-2/2003

J-5/2003

H-1/1994

H-2/1994

H-3/1994

J-1/1998

J-2/1998

J-3/1998

H-1/1995

H-2/1995

H-3/1995

H-4/1995

H1/2000

H2/2000

H3/2000

H4/2000

HV-1

P-1

studna u křížku

studna v Anenském dvoře

HV1

HV2

Souřadnice X
(JTSK)

17.0

Hloubka [m]

J-1/2003

Název vrtu, studny

620 358.10

620 317.60

621 459.80

621 126.22

620 207.33

620 214.00

620 095.10

619 948.00

619 953.20

620 067.56

620 254.00

620 221.00

620 172.00

620 184.00

620 260.20

620 209.60

620 250.20

620 254.00

620 147.00

620 154.00

620 358.04

618 947.64

619 559.56

Souřadnice Y
(JTSK)

180.9

180.2

180.1

181.1

180.3

180.4

180.1

180.2

180.6

180.3

180.8

181.2

180.7

180.6

181.0

180.8

180.7

180.1

180.1

180.1

182.5

181.5

182.2

Úroveň terénu
[m n.m.]

6.4

2.2

4.5

3.4

3.9

>4.0

4.7

3.0

3.1

4.5

5.6

3.0

2.4

2.4

4.3

3.5

2.1

10.8

12.1

12.7

jíl pevný

jíl až jílovec

jíl

jíl

jíl

nezastiženo

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

jíl

hg

hg

hg

hg

hg

hg

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

ig

Mocnost
Typ
Podloží kvartéru
kvartéru [m]
objektu
Zpráva o
vyhloubení

Nepala J. (1995):

Nepala J. (1995):
Hevlín-DLD. Hg
průzkum. [18]

1996

Hýbler S. (1996).

průzkum. [17]

XII 1995 Duty FREE SHOP. Hg

nezjištěno

nezjištěno

1995

III 1995

2000

Písaříčková L. (2001):
2000 Ochchodní centrum
ARSANA. Ig
2000
průzkum.[19]

2000

1995

Písaříčková L. (1995):
1995 Závěrečná zpráva ig
průzkumu staveniště
1995
DUTY FREE reál
Hevlín. [15]

1995

1998

Hevlín, nákupní
1998 středisko F.O.C. ig.
Průzkum [14]

1998 Stehllíková V. (1998):

1994

Ig průzkum
1994
staveniště pro
motorest Ronja. [13]

1994 Písaříčková L. (1994):

Veselý I. (2003):
Dyje, Hrabětice2003 Hevlín, oprava hráze.
Stavba č. 150857.
2003 Ig. průzkum [12]

2003

Rok
vyhloubení

3.7 m, 7.6 m, 43.6 m

5.3 m, ustálená 4.95 m

17 a 21 až 25 m

1.9

1.9

3

3.5

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Naražená hladina podz.
vody pod terénem [m]
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Tabulka č. 28: Přehled vrtné prozkoumanosti na území záměru a v jeho okolí
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Obrázek č. 24: Geologická mapa zájmového území (zakrytá) – upraveno
Legenda m apy:

Litologie

0

0,7 km

Stratigrafie

1

nivnísedim enty "nižšínivnístupeň"

2

nivnísedim enty (hlína,písek,štěrk)

3

navátý písek

4

písek,štěrk

svrchní Q
pleistocén

5

písek,štěrk

stř.pleistocén

kvartérholocén

přibližná pozice zájm ového územ í

Kvartérní podloží
Neogenní sedimenty jsou v zájmovém území překryty převážně kvartérními fluviálními usazeninami řeky
Dyje. V prostoru obce Hevlín se jedná o proluviální hlinité písky, písčité jíly až silty, stáří würm až riss.
Mladší kvartérní sedimenty náleží k litotypu nivy řeky Dyje. Tyto fluviální písčitohlinité sedimenty jsou
přítomny ve dvou nivních stupních. Starší se nachází 2 až 3 m nad hladinou řeky a je zaplavován jen při
větších povodních. Jeho mocnost podél toku Dyje je kolem 5 m. Nižší nivní stupeň je vymezen úrovní 2 až
2,5 m nad hladinou Dyje a před výstavbou přehradních hrází u Vranova nad Dyjí a Znojma byl zaplavován
několikrát ročně.
Plošný rozsah výskytu hlavních litologických typů v širším okolí lokality je patrný z výřezu geologické mapy
na obrázku č. 24.
Na území vlastního staveniště Outlet Hevlín byly v roce 2000 realizovány 4 průzkumné vrty H1 až H4 [19], v
jeho okolí pak dalších nejméně 17 vrtů inženýrsko geologických a hydrogeologických. Základní informace o
těchto vrtech jsou shrnuty v tabulce č. 28. Poloha těchto objektů je znázorněna na obrázku č. 23 (vlastní
měření viz výše z 27.4.2016).
Hydrogeologické poměry
Z regionálně – hydrogeologického hlediska náleží platforma území k rajónu č. 1641 – Kvartér Dyje, útvar č.
16410 – Kvartér Dyje – svrchní pozice. Spodní zvodeň odpovídá rajónu č. 2241 – Dyjsko-svratecký úval.
Mělký oběh kvartérní podzemní vody je vázán především na nesoudržné uloženiny akumulačních teras a
údolních niv. Svrchní část souvrství údolní nivy – méně propustné povodňové hlíny – tvoří zvodněnému
kolektoru stropní poloizolátor, který způsobuje mírné napětí hladiny podzemní vody a znesnadňuje přímou
infiltraci atmosférických srážek.
V zájmovém území se nachází spojitý horizont podzemní vody nehluboko pod terénem vázaný na fluviální
hrubě klastické zeminy. Bazálním izolátorem této zvodně jsou neogenní jíly. Fluviální štěrky a písky mají
poměrně dobrou průlinovou propustnost, jejich hydraulická vodivost se pohybuje okolo řádu n.10-5 m/s.
Směr proudění je v zájmové oblasti generelně od JZ k SV k regulované a zahloubené Dyji, která území
odvodňuje. Lokální směry proudění podzemní vody se budou měnit podle propustnosti náplavů uložených na
erozí zvlněných podložních jílech. Podzemní vody ve fluviálních kolektorech nivy Dyje jsou charakteristické
zvýšenou celkovou mineralizací a naprostou převahou hydrogenuhličitanové formace, subfacie C-Ca-Mg.
Zcela výjimečně se vyskytují vody síranové formace.
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Druhá zvodeň na lokalitě je součástí rajónu „Dyjsko-svratecký úval“. V širším pojetí je tento rajón součástí
hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod neogénu karpatské předhlubně. V závislosti na
geologické stavbě a litologickém složení je zde možno vymezit struktury infiltračních oblastí s volným
režimem podzemních vod a struktury dílčích artézských pánví s napjatými zvodněmi. Sedimenty spodního
miocénu, vyskytující se v této oblasti, představují vhodné kolektory s dobrou průlinovou propustností, jejichž
mocnosti kolísají kolem 100 m i více. Pelitická souvrství v jejich nadloží a podloží mohou dosahovat mocností
až několik set metrů a mají zde funkci bazálních i stropních izolátorů.
Radon
Mapy radonového indexu 1: 50 000 poskytují signální informaci o předpokládané přítomnosti zdraví
nebezpečného prvku radonu v podloží (radonový index). Horninové typy jsou označeny čtyřmi kategoriemi
radonového indexu – nízký, přechodný, střední a vysoký.
Na základě orientační mapy radonového indexu na obrázku č. 25 lze konstatovat, že zájmové území leží v
oblasti předpokládaného nízkého radonového indexu. V relevantním okolí zájmového území nejsou dostupná
dílčí bodová měření radonového indexu.
Obrázek č. 25: Charakteristika území z hlediska radonu v podloží – upraveno [http://mapy.geology.cz/]

Očekávaný radonový index pozemku byl získán orientačním šetřením na základě radonových map a excerpce
archivních radonových průzkumů v okolí lokality. Bude-li pro stavby zahrnuté v projektu požadován radonový
průzkum, musí být v dalších fázích projekčních prací zajištěn přímým měřením v místě výstavby
s předepsanými počty odběrových bodů.
Nerostné zdroje
Záměr není ve střetu s ložisky nerostných surovin a s jejich ochranou. V zájmovém území (staveniště Outlet
Hevlín) se nenachází žádné těžené ložisko nerostných surovin.
Stabilita území, seismicita
Na staveništi záměru ani v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby; území není poddolováno, ani se nenachází v seismicky aktivním území. Konstrukce tedy není třeba
dimenzovat na zatížení přírodní seismicitou.
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C.II.7. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická a fytogeografická charakteristika území
Zájmové území náleží z hlediska biogeografického členění do regionu 4.5 Dyjskomoravského, který je
součástí severopanonské podprovincie tvořící severozápadní část panonské provincie (Pannonie). Ta se
rozkládá v kotlině mezi pohořími Alp, Karpat a Dinarid, protékané veletokem Dunaje. Bioregion se na základě
fytogeografického členění nachází v panonském termofytiku v okrsku 18a Dyjsko-svratecký úval. Zájmové
území náleží do vegetačního stupně planárního (nížinného).
Zájmové území náleží k biochoře 1Lh Široké hlinité nivy 1. vegetačního stupně. Potenciální vegetaci tvoří
především tvrdý luh podsvazu Ulmenion, a to především středoevropská asociace jilmových doubrav
(Querco-Ulmetum). Na málo vyvinutých půdách s větším kolísáním hladiny podzemní vody se objevují i
topolové jaseniny (Fraxino-Populetum). Měkký luh, nyní velmi vzácný, tvoří vrbiny s vrbou bílou (Salicetum
albae). Primární bezlesí bylo vyvinuto na mokřadech (vnitrozemská delta, mrtvá ramena) s vegetací svazu
Phragmition communis, Coricio gracilis.
V zaplavovaném území je pro danou lokalitu dominantní dub letní, jilm habrolistý, jilm vaz, jasan ztepilý; v
nezaplavovaném území pak habr, dub letní, babyka, lípa srdčitá, mléč; dále se zde přirozeně vyskytují osika,
topol černý, třešeň, jíva, břízy aj. V nivě se přirozeně objevuje submediteránní jasan úzkolistý (Fraxinus
angustifolia), který zde má severní hranici svého výskytu.
Lesní porosty se nacházejí v přírodní lesní oblasti 35 (Jihomoravské úvaly) a náleží k lesním typům 1L
(lesní porosty jižně od záměru směrem ke státní hranici. Skladba dřevin cílových hospodářských souborů je
pro jednotlivé lesní typy uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 29: Skladba dřevin cílových hospodářských souborů.

Lesní typ

Základní dřeviny

Meliorační a zpevňující
dřeviny

Přimíšené a vtroušené dřeviny

Jilmový luh (1L)

dub letní a zimní,
topol bílý, kanadský a
černý, ořešák černý

lípa velkolistá a srdčitá, javor
mléč a klen, jilmy, habr, babyka,
břek, dub letní a zimní

osika, vrba bílá a křehká, olše
lepkavá, smrk ztepilý, jasan
ztepilý, jasan úzkolistý

Zájmové území je součástí nivy, kterou protéká řeka Dyje v minulosti často měnící svůj tok. Odlesňování
tohoto území započalo již v dávných dobách. Od 19. st. docházelo k významnému ovlivňování hydrického
režimu krajiny (regulace vodního toku, výstavba povodňových hrází, odvodňování zemědělské půdy). Tyto
úpravy vedly ke zrychlení odtoku, snížení hladiny podzemních vod a k celkovému odvodnění vlastní nivy,
která přestala být zaplavována.
Změna hydrického režimu se následně projevila i na okolních ekosystémech. Dominantním prvkem vodní
fauny je fauna řeky Dyje, která vykazuje široké spektrum organismů. Tekoucí vody dané oblasti leží na
rozhraní cejnového a parmového pásma.
Fauna a flóra
Pro účely posouzení stavu dotčeného území byl v období duben – květen 2016 proveden orientační
biologické screening zájmové lokality a vyhodnocení stávající fauny a flóry.
V současnosti se na pozemcích dotčených navrhovaným záměrem nachází výhradně orná půda, která
převládá i na většině sousedních pozemků. Lesní porosty jsou v bezprostřední blízkosti zájmového území
zachovány pouze podél jižní hranice, kterou tvoří historický periodický tok Farská strouha propojený
původně s příkopem Pfaffengraben. Dnes již suchý příkop lemuje rovněž lesní porost. Při jižním okraji
zájmového území se nachází několik vzrostlých jedinců vrb a akátů.
V lesních porostech jsou zastoupeny z původních druhů především dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), jilm vaz (Ulmus laevis), bez černý (Sambucus nigra), vrba bílá (Salix alba). Na okrajích
porostů a sušších místech se nachází rovněž suchomilné dřeviny jako např. řešetlák počistivý (Rhamnus
catharticus), trnka obecná (Prunus spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus), růže šípková (Rosa
canina). V lesních porostech je zastoupen i nepůvodní trnovník akát (Robinia pseudoacatia).

STRANA 52 z 95

Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Z bylin byla v lesních porostech zaznamenána především lužní květena: bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), dymnivka dutá (Corydalis cava), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum
urbanum), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), hluchavka skvrnitá (lamium
maculatum), lipnice hajní (Poa nemoralis), ostřice štíhlá (Carex glacilis), vrbina penízková (Lysimachia
nummularia), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), violka vonná (Viola odorata), ptačinec velkokvětý

(Stellaria holostea).
Na okrajích řešeného území (podél okrajů lesa, příkopu a polních cest) jsou vlivem intenzivního zemědělství
zastoupeny především ruderální druhy rostlin: pýr plazivý (Elytrigia repens), pampeliška (Taraxacum
officinale), ptačinec žabinec (Stellaria media), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), srha říznačka (Dactylis
glomerata), bodlák obecný (Cardus acanthoides), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), žebříček obecný
(Achillea millefolium), lipnice roční (Poa annua), sveřep bezbranný (Bromus inermis), lebeda rozkladitá
(Atriplex patula), merlík bílý (Chenopodium album), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), durman
obecný (Datura stramonium), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), silenka nadmutá (Silene vulgaris), rdesno
ptačí (Polygonum aviculare), šťovík obecný (Rumex acetosa), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).
Z živočichů se v zájmovém území vyskytuje běžná fauna: zajíc polní (Lepus europaeus), prase divoké (Sus
scrofa), srnec (Capreolus capreolus) a bažant (Phasianus colchicus). V okolí zájmového území, zejména v
lesních porostech, byly pozorovány některé druhy zpěvných ptáků a obojživelníků. Tyto porosty jsou
významné především jako refugium zvěře a poskytují úkryt i pro hnízdění ptactva. Na orné půdě jsou
zastoupeny především druhy migrující.
Z hlediska fauny a flory má zájmové území charakter pravidelně zemědělsky využívané lokality. Biologická
diverzita podobných stanovišť je nízká a z hlediska ochrany fauny a flóry nepříliš významná. Celkově lze
zájmovou lokalitu považovat za zoologicky a botanicky málo hodnotnou.
Na dotčených plochách nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb.).
Územní ochrana přírody
Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability.
Nadregionální ÚSES – Zájmové území leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru
vymezeného v Generelu regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje jako K 162.
Tento dlouhý biokoridor je veden údolím řeky Dyje v jižní části Jihomoravského kraje (okresy Znojmo a
Břeclav) s drobnými přesahy do Rakouska. Biokoridor spojuje nadregionální biocentrum Údolí Dyje a
Soutok, které leží mimo zájmové území. Biokoridor má dvě osy – jednu v celém průběhu s cílovými
vodními ekosystémy, druhou převážně s cílovými nivními ekosystémy. Do os tohoto nadregionálního
biokoridoru je vloženo několik regionálních biocenter.
Regionální ÚSES – Regionální biocentrum Hevlín (36) - původně navržené v Generelu v těsné
návaznosti na řeku Dyji severně od zájmového území - bylo v rámci územního plánu obce Hevlín
vymezeno v blízkosti státního přechodu a zahrnuje lesní porost a ornou půdu, která je navržena k
zalesnění.
Lokální ÚSES – V blízkosti zájmového území se dále nachází funkční lokální biokoridor Farská strouha
vedoucí podél státní hranice kolem stejnojmenného příkopu. Na tento biokoridor navazuje již zmíněné
regionální biocentrum Farská strouha (Hevlín). Západně od zájmového území je vymezeno lokální
biocentrum Anenský Dvůr zahrnující drobný lesní porost, vodní tok i s hrázemi a část orné půdy.
Lokální biocentrum Anenský Dvůr a regionální biocentrum Hevlín (Farská strouha) jsou „propojeny“
nefunkčním biokoridorem.
Žádná část ÚSES vymezená ve schváleném ÚP obce Hevlín nezasahuje přímo na území dotčené
výstavbou navrhovaného nákupního a volnočasového centra.
Žádný ze skladebných prvků ÚSES nezasahuje na území stavby.

STRANA 53 z 95

Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek č. 26: Nadregionální a regionální ÚSES (zdroj: www.geoportal.gov.cz)

Národní parky (NP) - v místě stavby ani v jejím okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v místě stavby ani v jejím okolí se žádná chráněná krajinná oblast
nenachází. Nejbližším chráněným územím je CHKO Pálava, cca 16,5 km západně, a 28 km západně se
nachází NP Podyjí.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v její blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází. Nejbližším maloplošným ZCHÚ je
přírodní památka Hevlínské jezero.
Přírodní parky (PP) – v místě stavby ani v jejím okolí není vymezen žádný přírodní park.
Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný památný strom nenachází.
Významné krajinné prvky (VKP) - jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a
parků.
VKP ze zákona:
Celé zájmové území leží v údolní nivě, která je na podle zákona považována rovněž za VKP. Jelikož řeka
Dyje je v daném území regulována a jejímu rozlivu je zabráněno protipovodňovými hrázemi lze tento
krajinný prvek označit za nefunkční.
Jižně od areálu se nachází les, který je podle zákona VKP.
Suchý příkop Farská strouha jižně od areálu nelze považovat za vodní tok, je však součástí lesního
porostu, který je VKP ze zákona.
Řeka Dyje je podle zákona VPK.
VKP registrované: V místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí.
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Obrázek č. 27: Zvláště chráněná území (zdroj: www.geoportal.gov.cz)

Území soustavy Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
Zájmové území se nenachází na území nebo v blízkosti prvků soustavy Natura 2000.
Ptačí oblasti (PO) – Záměr se nenachází na území ani v blízkosti žádné ptačí oblasti. Nejbližší ptačí
oblast je PO Jaroslavické rybníky (CZ0621031) se nachází přes 10 km severozápadně od místa stavby.
Evropsky významné lokality (EVL) – Záměr nezasahuje na území žádné EVL. Nejblíže k záměru se
nachází EVL Hevlínské jezero (CZ0623010) cca 3,8 km severozápadně od záměru. Další lokalitou je EVL
Travní dvůr (CZ0623046), cca 4,8 km severovýchodním směrem od zájmového území. Jedná se o
komplex lužního lesa s pozůstatky slepých ramen a periodických tůní. Obě lokality jsou významné
především výskytem řady chráněných a ohrožených druhů živočichů (zejména ptáků a obojživelníků).
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Obrázek č. 28: Situace lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru (zdroj: www.geoportal.gov.cz)

Krajina
Zájmové území je lokalizováno v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. Krajina dle reliéfu v
zájmovém území je charakterizována jako krajina širokých říčních niv.
Zájmová lokalita je součástí silně antropogenně ovlivněného území. Jedná se o součást údolní nivy řeky Dyje
lemované akumulačními terasami. Niva Dyje je plochá, nivelizovaná povodňovými sedimenty i činností
člověka. Nad vlastní nivu vystupují plošiny vyššího nivního stupně 2 – 4 m nad hladinu Dyje. Regulací Dyje
byly výrazně omezeny fluviální procesy určující tvář nivy. Většina fluviálních tvarů (deprese po starých
korytech, odříznuté meandry) byla zahlazena, niva byla nivelizována navážkami a obděláváním. Úpravou
hydrického režimu vznikala řada nových tvarů – hráze, náspy, nová koryta vodních toků.
Zájmové území se nachází východně od silnice vedoucí z obce Hevlín k hraničnímu přechodu, 1,5 km od
zástavby obce, v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Základní umístění posuzované lokality z hlediska
širšího okolí je zřejmé z ortofotomapy (viz následující obrázek). Koryto řeky Dyje je v daném území
regulováno. Na obou březích řeky jsou vybudovány ochranné sypané hráze (odsazené od vlastního koryta) v
přibližné výšce 3 m nad okolním terénem. Zájmové území je zcela rovinaté; nachází se v nadmořské výšce
mezi 180 až 182 m.
Dotčené území je bezezbytku zorněno, lesní porosty jsou zachovány jen maloplošně. Jako orná půda je
využívána i většina okolních pozemků. Lesní porost se nachází na jih od zájmového území a také u
hraničního přechodu s Rakouskem.
Výraznou dominantou území je řeka Dyje s ochrannými hrázemi sledujícími koryto po jejím pravém i levém
břehu. Žádné další výraznějším geomorfologické útvary se v okolí zájmového území nenachází. Pohledově
exponováno je dané území pouze ze západní strany od komunikace vedoucí z obce Hevlín k hraničnímu
přechodu s Rakouskem. Ze severu je pohled omezen ochrannými hrázemi Dyje, z jihu pak lesním porostem.
Krajinný ráz je dán (dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.) přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
daného území.
Z hlediska přírodního se v okolí stavby nachází jako pozitivní prvek les a Farská strouha, podél které je
veden lokální biokoridor. Jiné přírodní prvky se v zájmovém území nenacházejí.
Z hlediska kulturní charakteristiky je nutno uvést, že na území obce se nachází několik nemovitých
kulturních památek. Tyto památky však nejsou v přímém ani vizuálním kontaktu s plánovanou stavbou –
nacházejí se v prostoru zastavěného území obce a mimo zájmové území záměru.
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Z hlediska historického nebylo vlastní místo před realizací zástavby využíváno pro zástavbu ani jiné
historické stavby či památky (hřbitovy, památníky, významná místa historických dějů). Nejbližší souvislá
zástavba obytného charakteru se nachází cca 1,5 km severně od navrhovaného záměru.
Obrázek č. 29: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí pouze stávající ČS PHM, která bude zachována jako součást celého
navrhovaného areálu.
Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Výstavbou infrastruktury nebudou dotčeny žádné
stávající sítě procházející zájmovým územím.
Architektonické a historické památky
Na řešeném území záměru se nenacházejí žádné architektonické ani historické památky podléhající zákonu č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní architektura (kříže,
boží muka, smírčí kameny atd.).
Nejvýznamnější nemovitou kulturní památkou v obci Hevlín je barokně upravený kostel Nanebevzetí Panny
Marie, který se nachází v centru obce. Dalšími nemovitými kulturními památkami jsou:
−

Boží muka, naproti čp. 92, pozdní gotická, přemístěná z původní lokality u cesty směrem k brodu
přes Dyji na prostranství před kostelem

−

Výklenová kaplička – poklona, při silnice do Dyjákovic
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−

Socha sv. Rocha, před kostelem

−

Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem, v parku před kostelem

−

Nádraží Hevlín, výpravní budova, secesní budova z r. 1910 s dekorativní dřevěnou pergolou.

Archeologická naleziště
Území Hevlínska je osídleno již po velmi dlouhou historickou dobu. Trvalé osídlení pochází z doby velké
kolonizace ve 13. st. Nejstarší písemná zpráva o sídle Hevlín pochází z roku 1202. Vznik obce lze ale datovat
již kolem roku 1100. Nejstarší osídlení se soustředilo pravděpodobně na návrší Schwarzbach (Černá strouha)
severozápadně od obce, kde se dodnes nachází množství střepů z pálených hliněných nádob. Odtud zdejší
obyvatelé chodili obdělávat úrodná pole zaplavovaná vodou z četných ramen řeky Dyje. Po částečné regulaci
Dyje, kdy se nebezpečí záplav zmírnilo, se obyvatelé přesunuli z návrší Schwarzbachu do prostoru dnešní
obce. Samotný název obce má prý původ v přístřešcích nazývaných dvorečky (něm. Höflein), které si údajně
místní obyvatelé stavěly při obdělávání polí v blízkosti řeky na území dnešní obce.
Osídlení v údolní nivě řeky Dyje mělo zásadní vliv na vzhled krajiny. Celá oblast byla odlesňována již v době
prehistorické a je dlouhodobě intenzivně zemědělsky obhospodařována. Původní lužní porosty byly
nahrazeny ornou půdou a zachovaly se jen v podobě drobných lesních porostů. Došlo také k zásadní změně
hydrologických poměrů, k regulaci řeky, výstavbě povodňových hrází, odvodňování atd.
Území obce Hevlín je možné v celém jejich rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy. Při
zásazích do terénu na takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických objektů
nebo situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). V území je před zahájením
jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení
záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů).
Na území navrhované stavby nejsou známy žádné archeologické nálezy ani zde není archeologické naleziště.
Dopravní a jiná infrastruktura
V dotčeném území je dostupná potřebná infrastruktura pro provoz a výstavbu záměru, tj. zejména
komunikační síť.
Záměr se nachází na rozvojovém území jižně od obce, podél komunikace II/415, na kterou je napojen
stávajícím sjezdem k ČS PHM.
Silnice II/415, na kterou je záměr napojen, je krajskou silnicí II. třídy. Technický a provozní stav komunikací
je vyhovující a zohledňující potřeby rozvoje území včetně navrhovaného záměru.
Stávající intenzita dopravy na komunikacích dotčeného území je zřejmá z následující tabulky.
Intenzita dopravy na veřejných komunikacích II/415 a II/408 je převzata ze sčítání automobilové dopravy
Ředitelství silnic a dálnic ČR za rok 2010. Výsledky sčítání dopravy v roce 2010 prováděného ŘSD ČR
(hodnoty RPDI [voz/24 h]) jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 30: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2010)

Komunikace č.

sčítací úsek

NA/24 hodin

OA/24 hodin

M/24 hodin

Celkem/24 hodin

II/415

6-4357

329

1437

17

1783

II/415

6-4356

518

1633

24

2175

II/408

6-4340

275

1050

11

1336

Vysvětlivky:

OA/24 hodin… intenzita pro osobní vozidla a motocykly za 24 hodin
NA/24 hodin… intenzita pro nákladní vozidla za 24 hodin
M/21 hodin … intenzita motocyklů za 24 hodin
C/24 hodin … celková intenzita v daném profilu za 24 hodin
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Tabulka č. 31: Intenzity dopravy, ŘSD ČR, 2018

Komunikace č.

sčítací úsek

NA/24 hodin

OA/24 hodin

M/24 hodin

Celkem/24 hodin

II/415

6-4357

332

1466

19

1817

II/415

6-4356

523

1666

26

2215

II/408

6-4340

278

1071

13

1362

Pozn: pro přepočet intenzity dopravy pro rok 2018 byly použity růstové koeficienty v souladu s TP
225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání.

Schéma komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 30: Schéma komunikační sítě v dotčeném území, umístění záměru, čísla sčítacích profilů

Obcí Hevlín prochází železniční trať Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín (označená číslem 245). Jde o
jednokolejnou regionální dráhu o délce 6,4 km.
Provoz na ní byl zahájen v roce 1870, kdy tvořila součást hlavní trati c.k. privilegované Rakouské společnosti
státní dráhy z Vídně do Brna (Wien-Laa a.d.Thaya-Hrušovany n. Jevišovkou-Střelice-Brno). Stavebně je trať
dimenzována na eventuální položení druhé koleje. Úsek z Hevlína do stanice Laa a. d. Thaya ÖBB byl v
závěrečných týdnech druhé světové války poškozen a v roce 1947 zrušen. Výstavba železné opony dle
zákona z roku 1951 o ochraně státních hranic přeťala násep trati na dvou místech, těsně za stanicí Hevlín.
Od počátku 90. let existovaly snahy na obou stranách hranice o obnovu kdysi přerušeného přeshraničního
spojení, k realizaci takové stavby však nedošlo.
Osobní doprava na této trati byla zastavena k 1.7.2010, a to v souvislosti s rozšířením Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) na Znojemsko. Pro spojení Hrušovan nad Jevišovkou s
Hevlínem i okolními obcemi je upřednostněna doprava autobusová. Jednání o obnově zrušeného úseku
Hevlín - Laa a.d.Thaya a rekonstrukci celé tratě probíhají nicméně nadále.
Na tok Labe je vázána Labská vodní cesta s šířce stávajícího vodního toku. Záměr s vodní dopravou
nekoliduje.
Jižně od obce Hevlín prochází cyklotrasa č. 48, která sdružuje několik významných cyklotras, mimo jiné
Greenway Praha – Wien. Trasa pokračuje mimo řešené území východním směrem s odbočkou na Laa an der
Thaya podél silnice II/415.
Jiné cyklistické ani turistické trasy v zájmovém území nejsou vyznačeny ani plánovány.
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Historie osídlení a obce
Obec Hevlín se nachází na jižní Moravě, 25 km na jihozápad od Znojma, 2 km od hranice s Rakouskem.
Území obce je ploché a intenzívně zemědělsky využívané, dominantu tvoří upravené koryto řeky Dyje. Území
má tvar vějíře otevřeného směrem k jihu, na severovýchodě se reliéf terénu mírně zdvihá. Severojižní osu
území tvoří silnice 415 směřující do rakouského města Laa an der Thaya.
Historie i název obce souvisí s četnými záplavami v oblasti. Německé jméno Höflein znamená česky
dvoreček. Z pověstí se traduje, že oblast kolem Hevlína bývala v jarních měsících zaplavována vodou z
četných ramen řeky Dyje. Obyvatelstvo se proto v prostoru dnešní obce nezdržovalo. Když voda opadla,
pracovali zde lidé na bahnem prohnojených úrodných polích a po práci se vraceli do svých příbytků za
Černou strouhou (na návrší za cihelnou). Někteří rolníci si v prostoru dnešní obce v sušších letech stavěli
provizorní chatrče, sloužící jako přístřešky před nepohodou. V letním období v nich přebývali. Tak vznikl
dvoreček. Po částečné regulaci Dyje, kdy se nebezpečí záplav zmírnilo, přesunuli se obyvatelé z návrší
Schwarzbachu do prostoru Hevlína natrvalo. Vznik obce Höflein lze datovat těsně kolem roku 1100. Po
odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 se začalo opět používat českého pojmenování Hevlín, vzniklého
na základě podobnosti s názvem obce na listině z roku 1282 (Houelin). Tohoto názvu používali slovanští
osídlenci prakticky už od středověku. Až do roku 1965 se užívalo názvu Hevlín nad Dyjí. Poněvadž však více
Hevlínů v českých zemích není, přídomku nad Dyjí se už neužívá.
Nejstarší písemná zpráva, v níž je Hevlín jmenován, pochází z roku 1282. Tohoto roku se soudil farář
hevlínského kostela (ve zprávě Houelin) jménem Jakob, s Friedrichem Mawerem, jenž byl údajně občanem
rakouského města Lávy. Předmětem sporu byl pozemek, úhor, který se nacházel u městečka Lávy ve směru
na Hevlín.
Hevlín byl pravděpodobně původně německého založení. Před druhou světovou válkou žilo v obci přibližně
2000 obyvatel. S odsunem českých Němců došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel, jež se následně ustálil
na počtu cca 1300. V současnosti žije v obci Hevlín přibližně 1400 obyvatel.
Severně od obce se nachází rozsáhlé ložisko cihlářské hlíny a moderní cihelna (Heluz). Převažuje zde
zemědělská výroba (např. Agrospol), ve směru na Hrabětice se nachází velkokapacitní vepřín Větrná.
Územně plánovací dokumentace
Dle územního plánu obce Hevlín schváleného v roce 2012 Zastupitelstvem obce Hevlín je území záměru
určeno jako plochy OM – komerční zařízení malá a střední, plochy ZV – veřejná zeleň a plochy DS – silniční.
Řešené území spadá do plochy pro občanskou vybavenost – komerční zařízení malá a střední:
Oboustranně podél silnice II/415 jižně od obce a od řeky Dyje až po státní hranici určené pro komerční
zařízení (He_258, 259, 260, 262, 263, 264, 265 a 266). Jedná se o lokalitu občanské vybavenosti. Plochy
v této lokalitě byly vymezovány postupně. Plochy po pravé straně silnice II/415 ve směru od státní
hranice byly vymezeny změnou č.1 ÚPSÚ Hevlín, která byla schválena zastupitelstvem obce 29.2.2000.
Plochy po levé straně silnice II/415 ve směru od státní hranice byly vymezeny změnou č.3 ÚPSÚ Hevlín,
která byla vydána zastupitelstvem obce dne 18.11.2008. Vzhledem k tomu, že plochy byly vymezovány
postupně, a podmínky jejich využití byly rovněž stanoveny nejednotně, stanovuje nový územní plán jejich
jednotné podmínky pro další využití.
Základní funkční využití je vymezeno územním plánem. Stavba je plně v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací.
Občanské vybavení - OM – komerční zařízení malá a střední
Plochy převážně komerčního občanského vybavení – sloužící například pro administrativu, obchodní
prodej, ubytování, stravování, služby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha
nenarušuje sousední plochy na přípustné normy pro obytné zóny;
Hlavní využití:
−

občanské vybavení komerčního charakteru

Přípustné využití:
−

nezávadné komerční a výrobní zařízení

−

veřejná prostranství
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−

zeleň

−

dopravní a technická infrastruktura související s využitím plochy

−

odstavná a parkovací stání související s využitím plochy

Podmínečně přípustné využití:
−

není stanoveno

Nepřípustné využití:
jsou veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty jež zhoršují kvalitu životního
prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a skládky stavebních materiálů, tuhých komunálních
odpadů apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě, nebo
v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanské infrastruktury.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu nejsou stanoveny.
Zeleň – ZV – veřejná zeleň
Významné plochy zeleně v sídlech, vyjímečně i v nezastavěném území. Zpravidla nezpevněné ozeleněné
plochy se sadovnickou úpravou.
Hlavní využití:
−

veřejně přístupná zeleň

Přípustné využití:
−

účelové a místní komunikace

−

chodníky, pěší trasy a cyklistické komunikace

−

parkoviště a odstavné plochy

−

autobusové zastávky

−

vodní plochy

−

besídky, altánky, objekty sloužící k údržbě zeleně

−

technická infrastruktura sloužící údržbě

Podmínečně přípustné využití:
−

není stanoveno

Dopravní infrastruktura – DS - silniční
Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnice, silnic I., II. a III. třídy a místních
komunikací I. a II. třídy, vyjímečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných
ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné
zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního
vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily,
hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací
stanice pohonných hmot.
Hlavní využití:
−

plochy silničních komunikací

−

plochy pěších komunikací a chodníků

Přípustné využití:
−

součásti komunikace: náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty

−

drobná architektura a mobiliář

−

přístřešky a čekárny pro veřejnou hromadnou dopravu

−

čerpací stanice pohonných hmot

−

odstavná stání
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−

veřejná prostranství

−

zeleň

Podmínečně přípustné využití:
−

není stanoveno

Navrhovaná stavba vyhovuje všem stanoveným regulativům.
Výřez z územního plánu obce Hevlín je uveden na následujícím obrázku.
Obrázek č. 31: Výřez z Územního plánu obce Hevlín
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:
Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení
stávající imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto
titulu předpokládány.
Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno.
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u
nejbližší chráněné zástavby.
Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.
Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za akceptovatelné, středně významné,
v širším měřítku je pak za nízké a nevýznamné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních
prostředků nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.
Záměr je situován na území ovlivněné antropogenní činností (průmyslová zóna) vyhrazené pro daný
typ využití (výroba a sklady). Narušení psychické pohody není předpokládáno.
Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro okolní sídla a jejich
obyvatele však jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obce a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné, rozsahem jako
lokální. Významné negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy provozu na kvalitu ovzduší
Pro posouzení vlivu záměru na imisní situaci v nejbližším okolí záměru byla vypracována rozptylová
studie (viz příloha č. 4). Jako modelové znečišťující látky byly zvoleny oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý
(CO), tuhé látky (PM10 a PM2,5), benzen, benzo(a)pyren. Výpočet studie proveden programem SYMOS ’97 v.
2007 - systémem pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů.
Podle metodiky „SYMOS´97“ byly
hodinových, maximálních denních a
referenčních bodů a ve zvolených
nacházející se nejblíže posuzovanému

provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací (maximálních
průměrných ročních) vybraných znečišťujících látek v pravidelné síti
5ti výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytné objekty,
záměru (mimo pravidelnou síť).

Výpočet byl proveden pro navržený záměr jako příspěvek ke stávající úrovni imisních koncentrací
v zájmovém území.
Podrobné hodnocení výpočtu příspěvků k imisním koncentracím je předmětem rozptylové studie
(příloha č. 4). Příspěvky k imisním koncentracím posuzovaných znečišťujících látek v síti referenčních bodů
jsou v rozptylové studii prezentovány v grafickém znázornění ve formě izolinií.
Stávající imisní pozadí jednotlivých znečišťujících látek širšího zájmového území je na základě celostátních
dat z monitoringu kvality ovzduší uvedeno rovněž v rozptylové studii. V této studii jsou rovněž uvedeny i
platné imisní limity stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Z hlediska výsledků výpočtů mají roční průměrné koncentrace lepší vypovídací hodnotu oproti hodnotám
krátkodobých koncentrací. Dlouhodobé průměrné hodnoty mají věrohodnější charakter, neboť eliminují
(především z hlediska statistického) některé náhodné skutečnosti. Zohledňují lépe vliv meteorologických
podmínek (větrné růžice) a tedy i vliv trvání různě velkých krátkodobých koncentrací.

Hodnocení imisních příspěvků záměru
oxid dusičitý – NO2
Nejvyšší maximální hodinové koncentrace znečišťující
látky NO2 z provozu záměru byly vypočteny na úrovni do
2,08 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3 s přípustnou
četností překročení 18 hodin.

koncentrace

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím téže
škodliviny byl vypočten na úrovni do 0,036 µg/m3. IL je
40 µg/m3.

imisní
limit
[µg/m3]

příspěvky
[µg/m3]

prům. roční

40

0,036

max. hodinová

200

2,08

částice frakce PM10 a PM2,5
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím
PM10 byl vypočten na úrovni do 0,168 µg/m3. Imisní limit
je 40 µg/m3. Nejvyšší vypočtené průměrné denní
koncentrace PM10 jsou na úrovni do 7,04 µg/m3. IL je
50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů.
Příspěvky k průměrným ročním koncentracím škodliviny
PM2,5 byly vypočteny na úrovni do 0,044 µg/m3, imisní
limit je 25 µg/m3.

imisní
limit
[µg/m3]

příspěvky
[µg/m3]

prům. roční PM10

40

0,168

nejvyšší denní PM10

50

7,04

prům. roční PM2,5

25

0,044

koncentrace
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benzen
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím
benzenu byl vypočten na úrovni do 0,062 µg/m3. IL pro
tuto charakteristiku je 5 µg/m3.

koncentrace

imisní limit
[µg/m3]

příspěvky
[µg/m3]

prům. denní

5

0,062

koncentrace

imisní limit
[ng/m3]

příspěvky
[ng/m3]

prům. denní

1

0,003

koncentrace

imisní limit
[mg/m3]

příspěvky
[µg/m3]

prům. denní

10

0,067

benzo(a)pyren
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím
BaP byl vypočten na úrovni do 0,003 ng/m3. IL pro tuto
charakteristiku je 1 ng/m3.

oxid uhelnatý – CO
Příspěvek záměru k průměrným denním koncentracím
látky CO byl vypočten na úrovni do 0,067 µg/m3. IL je
stanoven na úrovni 10 mg/m3.

Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k obytné zástavbě bylo provedeno pro vybrané výpočtové body
nejbližší obytné zástavby znázorněné na následujícím obrázku. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve
vzdálenosti cca 1500 m od záměru, v zástavbě obce Hevlín. Hodnoty vypočtených koncentrací pro jednotlivé
znečišťující látky ve výšce 6 m nad povrchem jsou uvedeny v tabulce níže.
Obrázek č. 32: Vybrané body obytné zástavby

STRANA 65 z 95

Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Tabulka č. 32: Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body stávající obytné zástavby

Číslo bodu

1

2

3

X [m]

-620284

-619884

-619534

Y [m]

-1208080

-1208230

-1208180

Z [m]

180

180

179

0,00139

0,00146

0,00136

0,894

0,910

0,919

1,32

1,33

0,86

0,0025

0,0027

0,0024

0,00070

0,00077

0,00068

Benzen – průměrné roční koncentrace [µg/m ]

0,00069

0,00075

0,00068

BaP – průměrné roční koncentrace [ng/m3]

0,000050

0,000055

0,000049

0,00065

0,00071

0,00064

NO2 – průměrné roční koncentrace [µg/m3]
3

NO2 – maximální hodinové koncentrace [µg/m ]
3

PM10 – nejvyšší denní koncentrace [µg/m ]
PM10 – průměrné roční koncentrace [µg/m3]
3

PM2,5 – průměrné roční koncentrace [µg/m ]
3

3

CO – průměrné denní koncentrace [µg/m ]

Nejvyšší vypočtená maximální hodinová koncentrace NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby je v bodě 3
a to na úrovni 0,919 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s povoleným počtem
překročením IL 18 hod/rok. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2 ve vybraných bodech
nejbližší obytné zástavby dosahují hodnot na úrovni 0,00146 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční
koncentrace NO2 je na úrovni 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby jsou na úrovni do 1,33 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s povoleným počtem
překročením IL 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do
0,0027 µg/m3, tedy do 0,01 % imisního limitu 40 µg/m3. Vypočtené příspěvky k průměrným ročním
koncentracím pro škodlivinu PM2,5 dosahují hodnot na úrovni do 0,00077 µg/m3 (0,003 % IL). Imisní limit
pro tuto charakteristiku je 25 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen ve vybraných bodech nejbližší
obytné zástavby jsou na úrovni do 0,00075 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3.
Vpočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci škodliviny BaP ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby jsou na úrovni do 0,000055 ng/m3. Tedy do úrovně 0,006 % platného imisního limitu 1 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené příspěvky imisních koncentrací ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby pro
škodlivinu CO jsou na úrovni do 0,00071 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 10 mg/m3.
Celkové zhodnocení příspěvku realizace záměru ke znečištění ovzduší
Maximální hodinový imisní příspěvek škodliviny NO2 z provozu záměru byl vypočten na úrovni do 2,08 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je stanoven na 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin
v roku. Příspěvky zdrojů k průměrným ročním koncentracím této škodliviny byly vypočteny na úrovni do
0,036 µg/m3, tj. 0,09 % imisního limitu 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 jsou v rámci předpokládaného provozu
záměru na úrovni 7,04 µg/m3. Imisní limit tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s maximální četností překročení
35 dnů. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM10 byl vypočten na úrovni do
0,168 µg/m3, tedy na úrovni 0,4 % platného imisního limitu 40 µg/m3. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním
koncentracím škodliviny PM2,5 byl vypočten na úrovni do 0,044 µg/m3 (0,2 % imisního limitu 25 µg/m3).
Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen z provozu vyvolané dopravy byl
vypočten na úrovni 0,062 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3.
Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do 0,003 ng/m3.
Vypočtené příspěvky jsou na úrovni do 0,3 % imisního limitu 1 ng/m3.
Příspěvek zdrojů k průměrným denním koncentracím škodliviny CO z provozu záměru byly vypočteny na
úrovni do 0,067 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 10 mg/m3.
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Celkově lze konstatovat, že provoz záměru nebude mít výrazný vliv na kvalitu ovzduší v předmětné lokalitě.
Příspěvky nových zdrojů znečišťování ovzduší k průměrným ročním koncentracím uvažovaných škodlivin se
pohybují pod 1 % platných imisních limitů.
Etapa výstavby - v průběhu výstavby může, především během zemních prací, docházet krátkodobě ke
zvýšené emisi prašných částic. Takové případy však budou omezené a jejich dosah bude omezen pouze na
plochu vlastního staveniště a jeho nejbližší okolí. V etapě výstavby je důležité provádění opatření
k omezování primární emise tuhých látek (manipulace se sypkými materiály, jejich skladování a přeprava) i
vznik druhotné emise (pojíždění vozidel po nezpevněných cestách). Při důsledném dodržování všech opatření
ke snižování prašnosti bude sekundární prašnost minimální. Opatření ke snižování emisí znečišťujících látek
během výstavby jsou navržena níže v textu (kapitola D.IV.).
Význačný zápach - během výstavby ani provozu posuzované stavby se nevyskytnou v ovzduší takové
koncentrace aromatických látek, které by mohly obtěžovat obyvatelstvo. Záměr není zdrojem pachových
látek ani významného zápachu.
Jiné vlivy na ovzduší a klima
Navržený záměr neovlivní makroklima v blízkém ani širším okolí.
Záměr nemá potenciál svým charakterem ani rozsahem (změna typu ploch) ovlivnit mezoklimatické poměry
v území.
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná posuzovaným záměrem
nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže hodnocenými škodlivinami – NO2 , CO, PM10, PM2,5,
benzenu a benzo(a)pyrenu.
Celková imisní zátěž zájmového území při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší
(např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisních limitů a vliv
posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší nebude významný.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat velikostí za nízké, rozsahem za lokální.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk z provozu záměru – stacionární zdroje a doprava
Za účelem posouzení výsledné hlukové situace po realizaci záměru byla vypracována akustická studie,
která je uvedena v příloze č. 5 oznámení.
Předmětem akustické studie bylo posouzení změny hlukové zátěže způsobené 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.
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučených
teoretických akustických vztahů pro šíření zvuku ze shora definovaných stacionárních (technických) zdrojů
hluku záměru, na jejichž základech pracuje použitý výpočtový program Predictor-LimA 7810, verze 9.11 a
jehož výpočtový algoritmus koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP
2002/49/ES) pro silniční dopravu, metodikou RLM2 pro železniční dopravu a normou ISO 9613-2 pro
průmyslový hluk, zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další možné
ovlivňující podmínky.
Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších chráněných
venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro následující stavy, které jsou označeny jako varianty:
Varianta B 1 – denní, provozní hluk navrhovaného centra (stacionární zdroje hluku a hluk z obslužné
dopravy - osobní automobily zákazníků a nákladní automobily zásobování) ve všední dny.
Varianta B 2 – denní, provozní hluk navrhovaného centra (stacionární zdroje hluku a hluk z obslužné
dopravy - osobní automobily zákazníků a nákladní automobily zásobování) ve dnech pracovního volna.

STRANA 67 z 95

Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Varianta C1 – denní a noční doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové
působení provozního hluku předmětné stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční
dopravy a provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích) ve všedních
dnech.
Varianta C2 – denní a noční doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové
působení provozního hluku předmětné stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční
dopravy a provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích) ve dnech
pracovního volna.
Definici chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb uvádí § 30 zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění následovně:
„(3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí
jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního
prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání,
staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.“
Výpočet byl proveden plošně v pravidelné výpočtové síti a dále v 5ti referenčních bodech, které představují
nejbližší chráněný venkovní prostor staveb.
Popis jednotlivých referenčních bodů výpočtu je uveden v části C oznámení a dále v akustické studii (příloha
č. 5).
Varianta B1 - Příspěvky záměru ze stacionárních zdrojů hluku a dopravy na veřejných
komunikacích ve všední dny
Obrázek č. 33: Hluk ze stacionárních zdrojů - hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – noc
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Tabulka č. 33: Hluk z areálu - vypočtené hodnoty LAeq - den

Výpočtový bod

Výška výp. bodu

Vypočtená hodnota

Hygienický limit hluku

Překročení limitu

[m]

LAeq,8h [dB]

LAeq,1h [dB]

1

+4,0

19,22

40

2

+4,0

18,39

40

Nezjištěno

3

+4,0

16

40

Nezjištěno

4

+4,0

20,08

40

Nezjištěno

5

+4,0

---

40

Nezjištěno

Nezjištěno

Obrázek č. 34: Hluk z generované dopravy - hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den

Tabulka č. 34: Hluk z generované dopravy - vypočtené hodnoty LAeq - den

Výpočtový bod

Výška výp. bodu

Vypočtená hodnota

Hygienický limit hluku

[m]

LAeq,16h [dB]

LAeq,16h [dB]

Překročení limitu

1

+4,0

40,39

60

Nezjištěno

2

+4,0

52,64

60

Nezjištěno

3

+4,0

48,34

60

Nezjištěno

4

+4,0

36,77

60

Nezjištěno

5

+4,0

45,75

60

Nezjištěno

Varianta výpočtově hodnotí předpokládané příspěvkové hlukové vlivy z provozu navržené volnočasového
centra v denní a noční době na chráněné venkovní prostory nejbližších staveb, které jsou postaveny ve
sledovaném území. Varianta zahrnuje pohyb obslužné dopravy navržené stavby (provoz osobních automobilů
a nákladních automobilů (zásobování) po příjezdové komunikaci, provoz osobních automobilů po parkovišti a
provoz nákladních automobilů v prostoru pro zásobování) a provoz stacionárních zdrojů hluku navržené
stavby, ve všední den.
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Vypočtené hodnoty jsou v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu ke stanovenému
hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB a pro noční dobu LAeq,1h = 40 dB u stacionárních
zdrojů a LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB u vyvolané dopravy. Veškeré vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech zadaných výpočtových bodech jsou nižší, než je stanovený
hygienický limit hluku pro denní i noční dobu.
Varianta B2 - Příspěvky záměru z dopravy na veřejných komunikacích ve dnech pracovního
volna
Obrázek č. 35: Hluk z generované dopravy - hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den

Tabulka č. 35: Hluk z generované dopravy - vypočtené hodnoty LAeq - den

Výpočtový bod

Výška výp. bodu

Vypočtená hodnota

Hygienický limit hluku

[m]

LAeq,16h [dB]

LAeq,16h [dB]

Překročení limitu

1

+4,0

44.63

60

Nezjištěno

2

+4,0

56.89

60

Nezjištěno

3

+4,0

52.59

60

Nezjištěno

4

+4,0

40.9

60

Nezjištěno

5

+4,0

50.02

60

Nezjištěno

Varianta výpočtově hodnotí předpokládané příspěvkové hlukové vlivy z provozu navržené volnočasového
centra v denní době na chráněné venkovní prostory nejbližších staveb, které jsou postaveny ve sledovaném
území. Varianta zahrnuje pohyb obslužné dopravy navržené stavby (provoz osobních automobilů po
příjezdové komunikaci, provoz osobních automobilů po parkovišti, ve dnech pracovního volna.
Vypočtené hodnoty jsou v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu ke stanovenému
hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB a pro noční dobu LAeq,1h = 40 dB u stacionárních
zdrojů a LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB u vyvolané dopravy. Veškeré vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech zadaných výpočtových bodech jsou nižší, než je stanovený
hygienický limit hluku pro denní dobu.
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Varianta C1 - předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové působení
provozního hluku navržené stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční dopravy a
provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích) ve všední dny
Obrázek č. 36: Hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den

Tabulka č. 36: Celková výhledová hluková zátěž ve všední dny - vypočtené hodnoty LAaeq - den

Výška výp. bodu
[m]

Varianta C1

Varianta A

LAeq,T [dB]

LAeq,T [dB]

1

+4,0

53,51

53,7

+0,2 dB

2

+4,0

65,81

66,0

+0,2 dB

3

+4,0

61,57

61,8

+0,3 dB

4

+4,0

49,72

49,9

+0,2 dB

5

+4,0

58,97

59,2

+0,2 dB

Výpočtový bod

Rozdíl

Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných v zadaných
výpočtových bodech v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb postavených v zájmovém území,
mezi variantami C1 a A (stávající stav) v denní době.
V denní době lze předpokládat navýšení hlukové zátěže od 0,2 do 0,3 dB. Veškeré navýšení jde na vrub
vyvolané automobilové dopravy. Stacionární zdroje hluku a parkoviště se na nárůstu zátěže nepodílejí.
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Varianta C2 - předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové působení
provozního hluku navržené stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční dopravy a
provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích) ve dnech pracovního
volna
Obrázek č. 37: Hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den

Tabulka č. 37: Celková výhledová hluková zátěž ve dnech pracovního volna - vypočtené hodnoty LAaeq - den

Výška výp. bodu
[m]

Varianta C2

Varianta A

LAeq,T [dB]

LAeq,T [dB]

1

+4,0

53,51

54.0

+0,5 dB

2

+4,0

65,81

66.3

+0,5 dB

3

+4,0

61,57

62.1

+0,6 dB

4

+4,0

49,72

50.3

+0,5 dB

5

+4,0

58,97

59.5

+0,5 dB

Výpočtový bod

Rozdíl

Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných v zadaných
výpočtových bodech v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb postavených v zájmovém území,
mezi variantami C2 a A v denní době.
V denní době lze předpokládat navýšení hlukové zátěže od 0,3 do 0,5 dB.
Podle §20 písmeno 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., platí že „Při hodnocení změny hodnot hlukového
ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných
vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB.“ Proto lze hodnocený záměr v dané lokalitě považovat za akceptovatelný.
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Celkové hodnocení z hlediska hlukové zátěže
Za stávajících podmínek jsou ve třech uvažovaných výpočtových bodech chráněného venkovního prostoru
dodržovány akustické limity jak pro denní tak i noční dobu. Ve zbývajících dvou jsou tyto limity překročeny.
Vliv záměru bude nižší než hygienické limity hluku pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB (vyvolaná doprava) a pro
noční dobu LAeq,1h = 40 dB (stacionární zdroje). V součtu se stávajícími zdroji hluku nedojde k nárůstu
akustického tlaku nad úroveň platných limitů pro denní dobu ve všech výpočtových bodech, kde jsou za
stávajících podmínek limity dodržovány.
Ve dvou výpočtových bodech, kde jsou limity překročeny lze očekávat nárůst o 0,2 resp. 0,3 dB ve všední
dny v denní době o 0,5 resp. 0,6 dB ve dnech pracovního klidu v denní době. Navýšení hlukové zátěže oproti
stávajícímu stavu proto považuji za akceptovatelné.
Akustická problematika je tedy v daném případě spolehlivě řešitelná, možnost vzniku technicky neřešitelných
přeslimitních hlukových vlivů lze prakticky vyloučit.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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, nakladače, rypadla (akustický výkon Lw okolo
105 dB). Přesné určení počtů strojů a jejich nasazení v průběhu pracovního dne bude provedeno v další fázi
projektové dokumentace po detailním rozpracování plánu organizace výstavby.
V etapě výstavby bude korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období
mezi 7:00 a 21:00) splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 až 100 metrů od místa provádění prací. Vzhledem k
tomu, že se chráněná zástavba nenachází v bezprostřední blízkosti navrhovaného záměru, lze předpokládat,
že splnění hygienického limitu pro hluk ze stavebních činností 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.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní,
velikostí jako nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou
očekávány.

D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
V současné době jsou dotčené pozemky převážně nezpevněné s původním zemním pokryvem. V území
dochází k přirozenému vsaku dešťových vod, přebytečná voda odtéká povrchově po terénu. Realizací záměru
dojde ke zpevnění a zastavění 47 415 m2 plochy, což představuje cca 72 % plochy navrhovaného areálu.
Z areálu záměru Outlet Hevlín budou do nejbližšího stálého vodního toku Dyje vypouštěny v maximálním
množství tyto vody:
Vody srážkové v množství

22 412,3 m3.rok-1

Vody předčištěné splaškové z nové výstavby

17 816,6 m3.rok-1

Vody předčištěné splaškové ze stávající ČS PHM v množství

96 m3.rok-1

Celkem z celého areálu

40 324,9 m3.rok-1

Přepočet celoročního úhrnu na fiktivní průměrný odtok

1, 278 l.s-1
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Vyčištěné splaškové vody z nových objektů Outlet Hevlín a stávající čerpací stanice budou vypouštěny do
toku Dyje relativně rovnoměrně a případné kolísání se bude pohybovat kolem průměrné celoroční hodnoty
0,57 l.s-1 v rozmezí řádově prvních jednotek l.s-1 podle parametrů výhledové čistírny odpadních vod.
Vzhledem k statistickým průtokům v řece Dyji v profilu Hevlín v rozmezích
Q355 = 2,1 m3.s-1 , Q1 = 70,0 m3.s-1, Q5 = 138 m3.s-1, Q100 = 282 m3.s-1
lze vypouštění řádově v prvních l.s-1 do toku v tomto profilu považovat za hydrologicky akceptovatelné, po
předchozím schválení Povodím Moravy.
Přítoky srážkových vod do vodního toku budou mít charakter tlumených přívalových špiček, které budou
zachycovány a transformovány v akumulačních nádržích, které pojmou přívalové intenzity srážkových vod
v areálu v rozmezí 0,561 až 0,945 m3.s-1. Srážkové vody budou částečně využívány pro sociální zařízení (WC)
v navrhovaném areálu, částečně pro zavlažování zeleně. Tím se sníží jak množství vypouštěných vod, tak i
množství odebíraných podzemních vod. Vypouštění nevyužité srážkové vody z retenčních nádrží nově
vybudovaným potrubím do toku bude probíhat především v bezdeštném období, aby byla
minimalizována soudobost při průchodu velkých vod v Dyji. Podrobnosti budou projednány se správcem toku
a vodoprávním úřadem tak, aby realizace tohoto záměru znamenala co nejmenší změnu v proudění vody a
dotčení vodnosti toku Dyje v profilu Hevlín.
Realizací hodnoceného záměru dojde k omezení infiltrace srážkových vod do podzemí pouze na části dotčené
plochy areálu. Z hlediska povodí jde o zanedbatelné omezení infiltrace a vliv na charakter odvodnění lze
hodnotit jako nevýznamný.
Stavba Outlet Hevlín nevyžaduje terénní nebo jiné úpravy, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke změně
rozsahu povodí stávajících toků nebo ke změnám v průběhu rozvodnic.
Výše uváděné vlivy na hydrologické charakteristiky záměru lze hodnotit jako neutrální a co do velikosti velmi
malé.
vlivy na jakost povrchových vod
V jižní části navrhovaného areálu bude vybudována čistírna odpadních vod s kapacitou cca 600 EO, na
kterou budou přiváděny a čištěny veškeré splaškové vody včetně vod ze stávající čerpací stanice PHM a
z kuchyní, které budou před čerpáním do čistírny vedeny přes lapák tuků. Tato odpadní voda bude vyčištěna
na předepsané hodnoty a bude přečerpávána nově položeným potrubím do toku Dyje.
Srážkové vody z parkovacích ploch budou sváděny přes odlučovač lehkých kapalin do retenční nádrže, do níž
bude přiváděn bez čištění i přepad z akumulace srážkové vody ze střech budov v areálu. Část srážkových
vod z akumulačních nádrží bude využita na splachování a stane se vodou splaškovou. Nevyužitá srážková
voda bude z retenčních nádrží přečerpávána do toku nově vybudovaným potrubím mezi čistírnou odpadních
vod a tokem Dyje.
Čistírna odpadních vod a odlučovač lehkých kapalin budou novými vodními díly, která zajistí dodržení
výstupních parametrů jakosti vody podle projektu, platných předpisů a podmínek Povodí Moravy s.p.
Záměr s velkou pravděpodobností nezpůsobí ředění povrchových vod přítokem většího množství srážkových
vod, protože zatímco srážkové vody budou mít nižší mineralizaci než voda v Dyji (podle vlastních měření
z 27.4.2016), podzemní voda z nového vrtu bude mít mineralizaci naopak vyšší – blízkou vodě z hlubokých
vrtů. Poměr srážkové vody (22 412,3 m3.rok-1) a splaškové vody (17 912,6 m3.rok-1) je obdobný (0,56 :
0,44).
V etapě výstavby budou pro zachycení splaškových vod ze sociálního zázemí stavby na zařízení staveniště
využita mobilní zařízení dodavatele stavby.
V dalším stupni projektové dokumentace záměru Outlet Hevlín je třeba podrobně specifikovat opatření pro
eliminaci případných úniků škodlivin do horninového prostředí nebo na hladinu vody v řece při realizaci
výustného objektu nové kanalizace nebo pro případ úniku těchto látek kanalizačním potrubím do toku Dyje
(sorpční prostředky, kontejner na ropné látky, mobilní norné stěny apod.).
Provoz záměru nepředstavuje riziko ovlivnění kvality povrchových vod v případě havarijního úniku. Veškeré
skladované látky nebezpečné vodám budou zajištěny havarijními jímkami, ev. potřebnými vhodnými obaly.
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Vliv vypouštění vyčištěných splaškových vod a vod srážkových do povrchového toku Dyje z uvažovaného
záměru lze proto hodnotit z hlediska jakosti povrchových vod jako neutrální a co do velikosti velmi malý.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových vod. V areálu nebudou ve významném
rozsahu skladovány nebezpečné látky ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Vliv realizace záměru na podzemní vody lze předpokládat
•

z hlediska poklesu infiltrace srážkových vod z ploch zpevněných stavbou do I. zvodně s mělkým
oběhem,

•

z hlediska odběru podzemní vody z II. zvodně uvažovanou vrtanou studnou.

Vliv na I. zvodeň v kvartérních náplavech
Záměrem dojde v důsledku výstavby nových objektů, vybudování parkovišť a komunikací ke zvýšení
odtokového koeficientu na nově zpevněných plochách (nyní travnaté plochy) o výměře celkem 47 415 m2, a
to
•

zastavěná plocha

15 280 m2

(nárůst součinitele odtoku z 0,1 na 0,9)

•

dopravní komunikace

14 413 m2

(nárůst součinitele odtoku z 0,1 na 0,8)

•

parkovací stání

9 860 m

•

komunikace pro pěší

7 862 m2

2

nárůst součinitele odtoku z 0,1 na 0,8)
(nárůst součinitele odtoku z 0,1 na 0,8)

Nárůst koeficientu odtoku srážkových vod se projeví povrchovým odtokem v úhrnném množství max.
22 412,3 m3.rok-1, což odpovídá při uvedené ploše 14,98 l.s-1.km-2. V tomto množství však není zohledněn
výpar, který je velmi významný zvláště v letních měsících, během nichž spadne 70% ročního srážkového
úhrnu. Nynější infiltraci srážkových vod do horninového prostředí proto uvažujeme prakticky jen od listopadu
do března, a to v množství jedné třetiny srážkového úhrnu, tj. 0,33 x 141 mm.rok-1, což odpovídá poklesu
infiltrace o 1,45 l.s-1.km-1. Úbytek infiltrace se projeví poklesem dosavadního podzemního odtoku řádově
v prvních desítkách %. Záměr neuvažuje s kompenzací tohoto jevu - se zasakováním srážkových vod do
horninového prostředí - z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, malé propustnosti jílovito písčitých zemin
až jílů pod stavbou a velmi malého sklonu hladiny v rovinatém území mezi regulovaným tokem Dyje a
Farskou strouhou (starou Dyjí). Bude se proto jednat o deficit infiltrace v uvedené výši. V daných
podmínkách je však jeho význam pro I. zvodeň a využívání okolích pozemků pro zemědělskou výrobu malý
až středně významný.
Směry proudění podzemní vody mělkého oběhu, která se v území nachází v písčitých sedimentech do
hloubek 2 až 4 m pod terénem, nebudou stavbou ovlivněny, protože tyto lehké stavby budou založeny na
betonových pasech zasahujících do nezvodněných zemin a nebudou tak vytvářet neúplnou ani úplnou
podzemní stěnu, na níž by docházelo ke změnám odtokových poměrů této podzemní vody.
Vliv na II. zvodeň v mořských sedimentech karpatu (artéská voda)
II. zvodeň bude ovlivněna odběrem podzemní vody pro areál Outlet Hevlín, a to v množství 0,8 až 1,0 l/s
z nově uvažovaného vrtu na pozemku p.č. 5379/23, označeného hydrogeologem opět HV 1. Nejbližší zdroje
s vodoprávním povolením se nacházejí na pozemcích p.č. 5405/25 (HV-1) a p.č. 5419/1 (HV1 a HV2) tzn. ve
vzdálenosti 152 až 430 m. Již povolené množství ze stávajících vrtů dosahuje 1700 m3.rok-1 a 13 982
m3.rok-1, resp. pro závlahu 200 m3.rok-1. Jedná se o artéskou zvodeň, v níž se vlivy čerpání mohou
projevovat do vzdálenosti nejméně stovek metrů. Lze proto očekávat vzájemné tlakové ovlivňování
stávajících odběrů a nového odběru, které bude třeba precizovat podrobným hydrogeologickým průzkumem.
Tento průzkum musí upřesnit využitelné množství vody ve II. zvodni a dosahy vlivů čerpání z jednotlivých
vrtů.
Vliv odběru podzemní vody pro areál Outlet Hevlín novým vrtem z tohoto hlubšího kolektoru lze proto
hodnotit z hlediska množství podzemních vod jako negativní a co do velikosti jako středně významný.
Třetí zvodeň, pokud se pod staveništěm nachází, záměrem ovlivněna nebude. Představuje zvodněné polohy
zachycené v blízkých termálních lázních Laa an der Thaya, kde je jímána dvěma vrty hlubokými 1448 m.
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vlivy na kvalitu podzemních vod
Jakost podzemní vody mělkého oběhu bude ovlivněna deficitem infiltrace pod zpevněnými plochami
vzestupem mineralizace vody, která proudí jen velmi pozvolna polohami s povodňovými sedimenty, často
s povahou povodňových hlín. Z hlediska jakosti těchto vod lze hodnotit vliv realizace záměru (zpevnění
ploch) jako negativní a co do velikosti velmi malý.
Jakost vody, která bude z kolektoru II. zvodně (artéské) jímána novým vrtem hlubokým 70 m, by neměla
být záměrem Outlet Hevlín ovlivněna, pokud nedojde k propojení I. a II. zvodně (např. nedostatečným
utěsněním ve vrtném profilu). V podzemní vodě je třeba očekávat zvýšené koncentrace železa, manganu,
dusičnanů, dusitanů a amonných iontů.
Z hlediska jakosti těchto vod lze hodnotit vliv nového jímání jako neutrální a co do velikosti velmi malý.
Během provádění stavby je třeba důsledně dbát na dodržování preventivních opatření směřujících
k vyloučení úniku škodlivin do horninového prostředí.
Vlivy na vodní zdroje
Záměr Outlet Hevlín ovlivní stávající vodoprávně povolená vodní díla a práva k odběru podzemních vod, a to
mírou popsanou v části věnované vlivu na podzemní vody. Tento vliv se týká II. zvodně s napjatou hladinou
v mořských sedimentech karpatu.
Vliv odběru podzemní vody pro areál Outlet Hevlín novým vrtem z tohoto hlubšího kolektoru lze proto
hodnotit z hlediska množství podzemních vod jako negativní a co do velikosti středně významný. Z hlediska
jakosti těchto vod lze hodnotit vliv nového jímání jako neutrální a co do velikosti velmi malý.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické charakteristiky povrchových
vod. Vliv na hydrogeologické charakteristiky podzemních vod II. zvodně z důvodu čerpání podzemních
vod je hodnocen jako negativní, velikostí jako středně významný. Ostatní zvodně (I. a III.) nebudou
záměrem ovlivněny. Vlivy na kvalitu povrchových i podzemních vod lze hodnotit jako velmi nízké až
zanedbatelné.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5 Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
záborem pozemků určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním jejich kvality. Výstavba záměru bude
realizována na pozemcích zařazených do IV. třídy ochrany půdy (100 % dotčené plochy ZPF).
Zábor půdy zařazené do IV. třídy ochrany lze hodnotit jako přijatelný negativní důsledek výstavby. Příslušný
orgány ochrany ZPF vydal souhlas s trvalým záborem zemědělské půdy. Vzhledem k průměrné produkční
hodnotě půdy a k vyčlenění dotčené plochy pro zástavbu jako součást komerční zóny, lze takový důsledek
považovat za akceptovatelný.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) rozsahu 65.564 m2. Dočasný zábor ZPF
není uvažován.
Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) není vyžadován.
Skrývka ornice na dotčených pozemcích bude využita v rámci zemědělského hospodaření.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu z hlediska záboru a kvality půdy lze hodnotit jako nízké, lokálního rozsahu. Významné
(relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Nedojde ke změně rovinaté a ploché morfologie terénu – namísto pole a travnaté plochy vzniknou asfaltové
a dlážděné komunikace a střechy nízkých budov.
Geologické poměry (litologický sled, geologická stavba území, náchylnost území k sesuvům apod.) realizací
záměru ovlivněny nebudou.
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor, jako podzemní budou realizovány pouze menší objekty
technické infrastruktury – retenční nádrž, objekty ČOV, vrt pro odběr podzemní vody.
Při zemních pracích bude vytěžena svrchní část geologického profilu (hrubé terénní úpravy). Stavba samotná
tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku vlastního provozu záměru významně dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území, na zemědělské půdě.
Vlivy na flóru - vzhledem k tomu, že stavba bude realizována výhradně na ploše zemědělské půdy, zábory
hodnotných ploch nejsou navrhovány, vliv na vegetaci bude velmi malý. V současnosti se na místě stavby
nachází pouze několik náletových dřevin, jejichž odstranění bude nezbytné při realizaci záměru. Žádné
zásadní negativní vlivy na flóru nelze očekávat.
Záměr vyžaduje odstranění stávající vegetace (dřeviny rostoucí mimo les) v okolí stávajícího vjezdu k ČS
PHM. Podle předběžného hodnocení jde o dřeviny, k jejichž odstranění není nutné povolení orgánu ochrany
přírody. Podrobnější vyhodnocení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.
Vlivy na faunu - podle prohlídky a charakteru lokality lze předpokládat výskyt pouze malého spektra
živočichů, především polních popř. synantropních druhů. S ohledem na plošný rozsah stavby a její charakter,
i s ohledem na stávající (z hlediska výskytu fauny nepříznivý) stav lokality lze vyloučit výraznější negativní
vlivy na živočichy, a to jak v období výstavby, tak i po realizaci stavby.
Na dotčených lokalitách nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů (podle
Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).
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Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. Celé zájmové
území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru. Lokální biokridor vedený podél Farské
strouhy v lesním porostu jižně od areálu nebude záměrem dotčen.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr není ve funkčním ani prostorovém střetu s žádnými významnými krajinnými prvky. Nejbližším VKP
je les jižně od areálu a vodní tok řeky Dyje cca 600 m severně od záměru. Žádný z uvedených
významných krajinných prvků nebude záměrem územně ani funkčně nijak dotčen.
Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou
záměrem dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem
ovlivněna a vlivy v tomto směru lze hodnotit jako nulové.
d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude
záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
svým stanoviskem ze dne 16.5.2016 vyloučil možnost jejich negativního ovlivnění (viz příloha č. 6
oznámení).
Vlivy na ekosystémy - na místě stavby i v blízkém okolí se nacházejí pouze uměle udržované ekosystémy
s nízkou ekologickou stabilitou (zastavěné plochy, ostatní plochy, zemědělská půda). Na nejbližší okolní
ekosystémy s vyšší stabilitou (les, občasný vodní tok) nebude mít záměr žádný vliv.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit z hlediska významu jako nulové, resp. zanedbatelné,
z hlediska velikosti jako nízké, rozsahem jako lokální. Realizaci záměru lze z biologického hlediska a z
pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit jako nulové.
Vlivy na významné krajinné prvky lze hodnotit jako nulové.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Evropsky významné oblasti ani ptačí oblasti nebudou záměrem ovlivněny.

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností (stávající zástavba,
silniční komunikace, protipovodňové hráze), realizace záměru charakter krajiny prakticky nezmění.
Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území ani nezpůsobí změnu
charakteru území, neboť navazuje na stávající zástavbu obdobného charakteru. Výšková hladina navržených
objektů nepřekročí výšku okolních staveb a respektuje platné regulační podmínky pro výstavbu v dané
lokalitě.
Stavba není výškově dominantní a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších
pohledech.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající,
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu,
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek mimo stávající objekty v rámci staveniště (ČS PHM) a
navazující infrastruktury.
Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce.
V řešeném území nejsou žádné architektonické a historické památky, které by byly realizací záměru
ovlivněny.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru nelze jednoznačně vyloučit,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana
případných archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění
zásahů do terénu.

D.I.10 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
cílové a zdrojové dopravy (součet příjezdů a odjezdů) obsluhujících záměr, představuje:
a) běžný pracovní den
osobní doprava návštěvníků

740 vozidel/den

z toho - podíl vozidel ze stávajícího proudu

222 vozidel/den

- nárůst vozidel

518 vozidel/den

osobní doprava zaměstnanců

40 vozidel/den

nákladní:

15 vozidel/den (3,5 - 7,5 t)

b) víkendový den
osobní doprava návštěvníků
z toho - podíl vozidel ze stávajícího proudu
- nárůst vozidel
osobní doprava zaměstnanců

1 230 vozidel/den
369 vozidel/den
861 vozidel/den
40 vozidel/den

Areál nákupního a volnočasového centra bude dopravně napojen na silnici II. třídy II/415. Podle výsledků
celostátního sčítaní dopravy 2010 (ŘSD) přepočtených na rok 2015 je doprava na daném úseku na úrovni
1926 voz/den. Realizací záměru dojde k navýšení osobní dopravy v lokalitě. Uvažovaný objem vyvolané
dopravy z provozu záměru je na úrovni 740 OA/den (pracovní dny) a 1230 OA/den (víkend). Podíl vozidel ze
současného zatížení silnice, které využijí služeb nového centra, byl uvažován 30 %. Celkový nárůst intenzity
dopravy na silnici II/415 v důsledku provozu záměru je tak na úrovni 518 OA/den (pracovní dny) a
860 OA/den (víkend). Veškerá vyvolaná doprava bude probíhat pouze v denní době. Je uvažováno
s rovnoměrným rozdělením generované dopravy na oba směry (směr ČR, směr Rakousko).
Podíl nárůstu dopravy generované záměrem představuje cca 21 % na celkových intenzitách dopravy na
silnici II/415 ve všední dny, a cca 33 % ve dnech pracovního volna. Ovlivnění dopravy lze považovat za
středně významné v lokálním měřítku, v širším měřítku pak za nízké. Záměrem nedojde k negativnímu
ovlivnění kapacity komunikací. Záměr je v souladu s územním plánem, nedochází proto ani k nárůstu zbytné
dopravy. Záměrem bude naplněna volná kapacita zóny pro výstavbu.
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Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Vlivy dopravy, související se záměrem, nepřekračují akceptovatelnou
míru, požadovanou příslušnými hygienickými předpisy.
Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv
dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako střední, z hlediska rozsahu jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (vytápění a doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz areálu a související doprava),
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (odvod dešťových a splaškových vod, čerpání podzemních vod),
→ zábor zemědělského půdního fondu (umístění záměru),
→ vliv na dopravu (doprava zákazníků a zaměstnanců, zásobování).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky jsou identifikovány jak z hlediska umístění stavby
(zábor ZPF, snížení plochy pro infiltraci dešťových vod), tak z hlediska vlastního provozu (čerpání
podzemních vod, hluk, doprava). Vlivy provozu hodnoceného záměru jsou omezeny na blízké okolí
nového areálu a na příjezdové komunikace. Důsledky realizace záměru lze hodnotit jako nízké až
střední, akceptovatelné, lokálního rozsahu. Umístění záměru i jeho následný provoz lze hodnotit jako
akceptovatelné.
V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné,
objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.
Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných
úniků s možností ohrožení kvality vod,

−

dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

Tepelné zdroje pro vytápění objektů budou voleny s ohledem na požadavek minimálních emisí látek
znečišťujících ovzduší.
V dalším stupni přípravy projektu je třeba podrobným hydrogeologickým průzkumem ověřit
vodní zdroj pro areál z hlediska jakosti a vydatnosti, míry vlivů na stávající vodní díla a práva
odebírat z nich podzemní vodu. Na základě výsledků průzkumu budou formulovány zásady pro
případnou soudobost odběrů vody všemi uživateli hlubokých studní – zdrojů podzemní vody z artéského
kolektoru.
V dalším stupni přípravy projektu je třeba prověřit možnost napojení areálu na stávající veřejný
vodovod, který vede podél komunikace např. diskontinuální odběrem s využitím akumulace pitné vody
tak, aby nedocházelo k soudobému odběru stávajících odběrů s navrhovaným záměrem. Tímto
způsobem by byla zajištěna potřeba pitné vody v obdobích, kdy by vydatnost vlastního zdroje podzemní
vody byla z jakéhokoli důvodu menší než požadovaných 0,8 až 1,0 l/s.
Za účelem omezení odtoku srážkových vod ze střech objektů a zpevněných ploch v areálu bude navržen
retenční systém na pozemku řešeného areálu. Retence srážkových vod bude sloužit k řízenému odtoku
srážkových vod, které nebude možno využít v rámci provozu (WC, závlaha zeleně). Přebytečné dešťové
vody budou odváděny vlastní kanalizací do recipientu (řeky Dyje).
Zpevněné plochy určené pro stání vozidel budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin. Typ,
kapacita a limity na výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení; konkrétní
podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad.
Provoz odlučovače lehkých kapalin bude řízen podle provozního řádu, který bude předložen k žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu.
Odpadní vody splaškové budou odváděny na vlastní biologickou čistírnu odpadních vod a po vyčištění
odváděny vlastní kanalizací do recipientu (řeky Dyje). Typ, kapacita ČOV a limity ukazatelů znečištění pro
vypouštění odpadních vod budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení; konkrétní podmínky
pro nakládání se splaškovými odpadními vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad.
Odpadní vody z kuchyní budou odváděny na ČOV přes lapač tuků.
Na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v PD.
Z hlediska ochrany před nadměrným hlukem jsou doporučena následující opatření:
−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zákaznický dopravní provoz,

−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen zásobovací dopravní provoz,

−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) budou vyloučeny jakékoliv manipulace ve venkovním prostoru
areálu,
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−

všechny zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily uvažované hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout,

−

v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,

−

v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory,
hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné).

V rámci stavby bude navržena a realizována výsadba zeleně (dřevin a keřů). Nejvýznamnější sadové
úpravy, spojené s výsadbou stromů, keřů a parkovými úpravami, budou provedeny v jižní části areálu,
který sousedí s plochou lesa. Zde bude ponechána nezastavěná plocha s funkcí veřejné (sídelní)
zeleně.
Pro vegetační a sadové úpravy budou navrženy druhy odpovídající místním klimatickým a půdním
podmínkám. Budou využity druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v daném prostředí.
Nezpevněné plochy v areálu budou zatravněny a udržovány jako součást vegetačních ploch (pravidelná
zálivka a sečení). Zejména je nutno bránit šíření invazních druhů rostlin.
Zařízení staveniště bude umístěno ve vlastním areálu stavby a nebude zasahovat na nezpevněné plochy
mimo něj.
Stavební stroje budou v průběhu stavby odstavovány pouze na plochách v areálu stavby.
Na staveništi musí být k dispozici havarijní sanační souprava pro okamžité odstranění případných
drobných úniků závadných látek na terén a do horninového prostředí. Před zahájením stavby vytvoří
dodavatel stavby aktuální seznam havarijních prostředků, které budou během stavby k dispozici s
ohledem na prováděné práce a blízkost vodního toku.
Kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období (říjen - březen) a pouze v rámci vymezeného
areálu stavby.
Během provádění stavby bude platit zákaz pohybu stavební techniky mimo příjezdové trasy a prostor
staveniště.
Stavební činnost s významnějšími zdroji hluku je vhodné omezit pouze na denní období, resp. mezi 700 –
2100 hod.
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 vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí, obzvláště v jižní části staveniště v okolí
budovaného vodního zdroje, čistírny odpadních vod a při realizaci výustního objektu kanalizace (riziko
úniku škodlivin potrubím nebo propustnými zásypy potrubí do vodohospodářsky významného vodního
toku Dyje).
Pohonné hmoty a provozní kapaliny do vozidel a stavebních strojů musejí být doplňovány mimo
staveniště, na zpevněných plochách, optimálně u čerpacích stanic pohonných hmot nebo
vodohospodářsky zabezpečených plochách.
Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
V průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
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Před zahájením provozu bude zpracován provozní řád vodního zdroje (nové vrtané studny) včetně
vnitroareálového vodovodu a provozní řád čistírny odpadních vod včetně vnitroareálové kanalizace
a vypouštění vod do toku. Tento provozní řád bude obsahovat i ustanovení pro období omezení provozu.
Zejména se jedná o následující podmínky:
−

měření předepsaných hydrogeologických parametrů na vodním zdroji, monitorovacím objektu

−

důsledné dodržování preventivních opatření při nakládání se závadnými látkami.

Oba uvedené provozní řády budou konzultovány a schváleny příslušnými orgány státní správy, uživateli
okolních zdrojů podzemní vody a zejména se správcem toku.
Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů, které
souvisejí s provozem výrobního závodu.
Během provozu bude zajišťována péče o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně
případných dosadeb za uhynulé jedince.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Posouzení vlivů na jednotlivé složky prostředí je založeno na odborném odhadu vycházejícím z předpokladů
uvedených v tomto oznámení.
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.
Záměr (nákupní a volnočasové centrum) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů
na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (orná půda) není
mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.

STRANA 83 z 95

Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě. Umístění (lokalizace) je vázáno na plochy pozemků
vymezené v projektové dokumentaci a v tomto oznámení. Záměr nebyl řešen ani hodnocen v jiných
lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, voda, hluk, doprava, 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.
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.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou v plném znění uvedeny odborné studie:
Inženýrsko-dopravní studie (příloha 3)
Rozptylová studie (příloha 4)
Akustická studie (příloha 5)
Hydrogeologický posudek – vsakování dešťových vod (příloha 6)
Hydrogeologický posudek – zdroj vody (příloha 7).

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem oznámení je
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech
na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení
může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného
závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je novostavba nákupního a volnočasového centra na katastru
obce Hevlín. Cílem záměru je vytvoření komerční zóny, jejíž součástí budou obchodní plochy a různé aktivity
pro volný čas.
Název záměru: Outlet Hevlín, nákupní a volnočasové centrum
Oznamovatel: Ing. Nezar Abbas, Podolí č.p. 483, 664 03 Podolí
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20
ha.
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s
celkovou výměrou nad 10.000 m2 zastavěné plochy.
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad
6.000 m2 zastavěné plochy.

sloupec:

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
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Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Plocha řešeného území (obchodní areál)

65 564 m2

−

zastavěná plocha budovami

15 280 m2

−

dopravní komunikace

14 413 m2

−

parkovací stání

−

zelené plochy

−

komunikace pro pěší

9 860 m2
18 149 m2

Počet parkovacích stání pro osobní automobily:

7 862 m2
493 stání

Záměr je umístěn v jižní části katastrálního území Hevlín, v okrese Znojmo, poblíž silnice II/415, cca 1500 m
jižně od kompaktní zástavby obce Hevlín.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Hevlín

katastrální území:

Hevlín, 638781

pozemky:

parcely č. 5379/20, 5379/22, 5379/23, 5379/28, 5379/29, 5379/30, 5379/31

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Lokalita pro navrhovanou stavbu areálu Outlet Hevlín má podle schváleného územního plánu obce Hevlín
charakter plochy pro občanskou vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Navrhovaný záměr odpovídá
využití, pro které je dané území určeno.
Jedná se o novostavbu několika objektů nákupního a volnočasového centra. Cílem je vytvoření komerční
zóny, společně se zónou relaxace a zábavy. Účelem užívání jsou obchodní plochy a vytvoření nových
volnočasových aktivit.
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Nebude zde probíhat žádná výrobní činnost, která by mohla mít negativní vliv na okolní prostředí.
Lokalita v k.ú. Hevlín vyhovuje požadavkům investora velikostí i umístěním v regionu s napojením na
komunikační tahy zajišťující spojení na region a do celé ČR.

Popis urbanistického řešení
Řešené území se nachází v okrese Znojmo, v jižní části katastrálního území Hevlín. Pozemek je ze západní
strany vymezen komunikací II/415, z jižní strany je ohraničen zelení, na východní a severní straně se
nacházejí zemědělské pozemky.
Pro napojení parkoviště a obslužných komunikací pro zásobování bude využit stávající vjezd k čerpací stanici
ze silnice II/415.
Hlavní zástavba areálu bude situována k severovýchodnímu rohu areálu. Je navržena jako kompaktní do
tvaru písmene L. Zbytek pozemku bude sloužit jako parkoviště, obslužné komunikace a zelené plochy.
Hlavní zástavba centra je navržena do tvaru písmene L. Budovy budou umístěny jednak po obvodu, tak
uvnitř tohoto obvodu. Dispozičně tak vznikne pětitrakt. Tvar písmene L byl vybrán kvůli rozčlenění
pohledových stran areálu na menší celky, díky čemuž bude celek přívětivější k venkovskému rázu okolní
krajiny. Objekty zde budou dvoupodlažní, pouze v ojedinělých případech třípodlažní. Hlavní vstup do centra
je situován ve vnitřním rohu vnějšího objektu. Odtud prochází hlavní uliční osa končící dominantní stavbou
dětského a herního světa s náměstím, celý prostor bude krytý a prosvětlený. Další dva vstupy budou na
koncích objektu, kde bude situován hotel a zábavní prostor.
Tvarové a barevné řešení jednotlivých budov bude inspirováno jednotlivými historickými slohy architektury,
které budou doplněny o prvky moderní architektury, jako je zasklení hlavní ulice, nebo věž při vjezdu do
areálu.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)
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Členění stavby na stavební objekty
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Obchodní jednotky
Hotelová část
Budova dětského a zábavního světa
Věž pro indoor skydiving
Zpevněné a manipulační plochy
Sadové úpravy
Přípojka vodovodu
Přípojka splaškové kanalizace
Přípojka NN
Přípojka optického sdělovacího kabelu

Popis stavebního řešení
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti – komerční zařízení. Stavba integruje funkci obchodního
prodeje s dalšími službami jako je ubytování, volnočasové aktivity, stravování a další. Tomuto
účelu užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby.
Obchodní jednotky jsou rozděleny na plochy prodejní a skladovací. Prodejní plochy jsou situovány do
přízemí a skladování do 1.NP.
Hotelová část má hlavní vstupy z parkoviště a z ulice outletového centra. Ve vstupní hale je umístěna
recepce, bar a WC. Pravá část přízemí je potom vyčleněna pro restauraci. Levá strana přízemí potom pro
zázemí hotelu a wellness centrum. V přízemí hotelu se dále nachází tři kongresové místnosti. První nadzemní
podlaží je celé věnováno pokojům pro hosty.
Budova dětského a zábavního světa má vstup z hlavní ulice centra a tvoří její ukončující prvek. Vstupní
hala tvoří hlavní komunikační a organizační prostor. Je zde umístěna pokladna se šatnou, vstup do prostor
WC, vstup do zázemí zaměstnanců. K hale volně navazuje kavárna s výhledem do hlavního prostoru dětské
části.
V prvním nadzemním podlaží je kolem ochozu navržen herní prostor pro trenažery, simulátory, 5D kino a
další zábavní aktivity. Herní prostor je tvořen centrální komunikační halou se schodištěm, pokladnou a
šatnou. Odtud jsou přístupná dvě křídla. V pravé části jsou uvažovány herní automaty a v levé potom herní
stoly. Každá část má vlastní bar s posezením pro zákazníky. Budova má dvě patra, přičemž druhé
dispozičně a funkčně kopíruje první.
V navrhované stavbě nebudou instalována žádná výrobně technologická zařízení.

Předběžné rozdělení zastavěných ploch
Funkce

Zastavěná plocha
2

Užitná plocha

(m )

(m2)

Obchody
(cca. 50 jednotek á 145 m2 prodejní plochy)

10.250

20.500

Restaurace (4x200)

800

800

Kavárna (3x150)

450

450

Fasfood jednotky

300

300

800

1.600

Hotel (60 pokojů á 45 m )

1.350

2.700

Dětský svět, simulátory, 5D kino

1.230

2.760

Indoor skydiving (věž)

100

100

Neprodejní plochy celkem

5.030

8.710

Celkem

15.280

29.210

Zábavní prostor
2
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Napojení na inženýrské sítě, údaje o provozu
Zásobování vodou bude řešeno vlastním zdrojem s využitím podzemní vody. Pro tento způsob zásobování
vodou bude zřízen nový vrt jako zdroj vody. Voda bude dále upravována v úpravně vody, aby splnila
požadavky na kvalitu pitné vody.
Odpadní vody dešťové i splaškové budou napojeny na vlastní novou areálovou oddílnou kanalizaci. Na
pozemku bude vybudována vlastní biologická čistírna odpadních vod.
K napojení elektrického vedení bude využita trafostanice umístěna na pozemku investora, na parcele č.
5379/28 při čerpací stanici PHM. Trafostanice bude posílena podle potřeby navrhované stavby.
Pod stavebním pozemkem vede také středotlaký plynovod, který bude využit pro vytápění jednotlivých
objektů.
V areálu bude zaměstnáno cca 250 osob.
Předpokládaná návštěvnost celého areálu je cca 1000 - 2000 zákazníků ve všední dny, o víkendu cca 3000 4000 lidí za den. Kapacita hotelu je 60 pokojů, celkem 80 lůžek. Počet a velikost stravovacích zařízení je
dostatečná pro odhadovanou návštěvnost. Areál bude v provozu celoročně pouze v denní době. Doprava a
zásobování v noční době budou vyloučeny.
Návrh stavebního řešení záměru je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace navrženého záměru
jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 8 (Doklady):
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, Stavební úřad, vyjádření č.j.: MUHR 9362/2014/STU1 ze dne
28.11.2014:
„Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) sděluje, že pozemky:
−

parc.č. 5379/22 a 5379/23 v katastrálního území Hevlín jsou územním plánem obce Hevlín označené jako
plochy OM – komerční zařízení malá a střední. V plochách s tímto funkčním využitím je
charakterizováno hlavní využití jako občanské vybavení komerčního charakteru (podrobnosti viz
příloha).

−

parc.č. 5379/20 a 5379/31 v katastrálního území Hevlín jsou územním plánem obce Hevlín označené jako
plochy ZV – veřejná zeleň. V plochách s tímto funkčním využitím je charakterizováno hlavní využití jako
zeleň (podrobnosti viz příloha).

−

parc.č. 5379/28, 5379/29 a 5379/30 v katastrálního území Hevlín jsou územním plánem obce Hevlín
označené jako plochy DS – silniční. V plochách s tímto funkčním využitím je charakterizováno hlavní
využití jako plochy silničních komunikací a plochy pěších komunikací a chodníků (podrobnosti viz
příloha).“

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 8
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 73540/2016 ze dne 16.5.2016:
„Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle
ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů vyhodnotil na základě Vaší žádosti, podané dne 05.05.2016, možnosti vlivu výše uvedeného záměru na
lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví, 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 stručný popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
převážně jako nízké, vyjímečně jako střední velikosti. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní
vody, hluk apod.) budou nízké a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře způsobující přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik vlastním záměrem.
Provoz navrhovaného areálu nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. Záměr bude
vytápěný zemním plynem. Jiné zdroje znečišťování ovzduší (kromě dopravy) nejsou v rámci záměru
uvažovány. Změny vlivem nových zdrojů a vyvolané dopravy nezpůsobí na posuzovaném území překročení
imisních limitů u posuzovaných znečišťujících látek a jsou z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelné. Ani při
součtu pozadí a příspěvku zdrojů nedojde k překročení imisních limitů. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní
situaci lze považovat za nízké a lokální.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit jako nízké a přijatelné. Navržené umístění,
stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové ochrany. Hluk ze zdrojů záměru
(stacionární i mobilní) nezpůsobí překračování hygienických limitů v chráněném prostoru nejbližší okolní
obytné zástavby. Provoz dopravy generované záměrem ve výhledovém stavu nezpůsobí významnou a
prokazatelnou změnu akustické situace.
Dominantním zdrojem hluku v zájmové území je automobilová doprava. Příspěvek záměru (nárůst o 0,2 –
0,6 dB) je akusticky nevýznamný, vlivem záměru tedy nedojde k překročení limitu ani k významné změně
stávající dopravně-hlukové situace.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické charakteristiky povrchových
vod. Vliv na hydrogeologické charakteristiky podzemních vod II. zvodně z důvodu čerpání podzemních
vod je hodnocen jako negativní, velikostí jako středně významný. Ostatní zvodně (I. a III.) nebudou
záměrem ovlivněny. Vlivy na kvalitu povrchových i podzemních vod lze hodnotit jako velmi nízké až
zanedbatelné.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ve výši 65 564 m2 ve IV. třídě
ochrany ZPF. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny. Vliv na půdu (zábor,
kvalita) lze hodnotit jako nízký a lokální.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na
kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na živočichy ani rostliny. Záměr je situován na
ploše orné půdy. Jde o antropogenně ovlivněné území navržené k zástavbě. Podle dostupných podkladů se
na místě záměru a jeho okolí nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nelze tudíž
předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími,
evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
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Vliv na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízký až zanedbatelný, rozsahem lokální.
Realizace záměru nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani
nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné
změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako střední, z hlediska rozsahu jako lokální. Podíl nárůstu dopravy generované záměrem
představuje cca 21 % na celkových intenzitách dopravy na silnici II/415 ve všední dny, a cca 33 % ve dnech
pracovního volna.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Vlivy dopravy, související se záměrem, nepřekračují akceptovatelnou
míru, požadovanou příslušnými hygienickými předpisy.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být
záměrem negativně ovlivněny.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Outlet Hevlín –
nákupní a volnočasové centrum“ na území obce Hevlín přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy 1:10 000
1.5. Situace řešeného území 1:5 000
1.6. Situace záměru na podkladu ortofotomapy 1:5 000
1.7. Situace záměru na podkladu katastrální mapy
1.8. Hydrologická situace
1.9. Fotodokumentace
2. Situace stavby
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy 1:10 000
3. Dopravně-inženýrská studie
4. Rozptylová studie
5. Akustická studie
6. Hydrogeologický posudek – vsakování dešťových vod
7. Hydrogeologický posudek – zdroj vody
8. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.4. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
plocha zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.5. SITUACE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:5 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.6. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

mìøítko 1:5 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.7. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY

LEGENDA:
hranice areálu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.8. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
1.8. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.9. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled pøes zájmové území k západu,
vpravo stávající ÈS PHM v areálu zámìru

foto è. 2
pohled pøes zájmové území k severu,
vlevo stávající ÈS PHM v areálu zámìru

foto è. 3
pohled na plochu zámìru od západu

foto è. 4
pohled do prostoru stávající ÈS PHM ze severu

foto è. 5
pohled na øešené území ze severu,
vpravo pøíjezdová komunikace II/415 ve smìru od Hevlína

foto è. 6
pohled na stávající vjezd k ÈS PHM z jihu,
vlevo silnice II/415 ve smìru na Hevlín
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Lukáš Konečný

Ateliér DPK, Brno
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1. Dopravní část - rozvaha
2. Grafická část
Příloha 1 - stávající stav
Příloha 2 - doprava generovaná záměrem, 2020, všechní den
Příloha 2 - doprava generovaná záměrem, 2020, den pracovního volna

OUTLET HEVLÍN
DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ STUDIE
Výsledky celostátního sčítání dopravy pro rok 2010:
silnice: II/415
sčítací úsek: 6-4357
těžká vozidla
329

osobní vozidla
1437

Přepočet pro rok 2015:

Podíl denní intenzity:
Podíl noční intenzity:

celkem
1783

90%
10%

1733 voz
193 voz
493

Běžný pracovní den

Celková intenzita vygenerovaná v denních hodinách:
Celková intenzita vygenerovaná v nočních hodinách:

740 voz
0 voz

Podíl vozidel ze současného zatížení silnice, která využijí služeb nového centra:

Celkový nárůst denní intenzity na profilu silnice II/415:

518 voz

Výsledná denní profilová intenzita na silnici II/415:
2251 voz
Je uvažováno s rovnoměrným směrovým rozdělením generované dopravy:
Výsledná noční profilová intenzita na silnici II/415:

STAV 2:

193 voz

(obrátka cca 1,5)

30%
tedy

222 voz

(pouze osobní)

50% směr ČR
50% směr Rakousko
(beze změny)

Víkendový den

Celková intenzita vygenerovaná v denních hodinách:
Celková intenzita vygenerovaná v nočních hodinách:

1230 voz
0 voz

Podíl vozidel ze současného zatížení silnice, která využijí služeb nového centra:

Celkový nárůst denní intenzity na profilu silnice II/415:

861 voz

Výsledná denní profilová intenzita na silnici II/415:
2594 voz
Je uvažováno s rovnoměrným směrovým rozdělením generované dopravy:
Výsledná noční profilová intenzita na silnici II/415:

STAV 3:

voz/24 hodin na profilu

1,08 koef. vývoje intenzit pro silnici II. třídy v letech 2010-2015
1926 voz/24 hodin pro rok 2015

Počet navrhovaných parkovacích stání:
STAV 1:

motocykly
17

193 voz

(obrátka cca 2,5)

30%
tedy
(pouze osobní)

50% směr ČR
50% směr Rakousko
(beze změny)

Obsluha areálu - zaměstnanci + zásobování

Doprava zaměstnanců za den:
Zásobování za den:

40 OA
15 NA

369 voz

(na vjezdu)
(na vjezdu)

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 1 - stávající stav - 2015

867
867

celkem 1733

0

0
0

Hevlín

celkem 1733

0
Laa an der Thaya

Stávající stav - 2015
Celkový poèet vozidel v denní dobì

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 1 - stávající stav - 2015

97
97

celkem 193

0

0
0

Hevlín

celkem 193

0
Laa an der Thaya

Stávající stav - 2015
Celkový poèet vozidel v noèní dobì

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 1 - stávající stav - 2015

963
963

celkem 1926

0

0
0

Hevlín

celkem 1926

0
Laa an der Thaya

Stávající stav - 2015
Celkový poèet vozidel za 24 hod

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 2 - výhledový stav, 2020 - pracovní den

celkem 518 (+222)

259 (+111)
259 (+111)

Hevlín

259 (+111)

celkem 518
(+222)

259 (+111)
Laa an der Thaya

Bìný pracovní den
osobní vozidla - doprava vyvolaná zámìrem - 2020
poèet vozidel nových (+ poèet vozidel ze stávajícího dopravního proudu) v denní dobì

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 2 - výhledový stav, 2020 - pracovní den

1125
1125

celkem 2251

370

370
370

celkem 2251

370

Hevlín

Laa an der Thaya

Bìný pracovní den
Celkové intenzity dopravy po realizaci zámìru - 2020
poèet vozidel v denní dobì

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 2 - výhledový stav, 2020 - pracovní den

1222
1222

celkem 2444

370

370
370

Hevlín

celkem 2444

370
Laa an der Thaya

Bìný pracovní den
Celkové intenzity dopravy po realizaci zámìru - 2020
poèet vozidel za 24 hod

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum
DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 3 - výhledový stav, 2020 - den pracovního volna

celkem 860 (+ 368)

430 (+ 184)
430 (+ 184)

Hevlín

430 (+ 184)

celkem 860
(+ 368)

430 (+ 184)
Laa an der Thaya

Víkendový den
osobní vozidla - doprava vyvolaná zámìrem - 2020
poèet vozidel nových (+ poèet vozidel ze stávajícího dopravního proudu) v denní dobì

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 3 - výhledový stav, 2020 - den pracovního volna

1297
1297

celkem 2594

614

614
614

Hevlín

celkem 2594

614
Laa an der Thaya

Víkendový den
Celkové intenzity dopravy po realizaci zámìru - 2020
poèet vozidel v denní dobì

Outlet Hevlín - nákupní a volnoèasové centrum

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

DOPRAVNÌ-INENÝRSKÁ STUDIE
Pøíloha 3 - výhledový stav, 2020 - den pracovního volna

1393
1393

celkem 2787

614

614
celkem 2787
614

Hevlín

614
Laa an der Thaya

Víkendový den
Celkové intenzity dopravy po realizaci zámìru - 2020
poèet vozidel za 24 hod
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Zpracováno dle §11 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek
Autorizace č.: 4365/820/09KS

Brno, květen 2016
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1. Úvod
1.1.

Určení rozptylové studie

Tato rozptylová studie je zpracována pro posouzení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě
Hevlín a pro posouzení příspěvku nových zdrojů znečišťování ovzduší z provozu záměru „Outlet Hevlín –
nákupní a volnočasové centrum“. Cílem je zhodnotit, jak velký bude dopad provozu záměru na imisní
zátěž v lokalitě a zda je tato zátěž pro okolí přijatelná. Tato rozptylová studie je zpracována jako součást
oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

1.2.

Investor, jeho záměr

Záměr: Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
obec: Hevlín
místo záměru: pozemky s par. č. 5379/20, 5379/22, 5379/23, 5379/28, 5379/29, 5379/30 a 5379/31;
katastrální území: Hevlín
Investor: Ing. Nezar Abbas, Podolí č.p. 483, 664 03 Podolí
Záměrem investora je výstavba nákupního a volnočasového centra v katastrálním území obce Hevlín,
v blízkosti státní hranice. Jedná se stavbu občanské vybavenosti o celkové ploše 65 564 m2. Stavba
integruje funkci obchodního prodeje s dalšími službami jako je ubytování, volnočasové aktivity,
stravování a další. Tomuto účelu odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby. Součástí záměru
je také výstavba parkovacích stání.

2. Zdroj znečišťování ovzduší - obecně
Zdrojem znečišťování ovzduší bude především doprava vyvolaná provozem záměru. Vytápění objektu je
řešeno plynovými zdroji tepla. V navrhované stavbě nebudou instalovány žádné výrobně technologické
zařízení, které by byly zdrojem znečišťování ovzduší.

3. Vstupní údaje
3.1.

Umístění záměru

Záměr: Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum
Obec: Hevlín
Katastrální území: 638781 Hevlín
Dotčené pozemky: parc. č. 5379/20, 5379/22, 5379/23, 5379/28, 5379/29, 5379/30 a 5379/31
Plocha záměru se nachází v jižní části katastrálního území Hevlín, v blízkosti státní hranice s Rakouskem.
Od kompaktní zástavby obce Hevlín je záměr vzdálen cca 1,5 km jižním směrem. Pozemky jsou ve
vlastnictví investora. V nejbližším okolí pozemku se nachází dvě čerpací stanice, přičemž jedna z nich
přímo na pozemku investora, západně se pak nachází objekt hotelu, wellness a restaurace. Vjezd na
pozemek bude zachován stávající ze silnice II/415. Hlavní zástavba areálu bude situována k
severovýchodnímu rohu.
Terén v předmětném území je rovinatý, s celkovým převýšením v uvažovaném okolí záměru cca 15 m.
Tvar terénu nemá výrazný vliv na rozptyl znečišťujících látek.
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Obr. 1: Umístění záměru – širší vztahy (1:25 000)

Obr. 2: Vizualizace terénu v okolí záměru – 3D
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3.2.

Meteorologická charakteristika území

Větrná růžice pro předmětnou lokalitu byla převzata z dat
ČHMÚ.
Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3
stupních). Označení směrů větru se provádí po směru
hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90
stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů
západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy
rychlosti směru větru.
Pozn.: Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud
vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.).
Obr. 3: Modifikovaná růžice v prostoru stavebního záměru při různých třídách rychlosti
-1

-1

0 -2,5 m.s

-1

2,6 -7,5 m.s

nad 7,5 m.s

Tab. 1: Modelová větrná růžice pro zájmovou lokalitu
m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
6,24
5,43
0,11
11,78

NE
6,61
5,62
0,13
12,36

E
4,99
5,94
0,05
10,98

SE
4,38
8,12
0,68
13,18

celková růžice
S
3,64
3,03
0,11
6,78

SW
4,05
3,92
0,06
8,03

W
6,29
7,10
0,87
14,26

NW
5,55
11,26
1,23
18,04

CALM
4,59

4,59

součet
46,34
50,42
3,24
100,0

K základnímu odhadu celkových přirozených podmínek provětrávání území lze použít tzv. ventilační
faktor území, který vychází z charakteristických parametrů konfigurace terénu, tj. šířky údolí v úrovni
vrcholů okolního terénu (d) a jeho dna (b) a dále ze střední hloubky údolí (t). Výsledkem je bezrozměrná
veličina získaná vztahem (d/(d+b)).(d/t), kterou lze kategorizovat podle rozpětí hodnot uvedených v Tab.
2 ([2],[7]).
Tab. 2: Kategorizace přirozené ventilace území
hodnota
< 10
10-50
50-100
>100

charakteristika přirozené ventilace území
kritická (hluboká údolí)
omezená
uspokojivá
velice dobrá

Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do jedné až
tří tříd rychlosti větru. Výpočet očekávaných imisních půlhodinových přízemních koncentrací byl
proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.
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TŘÍDY STABILITY:
I. třída stability (superstabilní) - vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 m a je limitován
rychlostí větrů do 2 m.s-1.
II. třída stability (stabilní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-1,6;-0,7> [oC/100 m]
a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.
III. třída stability (izotermní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-0,6;+0,5>
[oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů
IV. třída stability (normální) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <+0,6; +0,8>
[oC/100 m] - společně se III. třídou stability je dominantní charakteristika stavu ovzduší ve střední
Evropě.
V. třída stability (konvektivní) - vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 m a je limitován
rychlostí větrů do 5 m.s-1.
TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU:
1. třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1.
2. třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1.
3. třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1.

3.3.

Emisní charakteristika zdroje

Realizací záměru vzniknou nové plošné, liniové a stacionární zdroje znečisťovaní ovzduší související
s vytápěním objektu a vyvolanou dopravou. Vzhledem k charakteru záměru se zde neuvažuje
s umístěním výrobních technologií.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší – parkovací stání
Jako plošný zdroje znečišťování ovzduší bylo uvažováno parkoviště pro osobní automobily. Návrh
záměru zahrnuje parkoviště pro OA s počtem stání 493. Pro výpočet RS byla uvažovaná vícenásobná
obměna vozidel na 1 parkovací stání. Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že intenzita
vyvolané dopravy bude vyšší o víkendech a volných dnech. Celková vyvolaná doprava byla uvažována na
úrovni 740 OA/den (pracovní den), resp. 1230 OA/den (víkend). Kromě uvedené intenzity dopravy
zákazníků byla do výpočtu RS zahnuta také doprava zaměstnanců (40 OA/den) a zásobování
(15 TNV/den). Lze předpokládat, že zásobování areálu bude probíhat pouze v pracovních dnech, v denní
době.
Při výpočtu emisí z pojezdu vozidel na venkovních parkovištích jsme vycházeli z programu MEFA 13 pro
výpočet víceemisí ze studených startů silničních motorových vozidel dle ujeté dráhy, doby stání a
klimatických charakteristik uvažované lokality. Pojezd po venkovním parkovišti uvažujeme max. 500 m a
rychlost pojezdu max. 10 km/hod. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními
hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem. Výpočet byl proveden pro sklon
vozovky 0 %, plynulost provozu 3. Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100 %,
zastoupení vozidel dle doby stání 2-4 hodin 100 % OA.
Tab. 3: Emisní faktory pro výpočet emisí z pojezdu po parkovišti
Emisní faktor
OS automobil
TNV

NOx [g/km]
0,3301
2,0941

PM10 [g/km]
0,0229
0,449

PM2,5 [g/km]
0,0127
0,3553

benzen [g/km]
0,0060
0,0303

BaP [µg/km]
4,7161
11,8347

Strana: 6

OUTLET HEVLÍN – nákupní a volnočasové centrum

Tab. 4: Emisní faktory pro výpočet víceemisí z pojezdu po parkovišti
Emisní faktor
OS automobil
TNV

NOx [g/km]
0,5804
0,8848

PM10 [g/km]
0,0337
0,6426

PM2,5 [g/km]
0,0282
0,5377

benzen [g/km]
0,3108
0,0262

BaP [µg/km]
0,8003
13,6396

Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdu a startů automobilů.
Tab. 5: Suma emisí ze startů a pojezdů vozidel v areálu záměru
NOx
PM10
PM2,5
benzen
BaP (*1000)

g/s
0,0637
0,0044
0,0032
0,0217
0,00039

g/den
955,60
66,20
48,62
325,14
5,85

Liniové zdroje znečišťování ovzduší – doprava vyvolaná provozem záměru
Areál nákupního a volnočasového centra bude dopravně napojen na silnici II. třídy II/415. Podle výsledků
celostátního sčítaní dopravy 2010 (ŘSD) přepočtených na rok 2015 je doprava na daném úseku na úrovni
1926 voz/den. Realizací záměru dojde k navýšení osobní dopravy v lokalitě. Uvažovaný objem vyvolané
dopravy z provozu záměru je na úrovni 740 OA/den (pracovní dny) a 1230 OA/den (víkend). Podíl vozidel
ze současného zatížení silnice, které využijí služeb nového centra, byl uvažován 30 %. Celkový nárůst
intenzity dopravy na silnici II/415 v důsledku provozu záměru je tak na úrovni 518 OA/den (pracovní
dny) a 860 OA/den (víkend). Veškerá vyvolaná doprava bude probíhat pouze v denní době. Pro výpočet
RS bylo uvažováno s rovnoměrným rozdělením generované dopravy na oba směry (směr ČR, směr
Rakousko).
Kromě uvedené intenzity dopravy zákazníků byla do výpočtu RS zahnuta také vyvolaná doprava za
účelem obsluhy areálu (doprava zaměstnanců a zásobování). Intenzita vyvolané dopravy zaměstnanců
byla uvažována na úrovní 40 OA/den, intenzita zásobování 15 TNV/den. Lze předpokládat, že zásobování
areálu bude probíhat pouze v pracovních dnech v denní době. Vozidla zaměstnanců a zásobování budou
do areálu přiváděny silnicí II/415 směrem od obce Hevlín.
Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro stanovené škodliviny.
Jako vstupní údaje byly použity emisní faktory v programu MEFA 13. Program umožňuje vyčíslit emise
z běžného provozu, víceemise vznikající při startu studených motorů a zahrnuje též otěry brzd a
pneumatik a resuspenzi prachových částic z vozovky. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího
ovzduší byly výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které
mají vyhlášeny imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10, PM2,5, BZN a B(a)P. Emise jsou
vyčíslované pro definované úseky silničních komunikací podle typů vozidel, druhu paliva a dalších
ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické charakteristiky
apod.) podle předdefinované schémy vozového parku pro města a ostatní silnice, rok 2020 pomocí
programu MEFA 13 - výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze). Do výpočtu RS byly
zahrnuty primární emise i emise z resuspenze.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší – vytápění
Návrh záměru předpokládá s vytápěním prostřednictvím plynových zdrojů tepla. S ohledem na charakter
záměru a celkovou užitnou plochu by spotřeba zemního plynu pro účely vytápění neměla přesáhnout
500 000 m3/rok. Odvod spalin byl uvažován nad střechu objektu. Pro výpočet emisí NOx a CO ze
spalování zemního plynu byly použity hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem
při spalování paliv ze Sdělení odboru ochrany ovzduší, jimž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1
písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., vydaného MŽP.
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Tab. 6: Celkové emise z vytápění
Znečišťující látka
NOx
CO

3.4.

Emise [t/rok]
0,65
0,16

Emise [g/s]
0,0752
0,0185

Varianty výpočtu

Vlastní posouzení imisní zátěže v lokalitě
Vlastní posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno na základě vymezení OZKO za
rok 2010-2014 a dat AIM (www.chmu.cz).

Výpočtová varianta 1 – vyhodnocení příspěvků zdrojů k imisnímu zatížení území
Vyhodnocení příspěvku stacionárních, liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaných
provozem záměru. Rozptylová studie byla zpracována pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek
na průměrný provoz.

4. Metodika výpočtu
4.1.

Metoda, typ modelu

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ (Systém modelování
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – verze 2006), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky.
Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů,
dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok,
podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a
maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých
se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a
zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd
stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru.
Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky.
Tab. 7: Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru
Třída stability
I
II
III
IV
V

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

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

5

11

1,7
1,7

5
5

11

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li teplota s
výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních
pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při
kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd stability I a II.
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Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně vychlazuje a
ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou trvat i
nepřetržitě mnoho dní za sebou. V letní polo-vině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se
inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické
turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy rozrušení inverzí.
Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze (třída stability II) do
rychlosti větru 5 m/s.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď k nulovému
(III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti
větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací
dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje od země
vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto
podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského
povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové
podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s.
Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti s předpokládaným
vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským
předpisům, a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší,
má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tyto změny zahrnují např.:
• stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot
koncentrací nebo 8-hodinových průměrných hodnot (dříve 1/2-hodinové hodnoty)
• stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot koncentrací
• hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy a σz (viz [12] Metodika,
kap.3.2.5.1.) tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém intervalu. Pro NO2, NOx,
prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítané 1-hodinové průměrné hodnoty, pro CO
jsou počítané 8-hodinové průměrné hodnoty.
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku ozn. NOx.
Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise
oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena
zejména dvěma složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k
ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto,
že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.
Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován
převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této
reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože vstupem do výpočtu zůstaly emise
NOx, bylo nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval
rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Rychlost
konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na třídě stability atmosféry. Zároveň
platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů dusíku ve formě NO. Vztah pro výpočet
krátkodobých koncentrací NO2 z původních hodnot koncentrací NOx pak má tvar
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x 
c = c0 . 0,1 + 0,8.1 − exp − k p . L   

u h1   



kde c je krátkodobá koncentrace NO2
c0 je původní krátkodobá koncentrace NOx
xL je vzdálenost od zdroje
uh1 je rychlost větru v efektivní výšce zdroje

4.2.

Referenční body

Pro výpočet RS byla vytvořena základní pravidelná síť referenčních bodů s krokem 50 m. Tato síť byla
dále doplněna sítí bodů podél dotčených komunikací ve vzdálenosti min. 25 m od středové osy silnice.
Do výpočtu tak bylo zahrnuto celkem 924 referenčních bodů.
Obr. 4: Základní síť referenčních bodů

K tvorbě sítě referenčních bodů:
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena nezávisle na
zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané zájmové území tak, aby
matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co
nejvěrněji reálný stav.
Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie s ohledem na
předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru jednoduchého geometrického
obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na
základě obdobných požadavků, může být v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných
vyšších koncentrací škodlivin je síť hustší).
Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a ostatní body se
číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob zvolení počátku i systém dalšího číslování
referenčních bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá
žádný vliv. Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby při
odečítání souřadnic nebylo nutno používat záporných hodnot.
Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům přiřazovány souřadnice x,y,z
podle následujícího systému:
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x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy)
Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů vstupních dat
nutných pro konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body jsou počítány příslušné
hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí
izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s
mapovým podkladem hodnoceného zájmového území.
Pozn.: Stejným způsobem, jak je uvedeno, se konstruují souřadnice emisních zdrojů v rámci zvolené sítě.
Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně.

4.3.

Imisní limity

Imisní situace je podrobně hodnocena v rozptylové studii pomocí maximálních imisních hodinových
koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na úrovních, jež jsou
uvedeny v následujícím přehledu imisních limitů. Prahové a imisní limity jsou dané přílohou č. 1 k zákonu
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který byl zpracován na základě příslušných direktiv EU. Imisní situace
je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových koncentrací a průměrných ročních
koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na úrovních, jež jsou uvedeny v následujícím přehledu
imisních limitů.
Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity)
Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 201/2012 Sb., zákonem o ovzduší.
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují
na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa). U všech
přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Doba průměrování
Imisní limit
Maximální počet překročení
-3
Oxid siřičitý
1 hodina
350 μg.m
24
-3
Oxid siřičitý
24 hodin
125 μg.m
3
-3
Oxid dusičitý
1 hodina
200 μg.m
18
-3
Oxid dusičitý
1 kalendářní rok
40 μg.m
(1)
-3
Oxid uhelnatý
max. denní osmihodinový průměr
10 mg.m
-3
Benzen
1 kalendářní rok
5 μg.m
-3
PM10
24 hodin
50 μg.m
35
-3
PM10
1 kalendářní rok
40 μg.m
-3
PM2,5
1 kalendářní rok
25 μg.m
-3
Olovo
1 kalendářní rok
0,5 μg.m
Poznámka
(1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se
přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00
předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00.

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku

Doba průměrování
kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
20 μg.m
-3
30 μg.m
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3. Imisní limity pro celkový obsah znečisťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

Doba průměrování
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
6 ng.m
-3
5 ng.m
-3
20 ng.m
-3
1 ng.m

4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Doba průměrování
Imisní limit
Maximální počet překročení
(1)
(2)
-3
Ochrana zdraví lidí
max. denní osmihodinový průměr
120 μg.m
25
(3)
(4)
-3
Ochrana vegetace
AOT40
18000 μg.m .h
0
Poznámky
(1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
(2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je
připsán dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00
předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin;
(3) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.
-3
(4) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m (=40
-3
ppb) a hodnotou 80 μg.m v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý dne mezi 08:00 a
20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července).

5. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí
Ochrana vegetace

Doba průměrování
max. denní osmihodinový průměr
AOT40

Imisní limit
-3
120 μg.m
-3
6000 μg.m .h

Charakteristiky kvality ovzduší
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem odvrátit,
předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek, který musí
být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Je to pevná hodnota
přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o více než je mez tolerance (MT),
vyjádřená jako podíl imisního limitu v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném
zákonem o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za podmínek
stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané lokalitě a
jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového
území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997“,
kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje
následující tabulka:

Strana: 12

OUTLET HEVLÍN – nákupní a volnočasové centrum

třída
I.
II.
III.
IV.
V.

4.4.

Význam
imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině
imisních limitů IHx
imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný limit není
překročen
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných
látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů IHx
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších
látek >IHx, ale <IHx
imisní limit více než jedné látky je překročen

Klasifikace
čisté-téměř čisté
ovzduší
mírně znečištěné
ovzduší
znečištěné ovzduší
silně znečištěné
ovzduší
velmi silně znečištěné
ovzduší

Mapové podklady

Mapové podklady o různém měřítku a výstupní data jsou zpracovány pomocí programu ArcGIS,
registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS, největšího světového výrobce software pro geografické
informační systémy (GIS).
Geografický informační systém je informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat,
která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS pracuje, jsou definována svou
geometrií, topologií, atributy a dynamikou. Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely
části Zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků.

4.5.

Definice pojmů

Koncentrace znečišťující látky v ovzduší
• hmotnost znečišťující příměsi, obsažená v jednotce objemu vzduchu při standardní teplotě a tlaku.
Vyjadřuje se v µg.m-3.
Maximální koncentrace
• největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti větru.
Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty
• jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. Tak dostaneme přímo dobu, kdy
jsou na dané lokalitě překročeny.
Dávka znečišťující látky
• integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3].
Tepelná vydatnost
• tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší z komína [MW].
Teplotní zvrstvení
• průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle s výškou klesá. Případ, kdy se s výškou
nemění, se označuje jako izotermie, pokud teplota s výškou roste, mluvíme o inverzním teplotním
zvrstvení.
Třídy stability
• charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií s ohledem zvrstvení.
Stavební výška zdroje
• výška koruny komína nad úrovní okolního terénu.
Efektivní výška zdroje
• výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. Pro její výpočet se používá řada
převážně empirických vzorců.
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5. Výstupní údaje
5.1.

Typ vypočtených charakteristik

Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou v daném referenčním
bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při kterém k maximální imisní
koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/ m3 (µg.m-3).
Průměrná roční koncentrace udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/m3
(µg.m-3).
Intervaly imisních hodinových koncentrací udávají četnost výskytu koncentrací nad zadanou hodnotu
(nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v %
ročního časového fondu (roční časový fond činní 8760 hodin).

5.2.

Imisní charakteristika území

Imisní zatížení škodlivinami na základě dat Automatizovaného imisního monitoringu
Nejbližší relevantní měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Mikulov - Sedlec.
Hodnoty zde uvedené slouží pouze k dokreslení celkové imisní situace v okolí záměru na příkladu
imisního zatížení v okolí nejbližší měřící stanice AIM.
Stanice: BMIS
umístění:
data:
typ stanice:
reprezent. dat:
typ měř. programu:
vzdálenost od záměru:

Mikulov - Sedlec
za rok 2014
pozaďová
oblastní měřítko (desítky až stovky km)
automatizovaný měřící program, měření pasiv. dosimetry a aktivními samplery
cca 25,7 km

Naměřené hodnoty:
- oxid siřičitý (SO2) - průměrná roční koncentrace 4,5 µg/m3
- maximální hodinová koncentrace 39,9 µg/m3, IL 350 µg/m3
- částice PM10 - maximální denní koncentrace – 64,1 µg/m3, imisní limit (IL) 50 µg/m3
- četnost překročení IL – 12 případů/rok, IL 35 případů/rok
- průměrná roční koncentrace 20,6 µg/m3, IL 40 µg/m3
- částice PM2,5 - průměrná roční koncentrace 19,9 µg/m3, IL 25 µg/m3
- benzen - průměrná roční koncentrace 1,0 µg/m3, IL 5 µg/m3
- benzo(a)pyren - neměřeno
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Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení lokality
sledovanými škodlivinami jako mírně znečištěné. Imisní limity pro všechny sledovány charakteristiky byly
v roce 2014 na této stanici splňovány. Měření však nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě, ale
v lokalitě vzdálenější.
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty na měřící stanici BMIS v letech 2010-2014
Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou doplněny o průměrnou a
střední hodnotu naměřených koncentrací.
Tab. 8: Naměřené hodnoty na měřící stanici BMIS (Mikulov - Sedlec) v letech 2010-2014
3

NO2 roční koncentrace [µg/m ]
3

NO2 maximální hod. koncentrace [µg/m ]
3

SO2 maximální hod. koncentrace [µg/m ]
3

PM10 průměrná roční koncentrace [µg/m ]
PM10 četnost překroč. denní konc. [den/rok]
3

PM2,5 průměrná roční koncentrace [µg/m ]
3

Benzen průměrná roční koncentrace [µg/m ]

2010

2011

2012

2013

2014

limit

průměr medián

12,6

11,0

9,8

9,7

-

40

10,8

10,4

79,6

70,0

62,9

51,3

-

200

66,0

66,5

93,2

45,8

50,3

35,2

39,9

350

52,9

45,8

24,6

23,5

-

23,3

20,6

40

23,0

23,4

31

29

-

20

12

35

23

25

19,7

19,3

-

20,3

19,9

25

19,8

19,8

-

-

-

1,3

1

5

1,2

1,2

Dle výše uvedených naměřených dat lze hodnotit stávající imisní situaci v předmětné lokalitě jako mírně
znečištěnou. V období let 2010-2014 zde nedocházelo k překračování imisních limitů sledovaných
škodlivin. Měření nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě, ale v lokalitě vzdálenější.

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb., „K
posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto
hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup“.
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Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší
takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 11,1 µg/m3, tedy na úrovni 28 %
imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny. Pro hodnocení
touto imisní charakteristikou lze použít nejbližší relevantní měřící stanice AIM.

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě jsou uvedeny na obrázku výše.
Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 25 µg/m3, tedy na úrovni
cca 63 % imisního limitu.

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat
hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu
dosahují v místě záměru hodnot na úrovni 47,3 µg/m3.
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Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě jsou uvedeny na obrázku výše.
Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 19,9 µg/m3, tedy na úrovni
cca 80 % imisního limitu.

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě jsou uvedeny na obrázku výše.
Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 1,5 µg/m3, tedy na úrovni
cca 30 % imisního limitu.
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Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší
takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 0,74 ng/m3, tedy na úrovni cca 74 %
imisního limitu.

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě
záměru hodnot na úrovni 19,7 µg/m3.
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5.3.

Příspěvky zdroje

Příspěvky zdroje znečišťování ovzduší – výpočtová varianta 1
Oxid dusičitý – NO2
Nejvyšší maximální hodinové koncentrace znečišťující
látky NO2 z provozu záměru byly vypočteny na úrovni
do 2,08 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3 s přípustnou
četností překročení 18 hodin.

koncentrace
prům. roční
max. hodinová

imisní limit
[µg/m3]

příspěvky
[µg/m3]

40
200

0,036
2,08

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím téže
škodliviny byl vypočten na úrovni do 0,036 µg/m3. IL je
40 µg/m3.
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Částice frakce PM10 a PM2,5
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím
PM10 byl vypočten na úrovni do 0,168 µg/m3. Imisní
limit je 40 µg/m3. Nejvyšší vypočtené průměrné denní
koncentrace PM10 jsou na úrovni do 7,04 µg/m3. IL je
50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů.

koncentrace
prům. roční PM10
nejvyšší denní PM10
prům. roční PM2,5

imisní limit příspěvky
[µg/m3]
[µg/m3]
40
50
25

0,168
7,04
0,044

Příspěvky k průměrným ročním koncentracím škodliviny
PM2,5 byly vypočteny na úrovni do 0,044 µg/m3, imisní
limit je 25 µg/m3.
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Benzen
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím
benzenu byl vypočten na úrovni do 0,062 µg/m3. IL pro
tuto charakteristiku je 5 µg/m3.

Benzo(a)pyren
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím
BaP byl vypočten na úrovni do 0,003 ng/m3. IL pro tuto
charakteristiku je 1 ng/m3.

imisní limit
[µg/m3]

příspěvky
[µg/m3]

5

0,062

koncentrace

imisní limit
[ng/m3]

příspěvky
[ng/m3]

prům. denní

1

0,003

koncentrace
prům. roční
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Oxid uhelnatý – CO
Příspěvek záměru k průměrným denním koncentracím
látky CO byl vypočten na úrovni do 0,067 µg/m3. IL je
stanoven na úrovni 10 mg/m3.

5.4

koncentrace

imisní limit
[mg/m3]

příspěvky
[µg/m3]

prům. denní

10

0,067

Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě

Vyhodnocení příspěvků zdrojů bylo provedeno na vybrané body nejbližší obytné zástavby znázorněné na
následujícím obrázku. Hodnoty vypočtených koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky pro vybrané
body stávající zástavby ve výšce 6 m nad povrchem jsou uvedeny v tabulce níže.
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Obr. 5: Vybrané body obytné zástavby

Tab. 9: Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body stávající obytné
Číslo bodu
X [m]
Y [m]
Z [m]
NO2 – průměrné roční koncentrace [µg/m3]
NO2 – maximální hodinové koncentrace [µg/m3]
PM10 – nejvyšší denní koncentrace [µg/m3]
PM10 – průměrné roční koncentrace [µg/m3]
PM2,5 – průměrné roční koncentrace [µg/m3]
Benzen – průměrné roční koncentrace [µg/m3]
BaP – průměrné roční koncentrace [ng/m3]
CO – průměrné denní koncentrace [µg/m3]

1
-620284
-1208080
180
0,00139
0,894
1,32
0,0025
0,00070
0,00069
0,000050
0,00065

2
-619884
-1208230
180
0,00146
0,910
1,33
0,0027
0,00077
0,00075
0,000055
0,00071

3
-619534
-1208180
179
0,00136
0,919
0,86
0,0024
0,00068
0,00068
0,000049
0,00064

Nejvyšší vypočtená maximální hodinová koncentrace NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby je v
bodě 3 a to na úrovni 0,919 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s povoleným
počtem překročením IL 18 hod/rok. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2 ve
vybraných bodech nejbližší obytné zástavby dosahují hodnot na úrovni 0,00146 µg/m3. Imisní limit pro
průměrné roční koncentrace NO2 je na úrovni 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší
obytné zástavby jsou na úrovni do 1,33 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3
s povoleným počtem překročením IL 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl
vypočten na úrovni do 0,0027 µg/m3, tedy do 0,01 % imisního limitu 40 µg/m3. Vypočtené příspěvky
k průměrným ročním koncentracím pro škodlivinu PM2,5 dosahují hodnot na úrovni do 0,00077 µg/m3
(0,003 % IL). Imisní limit pro tuto charakteristiku je 25 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen ve vybraných bodech
nejbližší obytné zástavby jsou na úrovni do 0,00075 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je
5 µg/m3.
Vpočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci škodliviny BaP ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby jsou na úrovni do 0,000055 ng/m3. Tedy do úrovně 0,006 % platného imisního limitu 1 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené příspěvky imisních koncentrací ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby pro
škodlivinu CO jsou na úrovni do 0,00071 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 10 mg/m3.
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6. Diskuse výsledků – závěrečné zhodnocení
Automatizovaný imisní monitoring
Nejbližší měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Mikulov-Sedlec. Dle hodnot
naměřených na této stanici lze vyhodnotit imisní zatížení lokality sledovanými škodlivinami jako mírně
znečištěné. Imisní limity pro všechny sledovány charakteristiky byly v roce 2014 na této stanici
splňovány. Měření však nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb.,
„K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto
hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup“.
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto
stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 11,1 µg/m3, tedy na úrovni 28 % imisního
limitu 40 µg/m3. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto
stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 25 µg/m3, tedy na úrovni cca 63 %
imisního limitu 40 µg/m3.
36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat
hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu
dosahují v místě záměru hodnot na úrovni 47,3 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto
stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 19,9 µg/m3, tedy na úrovni cca 80 %
imisního limitu 25 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto
stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 1,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 30 %
imisního limitu 5 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě jsou uvedeny na výše. Nejvyšší takto
stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 0,74 ng/m3, tedy na úrovni cca 74 %
imisního limitu1 ng/m3.
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě
záměru hodnot na úrovni 19,7 µg/m3.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako mírně znečištěnou. V předmětném území jsou splňovány imisní limity pro
všechny uvedené škodliviny.
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Vyhodnocení příspěvků z realizace záměru
Na základě výsledků rozptylové studie lze vyhodnotit příspěvky z provozu uvažovaného záměru
následujícím způsobem.
Maximální hodinový imisní příspěvek škodliviny NO2 z provozu záměru byl vypočten na úrovni do
2,08 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je stanoven na 200 µg/m3 s přípustnou četností
překročení 18 hodin v roku. Příspěvky zdrojů k průměrným ročním koncentracím této škodliviny byly
vypočteny na úrovni do 0,036 µg/m3, tj. 0,09 % imisního limitu 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 jsou v rámci předpokládaného provozu
záměru na úrovni 7,04 µg/m3. Imisní limit tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s maximální četností
překročení 35 dnů. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM10 byl vypočten na
úrovni do 0,168 µg/m3, tedy na úrovni 0,4 % platného imisního limitu 40 µg/m3. Příspěvek zdrojů
k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl vypočten na úrovni do 0,044 µg/m3 (0,2 %
imisního limitu 25 µg/m3).
Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen z provozu vyvolané dopravy byl
vypočten na úrovni 0,062 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3.
Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do
0,003 ng/m3. Vypočtené příspěvky jsou na úrovni do 0,3 % imisního limitu 1 ng/m3.
Příspěvek zdrojů k průměrným denním koncentracím škodliviny CO z provozu záměru byly vypočteny na
úrovni do 0,067 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 10 mg/m3.
Celkově lze konstatovat, že provoz záměru nebude mít výrazný vliv na kvalitu ovzduší v předmětné
lokalitě. Příspěvky nových zdrojů znečišťování ovzduší k průměrným ročním koncentracím uvažovaných
škodlivin se pohybují pod 1 % platných imisních limitů.
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Podklady:
Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady:
-

Zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb.

-

Výpočet modelování znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS´ 97 - verze 2007

-

Data AIM (www.chmu.cz)

-

Mapové podklady, výkresová dokumentace

-

Průvodní a Souhrnná technická zpráva: Outlet Hevlín, Ateliér Velehradský, Brno, 2014

-

komunikace s projektantem stavby

Seznam možných zkratek:
ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMU

Český hydrometeorologický ústav

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

AIM

Automatizovaný imisní monitoring

OZKO

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

GIS

Geografický informační systém

RS

rozptylová studie

IL

imisní limit

RB

referenční bod

ZP

zemní plyn

TZL

tuhé znečišťující látky

NOx

oxidy dusíku

k.ú.

katastrální území

NV

Nařízení vlády

Strana: 26

PŘÍLOHA 5
(AKUSTICKÁ STUDIE)

OUTLET HEVLÍN
Nákupní a volnočasové centrum

AKUSTICKÁ STUDIE
Chráněný venkovní prostor staveb

Zpracoval:
Tel.:
e-mail:

Mgr. Jakub Bucek
723 495 422
jakub.bucek@seznam.cz

Brno, květen, 2016

OUTLET HEVLÍN - Nákupní a volnočasové centrum

OBSAH
1. ÚVODNÍ ČÁST .......................................................................................................... 3
1.1.

Výchozí podklady......................................................................................................... 3

1.2.
Umístění stavby ........................................................................................................... 3
1.2.1. Popis stavby ......................................................................................................... 5
1.3.

Výpočtové body ........................................................................................................... 6

1.4.
Stávající automobilová doprava ................................................................................... 7
1.4.1. Stávající automobilová doprava ............................................................................ 8
1.5.
Posuzované zdroje hluku stavby.................................................................................. 9
1.5.1. Stacionární zdroje hluku stavby ............................................................................ 9
1.5.2. Mobilní zdroje hluku stavby................................................................................... 9

2. VÝPOČTOVÁ ČÁST................................................................................................ 11
2.1.

Metodika zpracování a hodnocení ..............................................................................11

2.2.

Vstupní parametry výpočtového modelu .....................................................................12

2.3.

Mapové podklady........................................................................................................12

2.4.

Použité předpisy a legislativa......................................................................................12

2.5.

Hygienické limity hluku................................................................................................13

2.6.
Výsledky výpočtů ........................................................................................................14
2.6.1. Varianta A............................................................................................................15
2.6.2. Varianta B1..........................................................................................................17
2.6.1. Varianta B2..........................................................................................................19
2.6.2. Varianta C1..........................................................................................................20
2.6.1. Varianta C2..........................................................................................................21
2.7.

Závěry hlukové studie .................................................................................................22

Strana: 2

OUTLET HEVLÍN - Nákupní a volnočasové centrum

1. ÚVODNÍ ČÁST
Akustická studie byla zpracována jako součást oznámení záměru a výpočtovým způsobem ověřuje
předpokládanou hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb po zprovoznění
posuzovaného záměru.
Akustická studie k záměru „OUTLET HEVLÍN - Nákupní a volnočasové centrum“ byla zpracována
na základě technických parametrů uvedených v oznámení a urbanistické studie (Atelier
Velehradský, 12/2015, aktualizace 04/2016).
Stávající hluková situace je hodnocena na základě výsledků sčítání stávající automobilové dopravy
z roku 2010, přepočtené přepočítávacími koeficienty na rok 2016.
Akustická studie tvoří přílohu oznámení záměru, obsahuje jen nezbytné údaje potřebné pro vlastní
studii, ostatní informace o záměru jsou uvedeny v oznámení záměru jako celku.

1.1.

Výchozí podklady

Pro zpracování hlukové studie byly použity následující podkladové materiály:
(1) Mapové a výkresové podklady k situačnímu umístění stavby.
(2) Urbanistická studie Outlet Hevlín (ateliér Velohradský s.r.o., duben 2016 - aktualizace)
(3) Kapitoly A a B Oznámení záměru na tuto stavbu
(4) Další dostupné informace o sledovaném území, např. internet apod.

1.2.

Umístění stavby

Záměrem investora je výstavba nákupního a volnočasového centra v katastrálním území obce
Hevlín, v blízkosti státní hranice. Jedná se stavbu občanské vybavenosti o celkové ploše 65 564
m2. Stavba integruje funkci obchodního prodeje s dalšími službami jako je ubytování,
volnočasové aktivity, stravování a další. Tomuto účelu odpovídá i celkové provozně technické
řešení stavby. Součástí záměru je také výstavba parkovacích stání.
Plocha záměru se nachází v jižní části katastrálního území Hevlín, v blízkosti státní hranice
s Rakouskem. Od kompaktní zástavby obce Hevlín je záměr vzdálen cca 1,5 km jižním směrem.
Pozemky jsou ve vlastnictví investora. V nejbližším okolí pozemku se nachází dvě čerpací
stanice, přičemž jedna z nich přímo na pozemku investora, západně se pak nachází objekt
hotelu, wellness a restaurace. Vjezd na pozemek bude zachován stávající ze silnice II/415.
Hlavní zástavba areálu bude situována k severovýchodnímu rohu.
Obec:

Hevlín

Katastrální území: 638781 Hevlín
Dotčené pozemky: parc. č. 5379/20, 5379/22, 5379/23, 5379/28, 5379/29, 5379/30 a 5379/31

Strana: 3

OUTLET HEVLÍN - Nákupní a volnočasové centrum
Obrázek: Umístění stavby (1:25 000)
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1.2.1.

Popis stavby

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti – komerční zařízení. Stavba integruje funkci
obchodního prodeje s dalšími službami jako je ubytování, volnočasové aktivity, stravování
a další. Tomuto účelu užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby.
Obchodní jednotky jsou rozděleny na plochy prodejní a skladovací. Prodejní plochy jsou
situovány do přízemí a skladování do 1.NP.
Hotelová část má hlavní vstupy z parkoviště a z ulice outletového centra. Ve vstupní hale je
umístěna recepce, bar a WC. Pravá část přízemí je potom vyčleněna pro restauraci. Levá strana
přízemí potom pro zázemí hotelu a wellness centrum. V přízemí hotelu se dále nachází tři
kongresové místnosti. První nadzemní podlaží je celé věnováno pokojům pro hosty.
Budova dětského a zábavního světa má vstup z hlavní ulice centra a tvoří její ukončující prvek.
Vstupní hala tvoří hlavní komunikační a organizační prostor. Je zde umístěna pokladna se šatnou,
vstup do prostor WC, vstup do zázemí zaměstnanců. K hale volně navazuje kavárna s výhledem
do hlavního prostoru dětské části.
V prvním nadzemním podlaží je kolem ochozu navržen herní prostor pro trenažery, simulátory,
5D kino a další zábavní aktivity. Herní prostor je tvořen centrální komunikační halou se
schodištěm, pokladnou a šatnou. Odtud jsou přístupná dvě křídla. V pravé části jsou uvažovány
herní automaty a v levé potom herní stoly. Každá část má vlastní bar s posezením pro zákazníky.
Budova má dvě patra, přičemž druhé dispozičně a funkčně kopíruje první.
V navrhované stavbě nebudou instalována žádná výrobně technologická zařízení.
Pro napojení parkoviště a obslužných komunikací pro zásobování bude využit stávající vjezd k
čerpací stanici ze silnice II/415.
Parkování zaměstnanců i návštěvníků – příjezd návštěvníků i zaměstnanců bude prakticky
výhradně osobními automobily. Dle výpočtu je v areálu navrženo celkem 493 parkovacích stání
pro osobní automobily, z toho 25 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zásobování bude zajištěno z obvodové komunikace ze zadního traktu budov z východní a severní
strany.
Obrázek: Celková situace
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Větrání navržených objektů:
Teplovzdušné větrání a dotápění jednotlivých místností
Teplovzdušné větrání prodejních a dalších provozních ploch bude zajištěno VZT jednotkami
umístněnými na střeše objektu. VZT jednotky budou zajišťovat přívod hygienicky nutného
množství čerstvého vzduchu, jeho filtraci a ohřev nebo chlazení. Zařízení je možné
provozovat v tlumeném režimu. Pro vytápění v noci lze jednotky provozovat pouze
cirkulačně, tj. s úsporou topného výkonu na ohřev větracího vzduchu.
Přívodní a odvodní potrubí nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací do
konstrukce z pozink. Plechu, tlumiči hluku a regulačními klapkami.
Větrání zázemí prodejny
Pro větrání a vytápění zázemí prodejen a ostatních ploch je navržena VZT jednotky v
podstropním provedení umístěná v podhledu manipulačního prostoru. Rozvody vzduchu
budou provedeny z pozinkovaného plechu, jako přívodní a odsávací elementy budou
osazeny vířivé anemostaty. Sání a výfuk vzduchu bude proveden z fasády objektu. Potrubí je
opatřeno tepelnou a hlukovou izolací.
Odsávání šaten
Prostory šaten budou větrány potrubním ventilátorem doplněným o zpětnou klapku
umístěným v podhledu. Vzduch bude z prostoru odsáván přes talířové ventily napojené
pomocí ohebné hadice na Spiro potrubí. Výfuk znehodnoceného prostoru bude proveden
nad střechu objektu. Přívod náhradního vzduchu bude zajištěn pomocí stěnových mřížek ze
sousedního manipulačního prostoru. Ventilátor bude vybaven doběhem a jeho chod bude
společně s osvětlením.
Odsávání hyg. zařízení
Prostory WC budou odsávány samostatnými potrubními ventilátory se zpětnou klapkou
umístěným nad podhledem. Výfuky znehodnoceného prostoru budou provedeny nad střechu
objektu. Přívod náhradního vzduchu bude zajištěn pomocí stěnových mřížek nebo
podříznutých dveří ze sousedních manipulačních prostorů. Ventilátory bude vybaven
doběhem a jeho chod bude společně s osvětlením.
Havarijní větrání strojovny chlazení
Větrání strojovny chlazení bude zajištěno pomocí ventilátoru osazeného do VZT potrubí.
Množství odsávaného vzduchu zajistí v prostoru výměnu vzduchu 15x/hod. Výfuk vzduchu
bude proveden nad střechu objektu. Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn z fasády
objektu přes tlumič hluku a regulační klapku se servopohonem.
Dochlazování prodejní plochy
Na pokrytí tepelných zisků, které nebudou odvedeny VZT jednotkami pro prodejnu a pro
dodržení požadované teploty 25°C bude celý systém V ZT doplněn o lokání chladicí jednotky
typu Split. Na prodejní ploše bude rozmístěno několik kusů kazetových splitových jednotek,
které budou s venkovními kondenzačními jednotkami na střeše propojeny chladivovým Cu
potrubím.

1.3.

Výpočtové body

Pro ověření způsobu využívání a funkčního charakteru staveb rozmístěných v okolí navržené
výstavby byly využity údaje z katastru nemovitostí, přístupné na internetových stránkách
www.cuzk.cz.
Podle těchto údajů jsou nejbližšími stavbami s chráněným venkovním prostorem bytové domy v
Hevlíně. Byly uvažovány výpočtové body, které by mohly být ovlivněny jednak záměrem jako
takovým a jednak vyvolanou automobilovou dopravou. Jedná se objekty vzdálené cca 1,5 km od
záměru.
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Rozmístění výpočtových bodů je znázorněno v následující mapě a popis výpočtových bodů je
uveden v tabulce pod mapou.
Obrázek: Umístění výpočtových bodů

Tabulka: Popis výpočtových bodů
číslo výp.
bodu

1
2
3
4
5

popis výpočtových bodů

Hevlín 72 – obytný dům
Hevlín 67 – obytný dům
Hevlín 59 – obytný dům
Hevlín 46 – obytný dům
Hevlín 225 – základní škola

V uvedených výpočtových bodech (u staveb s chráněným venkovním prostorem) jsou
v následujících částech akustické studie výpočtově ověřovány předpokládané příspěvkové hlukové
vlivy provozu navržené stavby.
Pro vyhodnocení předpokládaných příspěvkových hlukových vlivů z provozu záměru na hlukovou
zátěž v zájmovém území, a u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ve sledovaném
území, jsou výpočty zpracovány ve formě hlukových map a dále jsou vyjádřeny konkrétními
hodnotami ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru pěti výpočtových bodů (u stávající
obytné zástavby) zadaných v případě bytových domů ve výšce +4,0 m nad úrovní terénu a ve
vzdálenosti 2,0 m od staveb s chráněným venkovním prostorem. Výpočtové body jsou orientovány
směrem k navržené stavbě.

1.4.

Stávající automobilová doprava

Plocha záměru se nachází cca 1,5 km od obce Hevlín. Území je přímo napojeno na komunikaci
II/415. V Obci Hevlín se pak komunikace větví na směr Hrabětice a směr Dyjákovice.
Stávající hluková zátěž posuzovaného území je tak tvořena hlukem z dopravy po veřejných
komunikacích (komunikace II/415 Hevlín - Hrabětice a II/408 Hevlín - Dyjákovice) a dále dopravou
po místních komunikacích.
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1.4.1.

Stávající automobilová doprava

Intenzita dopravy po veřejné komunikaci II/415 a II/408 je převzata ze sčítání automobilové
dopravy Ředitelství silnic a dálnic ČR za rok 2010. Výsledky sčítání dopravy v roce 2010
prováděného ŘSD ČR (hodnoty RPDI [voz/24 h]) jsou uvedeny v následující tabulce:
Intenzita dopravy - 2010:
Komunikace č.
II/415 -1
II/415 -2
II/408

OA/24 hodin

NA/24 hodin

.6-4357

sčítací úsek

1437

329

.6-4356

1633

518

.6-4340

1050

275

Vysvětlivky: OA/24 hodin… intenzita pro osobní vozidla a motocykly za 24 hodin
NA/24 hodin… intenzita pro nákladní vozidla za 24 hodin

Hodinové intenzity dopravy v roce 2010:
Komunikace č.

sčítací úsek

II/415 -1
II/415 -2
II/408

OA den

NA den

OA noc

NA noc

.6-4357

86.22

19.74

7.19

1.65

.6-4356

97.98

31.08

8.17

2.59

.6-4340

63.00

16.50

5.25

1.38

Vysvětlivky: OA den … hodinová intenzita pro osobní vozidla v denní době
NA den … hodinová intenzita pro nákladní vozidla v denní době
OA noc … hodinová intenzita pro osobní vozidla v noční době
NA noc … hodinová intenzita pro nákladní vozidla v noční době

Intenzita dopravy - 2016:
Komunikace č.
II/415 -1
II/415 -2
II/408

OA/24 hodin*

NA/24 hodin*

.6-4357

sčítací úsek

1465.74

332.29

.6-4356

1665.66

523.18

.6-4340

1071

277.75

Vysvětlivky: OA/24 hodin… intenzita pro osobní vozidla a motocykly za 24 hodin
NA/24 hodin… intenzita pro nákladní vozidla za 24 hodin
* pro přepočet intenzity dopravy v roce 2016 byly použity růstové koeficienty v souladu s TP 225
Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání.

Hodinové intenzity dopravy v roce 2016:
Komunikace
č.
II/415 -1
II/415 -2
II/408

sčítací úsek

OA den

NA den

OA noc

NA noc

.6-4357

87.944

19.937

7.329

1.661

.6-4356

99.940

31.391

8.328

2.616

.6-4340

64.260

16.665

5.355

1.389

Vysvětlivky: OA den … hodinová intenzita pro osobní vozidla v denní době
NA den … hodinová intenzita pro nákladní vozidla v denní době
OA noc … hodinová intenzita pro osobní vozidla v noční době
NA noc … hodinová intenzita pro nákladní vozidla v noční době
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1.5.

Posuzované zdroje hluku stavby

Ve výpočtu akustické studie je uvažováno s mobilními zdroji hluku (osobní automobily zákazníků
a nákladní automobily zásobování) a se stacionárními zdroji hluku - technická zařízení (např.
VZT, jednotky centrálního chlazení) umístěné ve fasádě a na střeše objektu.
Posuzované nákupní a volnočasové centrum bude provozováno pouze v denní době (tj. od 6,00
do 22,00 h). Zásobování (pohyb nákladních automobilů) a provoz osobní automobilové dopravy
zákazníků bude probíhat pouze v denní době (tj. od 6,00 do 22,00 h). V noční době (tj. od 22,00
do 6,00 h) budou v omezeném režimu provozovány pouze stacionární zdroje stavby.

1.5.1.

Stacionární zdroje hluku stavby

Z hlediska ověřovaného hlukového působení provozu předmětné stavby na okolní venkovní
chráněný prostor je pro zadání do výpočtů uvažováno se stacionárními zdroji hluku uvedenými
v následujících tabulkách. Ve výpočtu je uvažováno s tím, že všechna technická zařízení stavby
(stacionární zdroje hluku) budou provozována současně.
Vzduchotechnická zařízení budou na výtlačném i sacím potrubí spojujícím zařízení s venkovním
prostředím osazena tlumiči hluku.
Charakteristiky zařízení, údaje o jejich provozu a údaje o instalovaných zdrojích hluku byly získány
od zadavatele hlukové studie. Rozmístění stacionárních zdrojů hluku je ve výpočtovém modelu
zadáno dle znalostí daných urbanistickou studií. Vzhledem k velké vzdálenosti od obytné zástavby
Tabulka: Stacionární zdroje hluku
Zdroj hluku

Typ zdroje
hluku

Počet zdrojů
hluku

Umístění
zdroje hluku

Akust. tlak 1 m
od zdroje [dB]

Provozní doba

Kondenzační jednotka prodejna

bodový

15

na střeše

52

Denní a noční
doba

Vyústek potrubního
ventilátoru – větrání šatny

bodový

3

na střeše

47

Denní a noční
doba

Vyústek potrubního
ventilátoru – větrání soc.
zázemí

bodový

5

na střeše

45

Denní a noční
doba

Vyústek potrubního
ventilátoru – větrání prodejny

bodový

7

na střeše

55

Denní a noční
doba

Vyústek potrubního
ventilátoru – větrání zázemí

bodový

7

na fasádě
objektu

55

Denní a noční
doba

Vyústek potrubního
ventilátoru – větrání
strojovny chlazení

bodový

3

na fasádě
objektu

50

Denní a noční
doba

Denní a noční
doba
* pozn.: pro sledované území je únosné, aby akustický tlak centrální chladící jednotky ve vzdálenosti 1 m
od zdroje vykazoval max. 68 dB

Centrální chladící jednotka

1.5.2.

bodový

1

na střeše

68*

Mobilní zdroje hluku stavby

Mobilní zdroje bude představovat doprava zásobování (nákladní automobily) a dále doprava
zákazníků, příp. zaměstnanců (osobní automobily). Veškerá doprava bude realizována pouze
v denní době (tj. mezi 6,00 h a 22,00 h).
Areál nákupního a volnočasového centra bude dopravně napojen na silnici II. třídy II/415. Podle
výsledků celostátního sčítaní dopravy 2010 (ŘSD) přepočtených na rok 2015 je doprava na daném
úseku na úrovni 1926 voz/den.
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Vliv vyvolané dopravy z provozu záměru je posuzován ve dvou variantách:
Varianta 1 - provoz v pracovní dny:
Uvažovaný objem vyvolané dopravy z provozu záměru je na úrovni 740 OA/den (pracovní dny).
Podíl vozidel ze současného zatížení silnice, které využijí služeb nového areálu, byl uvažován ve
výši 30 %. Celkový nárůst intenzity dopravy na silnici II/415 v důsledku příjezdu zákazníků je tak
na úrovni 518 OA/den (pracovní dny). Veškerá vyvolaná doprava bude probíhat pouze v denní
době. Ve výpočtech je uvažováno s rovnoměrným rozdělením generované dopravy na oba směry
(směr ČR, směr Rakousko).
Kromě uvedené intenzity dopravy zákazníků byla do výpočtu zahrnuta také vyvolaná doprava
zaměstnanců a zásobování. Intenzita vyvolané dopravy zaměstnanců byla uvažována na úrovní
40 OA/den, intenzita zásobování 15 TNV/den. Lze předpokládat, že zásobování areálu bude
probíhat pouze v pracovních dnech v denní době. Vozidla zaměstnanců a zásobování jsou
uvažována po silnici II/415 směrem od obce Hevlín.
Varianta 2 - provoz ve dnech pracovního volna:
Uvažovaný objem vyvolané dopravy z provozu záměru je na úrovni 1230 OA/den (ve dnech
pracovního volna). Podíl vozidel ze současného zatížení silnice, které využijí služeb nového
areálu, byl uvažován ve výši 30 %. Celkový nárůst intenzity dopravy na silnici II/415 v důsledku
příjezdu zákazníků je tak na úrovni 860 OA/den (ve dnech pracovního volna). Veškerá vyvolaná
doprava bude probíhat pouze v denní době. Ve výpočtech je uvažováno s rovnoměrným
rozdělením generované dopravy na oba směry (směr ČR, směr Rakousko).
Kromě uvedené intenzity dopravy zákazníků byla do výpočtu zahnuta také vyvolaná doprava
zaměstnanců. Intenzita vyvolané dopravy zaměstnanců byla uvažována na úrovní 40 OA/den.
Vozidla zaměstnanců budou do areálu jsou uvažována po silnici II/415 směrem od obce Hevlín.
Trasy komunikací ovlivněných vyvolanou dopravou provozem nákupního a volnočasového centra
a jejích číselné označení je zobrazeno na následujícím obrázku.
Obrázek: Trasy komunikací vyvolané dopravy
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Tabulka: Četnost pohybu vyvolaných vozidel na uvažovaných komunikacích všední dny

název
komunikace

číslo
úseku

počet OS za
den

počet NA za
den

6-4357
6-4340
6-4356
parkovani
parkovani
parkovani
parkovani
parkovani
parkovani
prijezd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

274.00
274.00
548.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1096.00

15.00
15.00
30.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
30.00

počet osobních
automobilů za
hodinu
17.81
17.81
35.62
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
71.24

počet nákladních
automobilů za
hodinu
0.98
0.98
1.95
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
1.95

Tabulka: Četnost pohybu vyvolaných vozidel na uvažovaných komunikacích dny pracovního volna

název
komunikace

číslo
úseku

počet OS za
den

počet NA za
den

6-4357
6-4340
6-4356
parkovani
parkovani
parkovani
parkovani
parkovani
parkovani
prijezd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

450.00
450.00
900.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

počet osobních
automobilů za
hodinu
29.25
29.25
58.50
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
117.00

počet nákladních
automobilů za
hodinu
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2. VÝPOČTOVÁ ČÁST
2.1.

Metodika zpracování a hodnocení

Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z
doporučených teoretických akustických vztahů pro šíření zvuku ze shora definovaných
stacionárních (technických) zdrojů hluku stavby, na jejichž základech pracuje použitý výpočtový
program Predictor-LimA 7810, verze 9.0 a jehož výpočtový algoritmus koresponduje
s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 2002/49/ES) pro silniční dopravu,
metodikou RLM2 pro železniční dopravu a normou ISO 9613-2 pro průmyslový hluk, zohledňuje
klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.
Výpočtově zjišťovaným hlukovým ukazatelem jsou hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku.
Nejistota výpočtu je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního modelování a
nejistotou danou akustickými znalostmi uživatele programu (zpracovatele). Aplikace použitého
programu garantuje přesnost vlastního výpočtu modelové situace při použití dané metodiky do
rozdílu 0,2 dB. Nejistoty výpočtů uváděné zpracovateli akustických výpočtů jsou většinou
stanoveny formálně a nevycházejí ze skutečné analýzy nejistot.
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Účelem akustické studie je odhad předpokládaného dopadu projektované situace, případně návrhu
protihlukových opatření, s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po realizaci
navržené stavby nedojde k překročení hygienického limitu. Vkládaná vstupní data mají charakter
maximální možné hodnoty. Výsledky získané z takto zadaného výpočtového modelu jsou pak
horním odhadem očekávané situace a příslušná nejistota je již uplatněna (zahrnuta) a není
relevantní s nejistotou výpočtu dále pracovat (přičítat nebo odečítat).
Do výpočtového modelu sledovaného území byly jako vstupní data zadávány akustické údaje pro
specifikované stacionární zdroje navrhované stavby. Výpočty pro vykreslení izofon jsou
zpracovány pro výšku +4,0 m nad terénem.
Vypočtené hodnoty reprezentují hladinu akustického tlaku dopadajícího na fasádu posuzovaných
staveb (výsledky výpočtu zahrnují korekci odrazu od fasády).

2.2.

Vstupní parametry výpočtového modelu

Zdrojem podkladů k zadání polohopisu a výškopisu byl použit ZABAGED® a mapové podklady
uveřejněné na Portálu veřejné správy (Cenia) a Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního.
Stávající objekty jsou v okolí stavby modelovány s následujícími konstantními výškami: 3 m nad
terénem (garáže, malé hospodářské objekty), 6 m nad terénem (rodinné domy), 15 m nad terénem
(bytové domy) a 24 m nad terénem (panelové domy). U nově navržených objektů je výška zadána
dle předložených výkresů a dokumentace.
Povrch terénu byl modelován s indexem povrchu země G = 0,25. Reliéf krajiny byl modelován
s krokem vrstevnic 1 m.

2.3.

Mapové podklady

Mapové podklady o různém měřítku a výstupní data jsou zpracovány pomocí programu ArcGIS,
registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS, největšího světového výrobce software pro geografické
informační systémy (GIS).
Geografický informační systém je informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci
dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS pracuje, jsou
definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou.
Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí
dostupných softwarových a hardwarových prostředků.

2.4.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Použité předpisy a legislativa

Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb - VÚPS Praha 1985.
Stavební fyzika. Akustika stavebních konstrukcí. - ČVUT Praha 1997.
Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – Požadavky.
Hluk v životním prostředí 2005 – Planeta č. 2/2005.
Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011 (RNDr. Miloš Liberko, Ing. Libor
Ládyš)
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2.5.

Hygienické limity hluku

Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., kterým
je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
následovně:
§ 12 - Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněném venkovním prostoru.
•

§ 12 odst. (1) - Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).

•

§ 12 odst. (3) - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se připočte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami,
s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně
informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB.

1.

Provoz předmětné stavby bude z hlediska citovaných ustanovení platného prováděcího
předpisu pro venkovní prostor sledovaného území tvořit zdroj hluku určený jako hluk
z provozu stacionárních zdrojů hluku. Pro chráněný venkovní prostor staveb ve
sledovaném území pak lze hygienický limit hluku stanovit následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce1) dle části A
přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) - Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor (korekce1) + 0 dB); Obsahuje-li hluk tónové složky nebo
má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce –5 dB.
Denní doba (6.00 až 22.00 h)
Noční doba (22.00 až 6.00 h)

LAeq 8h = 50 dB
LAeq 1h = 40 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 1h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor

2. Pro hluk z provozu dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a
II. třídy v území, lze hygienický limit hluku stanovit následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce3) dle části A
přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) - Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor (korekce3) + 10 dB):
Denní doba (6.00 až 22.00 h)
Noční doba (22.00 až 6.00 h)

LAeq16h = 60 dB
LAeq 8h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 8h = 60 dB pro chráněný venkovní prostor
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3.

Pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách ve
sledovaném území bez využití další korekce, lze hygienický limit hluku stanovit následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce2) dle části A
přílohy č. 3) - Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor (korekce2) + 5 dB)
Denní doba (6.00 až 22.00 h)
Noční doba (22.00 až 6.00 h)

2.6.

LAeq 16h = 55 dB
LAeq 8h = 45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 8h = 55 dB pro chráněný venkovní prostor

Výsledky výpočtů

Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro následující stavy, které
jsou označeny jako varianty:
Varianta A – stávající hluková zátěž ze stávající automobilové dopravy na předmětných
komunikacích.
Varianta B 1 – provozní hluk navrhovaného centra (stacionární zdroje hluku a hluk
z obslužné dopravy - osobní automobily zákazníků a nákladní automobily zásobování) ve
všední dny.
Varianta B 2 – provozní hluk navrhovaného centra (stacionární zdroje hluku a hluk
z obslužné dopravy - osobní automobily zákazníků a nákladní automobily zásobování) ve
dnech pracovního volna.
Varianta C1 – předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové
působení provozního hluku předmětné stavby, včetně hluku způsobovaného provozem
stávající silniční dopravy a provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních
veřejných komunikacích) ve všedních dnech.
Varianta C2 – předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové
působení provozního hluku předmětné stavby, včetně hluku způsobovaného provozem
stávající silniční dopravy a provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních
veřejných komunikacích) ve dnech pracovního volna.
Výpočty jsou doloženy hlukovými mapami s grafickým vyznačením pásem hlukových imisí a
výsledky vypočtených hodnot zjištěných v zadaných výpočtových bodech jsou uvedeny v
tabulce. Plošná hluková mapa s pásy hlukových imisí (pro „orientační“ zobrazení) je vytvořena
z výpočtů v pravoúhlé síti bodů s rozestupem 5 m.
Pro účely posouzení vlivu provozu navrženého záměru byl vypočítán očekávaný přírůstek
hlukové zátěže v pěti výpočtových bodech, které charakterizují nejbližší chráněný venkovní
prostor staveb. Jako příspěvek hlukové zátěže po zprovoznění navržené stavby bylo uvažováno
s navýšením dopravy (nákladních a osobních automobilů) po veřejných komunikacích,
s provozem obslužné dopravy navržené stavby (provoz osobních automobilů a nákladních
automobilů (zásobování) po příjezdové komunikaci, provoz osobních automobilů po parkovišti a
provoz nákladních automobilů v prostoru pro zásobování) a stacionárními zdroji stavby.
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2.6.1. Varianta A
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající silniční dopravy v zájmovém území.

Výsledky výpočtů
Denní doba - stávající silniční doprava po veřejných komunikacích
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Výška výp. bodu
[m]
4
4
4
4
4

Vypočtená hodnota
LAeq,16h [dB]
53,51
65,81
61,57
49,72
58,97

Hygienický limit hluku
LAeq,16h [dB]
60
60
60
60
60

Překročení
limitu
Nezjištěno
Zjištěno
Zjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
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Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající silniční dopravy v zájmovém území

Výsledky výpočtů
Noční doba - stávající silniční doprava po veřejných komunikacích
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Výška výp. bodu
[m]
4
4
4
4
4

Vypočtená hodnota
LAeq,8h [dB]
37,51
49,71
45,51
34,54
43,86

Hygienický limit hluku
LAeq,8h [dB]
50
50
50
50
50

Překročení
limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
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2.6.2. Varianta B1
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem vyvolané dopravy v zájmovém území ve
všední dny.

Denní doba – vliv vyvolané dopravy na veřejných komunikacích – pracovní den
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Výška výp. bodu
[m]
4
4
4
4
4

Vypočtená hodnota
LAeq,16h [dB]
40,39
52,64
48,34
36,77
45,75

Hygienický limit hluku
LAeq,16h [dB]
60
60
60
60
60

Překročení
limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Strana: 17

OUTLET HEVLÍN - Nákupní a volnočasové centrum

Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stacionárních zdrojů v zájmovém území.

Noční doba – vliv stacionárních zdrojů v areálu
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Výška výp. bodu
[m]
4
4
4
4
4

Vypočtená hodnota
LAeq,1h [dB]
19,22
18,39
16
20,08
---

Hygienický limit hluku
LAeq,1h [dB]
40
40
40
40
40

Překročení
limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
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2.6.1.

Varianta B2

Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem vyvolané dopravy v zájmovém území ve dnech
pracovního volna.

Denní doba – vliv vyvolané dopravy na veřejných komunikacích – den pracovního volna
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Výška výp. bodu
[m]
4
4
4
4
4

Vypočtená hodnota
LAeq,16h [dB]
44,63
56,89
52,59
40,9
50,02

Hygienický limit hluku
LAeq,16h [dB]
60
60
60
60
60

Překročení
limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
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2.6.2.

Varianta C1

Denní doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové působení
provozního hluku navržené stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční
dopravy a provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích) ve
všední dny

Denní doba – předpokládaná výsledná hluková zátěž – pracovní den
Výpočtový
bod

Výška výp. bodu
[m]

1
2
3
4
5

4
4
4
4
4

Stávající stav
LAeq,T [dB]
53,51
65,81
61,57
49,72
58,97

Součet stávající a
varianta B1
LAeq,T [dB]
53,7
66,0
61,8
49,9
59,2

Rozdíl
+0.2 dB
+0,2 dB
+0.3 dB
+0.2 dB
+0.2 dB
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2.6.1.

Varianta C2

Denní doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové působení
provozního hluku navržené stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční
dopravy a provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích) ve
dnech pracovního volna.

Denní doba – předpokládaná výsledná hluková zátěž – den pracovního volna
Výpočtový
bod

Výška výp. bodu
[m]

1
2
3
4
5

4
4
4
4
4

Stávající stav
LAeq,T [dB]
53,51
65,81
61,57
49,72
58,97

Součet stávající a
varianta B2
LAeq,T [dB]
54,0
66,3
62,1
50,3
59,5

Rozdíl
+0.5 dB
+0,5 dB
+0.6 dB
+0.5 dB
+0.5 dB
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2.7.

Závěry hlukové studie

Na základě výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů
v nejbližším chráněném venkovní prostoru staveb ve sledovaném území lze ve vztahu
k předpokládaným provozním hlukovým vlivům navržené stavby vyvodit následující závěry:
Varianta A - stávající stav
Pro plochu stávající chráněného venkovního prostoru je jednoznačně rozhodujícím zdrojem
hluk z provozu dopravy po blízkých pozemních komunikacích (především II/415). Stávající
hluková zátěž chráněného venkovního prostoru těchto staveb se pohybuje ve většině
výpočtových bodů do úrovně hygienických limitů hluku. Ve výpočtových bodech 2 a 3 jsou
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad úrovní hygienických limitů a to pro denní
dobu. Pro noční dobu jsou hygienické limity dodržovány ve všech výpočtových bodech.
Varianta B1 - příspěvek vyvolané dopravy ve všední den a stacionárních zdrojů
Varianta výpočtově hodnotí předpokládané příspěvkové hlukové vlivy z provozu navrženého
záměru v denní a noční době na chráněné venkovní prostory nejbližších staveb ve sledovaném
území. Varianta zahrnuje pohyb obslužné dopravy navržené stavby (provoz osobních
automobilů a nákladních automobilů po příjezdové komunikaci, provoz osobních automobilů po
parkovišti a provoz nákladních automobilů v prostoru pro zásobování) a provoz stacionárních
zdrojů hluku navržené stavby, ve všední den.
Vypočtené hodnoty jsou v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu ke
stanovenému hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB a pro noční dobu
LAeq,1h = 40 dB u stacionárních zdrojů a LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB u
vyvolané dopravy. Veškeré vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech
zadaných výpočtových bodech jsou nižší, než je stanovený hygienický limit hluku pro denní i
noční dobu.
Varianta B2 - příspěvek vyvolané dopravy ve dnech pracovního klidu
Varianta výpočtově hodnotí předpokládané příspěvkové hlukové vlivy z provozu navržené
volnočasového centra v denní době na chráněné venkovní prostory nejbližších staveb ve
sledovaném území. Varianta zahrnuje pohyb obslužné dopravy navržené stavby (provoz
osobních automobilů po příjezdové komunikaci, provoz osobních automobilů po parkovišti) ve
dnech pracovního klidu.
Vypočtené hodnoty jsou v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu ke
stanovenému hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB a pro noční dobu
LAeq,1h = 40 dB u stacionárních zdrojů a LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB u
vyvolané dopravy. Veškeré vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech
zadaných výpočtových bodech jsou nižší, než je stanovený hygienický limit hluku pro denní
dobu.
Varianta C1 - Součtová varianta - předpokládané příspěvkové ovlivnění stávající hlukové
situace ve sledovaném území ve všední den
Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných
v zadaných výpočtových bodech v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb
postavených v zájmovém území, mezi variantami C1 a A v denní době.
V denní době lze předpokládat navýšení hlukové zátěže od 0,2 do 0,3 dB. Veškeré navýšení
jde na vrub vyvolané automobilové dopravy. Stacionární zdroje hluku a parkoviště se na
nárůstu zátěže nepodílejí.
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Varianta C2 - Součtová varianta - předpokládané příspěvkové ovlivnění stávající hlukové
situace ve sledovaném území ve dnech pracovního klidu
Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných
v zadaných výpočtových bodech v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb
postavených v zájmovém území, mezi variantami C2 a A v denní době.
V denní době lze předpokládat navýšení hlukové zátěže od 0,3 do 0,5 dB.
Podle §20 písmeno 4 nařízení vlády 272/2011 sb., platí že „Při hodnocení změny hodnot
hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním
prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu
jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.“ Proto považuji výše hodnocení záměr
v dané lokalitě za akceptovatelný.
Závěrečné shrnutí
Za stávajících podmínek jsou ve třech uvažovaných výpočtových bodech chráněného
venkovního prostoru dodržovány akustické limity jak pro denní tak i noční dobu. Ve zbývajících
dvou bodech jsou tyto limity překročeny.
Vliv záměru bude nižší než hygienické limity hluku pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB (vyvolaná
doprava) a pro noční dobu LAeq,1h = 40 dB (stacionární zdroje). V součtu se stávajícími zdroji
hluku nedojde k nárůstu akustického tlaku nad úroveň platných limitů pro denní dobu ve všech
výpočtových bodech, kde jsou za stávajících podmínek limity dodržovány.
Ve dvou výpočtových bodech, kde jsou limity překročeny lze očekávat nárůst o 0,2 až 0,3 dB ve
všední dny v denní době, resp. o 0,5 až 0,6 dB ve dnech pracovního klidu v denní době.
Navýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu proto považuji za akceptovatelné.
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Seznam použitých zkratek:
Značka

Jednotka

Veličina

LAeq,T

dB

ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T

LAeq,8h

dB

ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T = 8 hodin

LAeq,1s

dB

ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T = 1 sec

LCpeak

dB

špičková hladina akustického tlaku C

LAN,T

dB

distribuční (procentní) hladina – hladina akustického tlaku překročená v N
% doby T

LAw

dB

Vážená hladina akustického tlaku

LPa

dB

Akustický výkon daný energetickým součtem korigovaných frekvenčních
složek

LA1,T

dB

hladina akustického tlaku A překročená v 1 % doby T

LA10,T

dB

hladina akustického tlaku A překročená v 10 % doby T

LA50,T

dB

hladina akustického tlaku A překročená v 50 % doby T

LA90,T

dB

hladina akustického tlaku A překročená v 90 % doby T

LA99,T

dB

hladina akustického tlaku A překročená v 99 % doby T

UAB

dB

rozšířená nejistota měření

t

°C

teplota vzduchu

v

m/s

rychlost proudění vzduchu

Rh

%

relativní vlhkost vzduchu

p

hPa

atmosférický tlak

Strana: 24

PŘÍLOHA 6
(HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK – VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH
VOD)

Hydrogeologický posudek – vsakování dešťových vod
Na základě požadavku zpracovatele oznámení pro záměr “Outlet Hevlín –
nákup ní a volnočasové centrum” bylo zpracováno orientační posouzení možnosti
likvidace dešťových vod z areálu stavby „Outlet Hevlín“ vsakem. Při vyhotovení
tohoto posudku jsem vycházela z údajů inženýrskoeologického průzkumu, který jsem
prováděla v r. 2001 pro Obchodní centrum projektované v prostoru, který je shodný s
územím vymezeným pro areál „Outlet Hevlín“.
Závěrečnou zprávu IGP z roku 2001 v kompletním rozsahu má objednatel
tohoto posudku k dispozici. V rámci IGP v roce 2001 byly provedeny 4 průzkumné
jádrové vrty, ze kterých bylo odebráno 8 vzorků zemin pro laboratorní rozbor,
zpracovaný v laboratoři ing. Karel Zábrodský, laboratorní a technologické práce, Brno.
Z vyhotovených granulometrických rozborů jsem vyhodnotila dle metody Mallet
Pacquanta koeficienty filtrace = koeficient hydraulické vodivosti = koeficient vsaku
pro příslušné zeminy. V následující tabulce podávám přehled podstatných údajů o
jednotlivých laboratorních vzorcích.

vzorek

H1/L1
H1/L2
H1/L3
H1/L4
H2/L5
H3/L6
H3/L7
H4/L8
H4/L9

zatřídění dle
ČSN 731001
S3
F3
F3
F6
F4
F4
S3
F6
F6

petrografie

písek sypký
hlína písčitá tuhá
hlína písčitá,pevná
jíl tuhý až pevný
jíl písčitý
jíl písčitý
písek sypký
jíl vlhký
jíl zpevněný

poloha
od-do /m

koeficient vsaku / m.s-1 /

2,00-2,60
2,60-4,70
4,70-4,80
6,40-6,70
0,80-1,40
1,30-1,90
1,90-3,50
2,50-3,
3,40-4,00

1,4.10-4
4,4.10-8
7,2.10-8
8,5.10-10
3,0.10-8
8,5.10-9
9,0.10-5
8,5.10-9
8,0.10-9

Z uvedeného přehledu vyplývá, že převládající část vzorků zemin vykazuje
hodnoty koeficientu vsaku odpovídající zemině nepropustné (x.10 -8 až 10-10 m.s-1).
Pouze vzorky L1 a L7 vykazují koeficienty propustnosti odpovídající horninovému
prostředí propustnému (x.10-5až 10-4 m.s-1). Tyto zeminy byly zjištěny na všech 4
vrtech a sice od hloubky 1,90 - 2,00 m do hloubek 2,30 - 3,50 m, při mocnostech 40 –
160 cm v rozsahu čtyř vrtů. V tabulce příloha 4 v ZZ IGP 2001 jsou tyto propusné
zeminy sdružené do IG skupiny VI (petrografické polohy 9, 9a, 10). I když zemina v
této IG skupině odpovídá propustnému horninovému prostředí, byla zde zjištěna
naražená hladina podzemní vody v severní části staveniště (H3, H4) v hloubce 1,90 m,
tj. v úrovni polohy tvořené propustnými zeminami, v jižní části staveniště v hloubce
3,00 – 3,50 m, ovšem zeminy v nadloží vytvořily vlivem podzemní vody zával, který
znemožnil zjistit úroveň ustálené hladiny podzemní vody.

Dle těchto zjištění vyplývá, že úroveň naražené hladiny podzemní vody znemožňuje
vytvoření dostatečně mocné polohy propustné zeminy, která by mohla představovat
akumulační prostor pro vsak povrchové vody.

Závěrem lze konstatovat, že
− jednak z důvodu převážně soudržných zemin v prostoru staveniště, které
vykazují hodnoty koeficientu vsaku odpovídající horninovému prostředí
nepropustnému, nevhodnému pro akumulaci povrchových vod,
− jednak z důvodu podzemní vody v poloze zemin nesoudržných, které by v
suchém prostředí byly vhodné pro vsakování povrchových vod,
na území staveniště jako celku nelze očekávat příznivé podmínky pro likvidaci
povrchových vod vsakem.

Zpracovala
RNDr. Libuše Písaříčková, geolog

Znojmo, březen 2016.

PŘÍLOHA 7
(HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK – ZDROJ VODY)

Outlet Hevlín – HG posouzení zdroje vody

Hydrogeologický posudek za účelem zajištění zdroje podzemní vody
pro areál stavby „Outlet Hevlín – nákupní a volnočasové centrum“
v k.ú. Hevlín, okres Znojmo, kraj Jihomoravský

Název zakázky : Hevlín, Outlet – HG posouzení
Zakázkové číslo : 16 04
Objednatel

: M-envi s.r.o., Ing. Alexandr Mertl

Zhotovitel

: RNDr.Zdeněk Pospíšil, Škrochova 41, 615 00 Brno
osvědčení odborné způsobilosti č.1888/2004 Ministerstva životního prostředí

1. Úvod
Posudek je vyhotoven podle poskytnutých podkladů zadavatelem odborných materiálů
vyhotovitele a realizovaného terénního šetření dne 24.března 2016.
Předmětem terénního šetření bylo vyznačené zájmové území do základní vodohospodářské
mapy 1 : 50 000 list 34-14 Mikulov (viz. příloha č.1 ).
Ve vodohospodářské mapě je areál stavby „Outlet Hevlín“ začleněn do drobného povodí Dyje
ČHP 4-14-02-086. Jde o rovinný reliéf povrchu s nadmořskou výškou 179-181 m n.m. při státní
hranici s Rakouskem.
Podle základní geologické mapy (viz. příloha č. 2) tvoří rovinný povrch kvartérní fluviální
písčitohlinité sedimenty vyššího nivního stupně řeky Dyje holocenního stáří (v mapě označeno
číslem 3) a relikty fluviálních písčitých štěrkůpleistocenního stáří (v mapě označeno číslem 11). V
podloží kvartérních sedimentů jsou mořské neogenní sedimenty předhlubně západních Karpat
(v mapě označeno číslem 24).
V hydrogeologické rajonizaci ČR (Olmer a kol 2006) je neogenní mořská výplň začleněna do
rajonu 2241 Dyjskosvratecký úval. Fluviální sedimenty přísluší rajonu 1641 Kvartér Dyje.
Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí je zájmová část Dyjskosvrateckého úvalu
začleněna do teplé oblasti W2 s velmi nepříznivými podmínkami pro zasakování místních srážek
do horninového prostředí.
Spadlé srážky od dubna do září (od 350 do 400 mm) mají vysokou evapotranspiraci (výpar a
spotřeba rostlin). Srážky nevegetačního období (200 - 300 mm) zasakují do půdního horizontu
až po dorovnání vláhového deficitu.
V zájmovém areálu je první akumulací podzemní vody v souvrství středně a jemně zrnitých
písků, které byly v zájmové lokalitě zastiženy čtyřmi mělkými průzkumnými vrty H1 až H4. Podle
jejich vyhodnocení (Pisaříčková, 2001) má tato mělká kvartérní zvodeň v podloží vrstevnaté jíly a
jílovce karpatu již v úrovni 177,6 - 177,8 m n.m., tj. necelé 3 m pod terénem.
V saturované zóně byly pouze písky od 2,6 m p.t. Tuto mělkou kvartérní zvodeň lze využít pouze
pro monitoring ekologického provozování čerpací stanice PHM.
Doporučené místo monitorovacího vrtu je vyznačeno v příloze č. 3 symbolem MV1.
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Průzkumný hydrogeologický vrt pro ověření vodárenské využitelnosti podzemních vody
zájmového areálu doporučuji zaměřit na zvodněné kolektory neogenní sedimentární výplně
rajonu 2241, které jsou od roku 1992 monitorovány vrtem státní pozorovací sítě ČHMÚ VB 9755
Hevlín (viz. příloha č. 1).
Jde o hydrogeologický vrt z regionálně zaměřeného průzkumu (Krystková, 1978) s konstrukcí
pro provozovaný monitoring zastižené napjaté hladiny neogenní zvodně v hloubce 32,7 m.p.t.
(terén 187,2 m n.m.). Zvodněným kolektorem je souvrství písku a siltu s bázi v hloubce
77,5 m.p.t. Jde o mořské sedimenty karpatu, které mají v nadloží slínovce a v podloží jíly a
jílovce s hg. funkcí izolátoru. Piezometrická úroveň ustálené hladiny vykazuje podle měření
ČHMÚ rozkyvy hladiny od 181,4 do 182,6 m.n.m.
Při snížení hladiny o 8 m lze zvažovat přítoky do vrtu od 0,8 do 1,0 l.s-1. Jde o zvodněný kolektor
s mírnou průlinovou propustností (k= n.10-5 m/s resp. K= 1-10 m/den) a transmisivitou střední
velikosti (T= 2,84 m2/den).
Čerpaná surová voda z tohoto souvrství je chemicky čistá bez rizika antropogenní zranitelnosti.
Čerpaná voda bude zřejmě vyžadovat pro pitné účely úpravu přes pískové filtry pod snížení
vyššího obsahu Fe a Mn do normativu pitné vody stanovené Vyhláškou č. 252/2004 Sb., v
platném znění.

2. Návrh lokalizace a konstrukce hydrogeologického vrtu
Podle realizovaného terénního šetření dne 24. března 2016 navrhuji lokalizovat průzkumný vrt
do vyznačeného místa do situačního výkresu v příloze posudku na parcele č. 5379/23.
Vrt s označením HV1 doporučuji vyhloubit teleskopicky do hloubky 70 m pro vystrojení
zárubnicemi s atestem pro pitnou vodu s perforací a zaplášťovým obsypem pro přítoky do vrtu
v metráži od 10 do 65 m p.t..
Odvrtaná metráž v kvartérních a neogenních sedimentech od 0 do 10 m bude zacementovaná.
Vnitřní průměr výstroje bude minimálně 100 mm. Vyústění výstroje nad terén +0,5 m bude
opatřeno uzamykatelnou ochrankou stabilizovanou betonovým soklem.
V dočištěném vystrojeném vrtu bude podle dispozic hydrogeologa realizovaná 7 denní
hydrodynamická zkouška a odebrány vzorky vody pro laboratorní rozbory. Laboratorní rozbory
budou zadány akreditovaným laboratořím.
Průzkum bude ukončen vyhodnocovací zprávou, která bude odborným podkladem k žádosti o
povolení vodního díla a žádosti o nakládání s vodami podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb.,
v platném znění.

Předpokládaný geologický profil :
Kvartér
0,0- 3,5 m

hlíny a sypké písky s 1.hladinou 3,0 m p.t.

Neogén
3,5- 20,0 m jílovité písky,silty a tuhé jíly
20,0- 30,0 m písky,silty a slínovce
30,0- 65,0 m písky s polohami jílů až jílovců
65,0- 70,0 m jílovce
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3. Vyhodnocení
Zvažované odběry podzemní vody do 1 l/s neovlivní přirozený režim povrchových ani
podzemních vod.
K zachování množství a kvality čerpané surové vody z vrtu HV1 bude potřebné stanovit pouze
OP 1. stupně za účelem fyzické ochrany trubní studny tj. zákaz vstupu do vodárenského objektu
nepovolaným osobám.

V Brně dne 5.4.2016
Vyhotovil : RNDr.Zdeněk Pospíšil

Kontaktní adresa : RNDr.Zdeněk Pospíšil
Škrochova 41
615 00 Brno
telefon: 777 610 659
e-mail: pospisil999@seznam.cz
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VB 9751

Zájmové území

Příloha 1: Výřez základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000
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Zájmové území

Příloha 2: Výřez základní geologické mapy 1 : 50 000
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HV 1

MV 1

Příloha 3: Výřez katastrální mapy s vyznačením navrhovaných vrtů MV1 a HV1
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PŘÍLOHA 8
(DOKLADY)

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

8645/2014
MUHR 9362/2014/STU1
Burda
515 200 464
burda@hrusovany.cz

DATUM:

28.11.2014

Věc: Žádost o vydání územně plánovací informace na připravovanou investiční akci Outlet
Hevlín - nákupní a volnočasové centrum

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) sděluje, že pozemky:
- parc.č. 5379/22 a 5379/23 v katastrálního území Hevlín jsou územním plánem obce Hevlín
označené jako plochy OM – komerční zařízení malá a střední. V plochách s tímto
funkčním využitím je charakterizováno hlavní využití jako občanské vybavení komerčního
charakteru (podrobnosti viz příloha).
- parc.č. 5379/20 a 5379/31 v katastrálního území Hevlín jsou územním plánem obce Hevlín
označené jako plochy ZV – veřejná zeleň. V plochách s tímto funkčním využitím je
charakterizováno hlavní využití jako zeleň (podrobnosti viz příloha).
- parc.č. 5379/28, 5379/29 a 5379/30 v katastrálního území Hevlín jsou územním plánem obce
Hevlín označené jako plochy DS – silniční. V plochách s tímto funkčním využitím je
charakterizováno hlavní využití jako plochy silničních komunikací a plochy pěších
komunikací a chodníků (podrobnosti viz příloha).
Příloha: Územní plán Hevlín (scan)

Č.j. MUHR 9362/2014/STU1
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[otisk úředního razítka]
Petr Burda
odborný zaměstnanec městského úřadu

Č.j. MUHR 9362/2014/STU1
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing.arch. VELEHRADSKÝ MIROSLAV, IDDS: qa2gmbb
sídlo: Libušino údolí č.p. 203/76, Pisárky, 623 00 Brno 23

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

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

05.05.2016
JMK 73540/2016
S – JMK 68536/2016 OŽP/Kch
Ing. Marek Krchňavý
541 654 320
16.05.2016

M-envi s. r. o.
Ekologické inženýrství
Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
IČ 282 97 873

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Outlet Hevlín –
nákupní a volnočasové centrum“ v k. ú. Hevlín na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody,
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě Vaší žádosti, podané dne 05.05.2016, možnosti vlivu výše
uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Odůvodnění:
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací
mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé
či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

otisk razítka
Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 654 320

Fax
541 651 209

E-mail
krchnavy.marek@kr-jihomoravsky.cz

1/1

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

