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ČIŽP
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}
}

Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav

ČOV

}

čistírna odpadních vod

EF

}

emisní faktor

EIA

}

Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

EVL

}

Evropsky významná lokalita

CHOPAV
KHS

}
}

Chráněné oblast přirozené akumulace vod
Krajská hygienická stanice

KO

}

katalog odpadů

k.ú.
KÚ JmK

}
}

katastrální území
Krajský úřad Jihomoravského kraje

LPF

}

lesní půdní fond

MŽP ČR

}

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N
NO

}
}

odpady kategorie nebezpečné
nebezpečný odpad

NV

}

nařízení vlády

O

}

odpady kategorie ostatní

OA
OI

}
}

osobní automobily
občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

}

obecní úřad

OZKO

}

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

p.č.
PD

}
}

parcelní číslo
projektová dokumentace

PHO

}

pásmo hygienické ochrany

PO

}

ptačí oblast

PP

}

přírodní památka, přírodní park

p.ú.t.

}

pod úrovní terénu

TNA

}

těžké nákladní automobily

ÚPD

}

územně-plánovací dokumentace

ÚSES
VKP

}
}

územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek

ZCHÚ

}

zvláště chráněné území

ZPF

}

zemědělský půdní fond

ŽP

}

životní prostředí
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ÚVOD
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
PARKOVIŠTĚ U HRADU BÍTOV
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění zákona č. 93/2004 Sb., a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto
zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Jedná se o záměr zařazený dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. následovně:
kategorie II, bod 10.6, sloupec B:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
Záměr spadá dle §4 uvedeného zákona pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je
Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem záměru je Národní památkový ústav se sídlem v Praze, zastoupený územním
odborným pracovištěm v Brně.
Zpracování oznámení probíhalo v říjnu až prosinci 2005. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během
vlastního zpracování a údaje získané zpracovatelem oznámení během vlastních průzkumů lokality.
V průběhu zpracování oznámení byl upraven návrh technického řešení parkoviště s ohledem na
okolí stavby a její začlenění do krajiny. Původní návrh na povrch z asfaltového betonu byl
nahrazen betonovou dlažbou, která umožní realizaci plochy v požadovaném barevném provedení
a tím zmírnění negativního působení stavby v krajině.
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Parkoviště u hradu Bítov
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu

A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název
Národní památkový ústav

název:

A.2. IČO
IČO:

7503 2333
A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:

Valdštejnské nám. 3, Praha1 – Malá strana, 118 01 Praha
A.4. Zástupce oznamovatele
PhDr. Petr Kroupa
ředitel územního odborného pracoviště v Brně
nám. Svobody 8, 601 54 Brno
Zdeněk Vaněk – investice, pracoviště Palackého 34, 612 00 Brno
tel: 549 522 857
A.5. Projektant
OMNIA projekt, s.r.o.
Vídeňská 127, 619 00 Brno
Ing. Vítek Tichý
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B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměr
název záměru:

Parkoviště u hradu Bítov

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je výstavba a provozování parkoviště sloužící pro návštěvníky hradu Bítov.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.6.:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
parkoviště

140 parkovacích stání pro osobní automobily
8 parkovacích stání pro autobusy

B.I.3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)

Záměr je situován na území obce Bítov, které spadá do okresu Znojmo a náleží k Jihomoravskému
kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Bítov, Zblovice

katastrální území:

Bítov, Zblovice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba a provozování parkoviště v blízkosti
hradu Bítov určené pro návštěvníky hradu.
Záměr na výstavbu parkoviště je situován v lokalitě na Vindhýblu, při místní komunikaci vedoucí
k hradu Bítov.
Vlastní řešené území je vymezeno hranicemi dotčených pozemků a na západě místní komunikací
sloužící jako příjezd k hradu. Plocha určená pro umístění záměru je současné době zemědělskou
půdou a je využívána pro zemědělskou produkci.
Platný územní plán obce Bítov specifikuje pro dané území funkční využití – plochy pro dopravu.
Navrženým záměrem dochází k naplnění územního plánu bez zásadních změn ve využití okolních
ploch navrženého parkoviště.
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Provozování parkoviště nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních nebo jiných staveb a
tvoří samostatnou funkční stavbu.
Kumulace se stávajícími aktivitami je hodnocena v části D oznámení, o jiných výhledových
záměrech nejsou oznamovateli ani zpracovateli oznámení známy podrobnější informace.
Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Investice představuje vybudování nového parkoviště pro návštěvníky hradu Bítov při místní
komunikaci vedoucí k hradu Bítov. Bude tak řešena dlouhodobá kritická situace s parkováním
vozidel na provizorním nedostatečně upraveném a nevhodném současném místě. Provoz
dosavadního provizorního parkoviště byl ukončen v r. 2004 a jiné vhodnější řešení není reálné.
Na ploše navrhovaného parkoviště se nachází zemědělská půda. Přímo na dotčené ploše nejsou
žádné stavební objekty.
Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší osamocený obytný objekt se nachází
cca 0,5 km východně při příjezdové komunikaci; souvislá obytná zástavba pak cca 1 km východně
na okraji obce Bítov.
Umístění parkoviště je vázáno na vymezenou plochu a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani zásadní střety zájmů z hlediska ochrany životního prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 1.2.).

Strana: 8

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Parkoviště u hradu Bítov

A.M. - Ekologické inženýrství

Obrázek č. 2: Umístění parkoviště (1:10 000)

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o stavbě, dopravní řešení
Stručný popis stavby
Stavba je situována v lokalitě Vindhýbl severně od cesty k hradu Bítov a je umístěna v souladu se
schváleným územním plánem.
Návrh parkoviště vychází z nutnosti zajistit potřebné množství parkovacích míst pro návštěvníky
hradu Bítov. Vzhledem k rozdílnému počtu návštěvníků dle ročního období je stavba parkoviště
rozvržena do dvou částí. V první části se zajistí parkování pro celoroční provoz, v další části jsou
místa potřebná navíc pro hlavní sezónu.
Kapacita celého parkoviště bude 140 míst pro osobní automobily z toho 8 míst pro osoby
s omezenou možností pohybu a 8 míst pro autobusy. Dle sdělení správce hradu je mimo sezónu
maximální návštěvnost 650 osob denně (průměr 400 osob), tedy cca 90 osob/hod. Proto je v I.
etapě potřeba zajistit parkování pro min. 3 autobusy a cca 35 osobních aut. V první části je
zahrnuta plocha pro celoroční provoz s kapacitou 38 míst pro osobní automobily + 4 místa pro
autobusy, jež bude odvodněna přes odlučovač ropných látek do vsakovací rýhy. Ve zbývající ploše
parkoviště jsou parkovací místa nutná pro hlavní sezónu, tj. 102 stání pro osobní vozidla a další 4
stání pro autobusy. Tato plocha odvodněna vsakem, resp. povrchovým odtokem do vsakovacích
rýh po obvodu parkoviště.
Dopravně bude parkoviště napojeno na stávající místní silnici vedoucí k hradu Bítov, při vjezdu se
umístí přístřešek pro hlídače a sociální zařízení (chemické WC).
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Vjezd i plocha parkoviště jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti od vzrostlé lipové aleje lemující
stávající silnici.
Výstavba parkoviště nemá nepřímou vazbu na další stavební, resp. investiční aktivity v území.
Vlastníkem i provozovatelem parkoviště bude Národní památkový ústav Brno, správa hradu Bítov.
V dotčeném území nejsou žádné inženýrské sítě a tudíž zde nejsou stanovena ani jejich ochranná
pásma.
Technické řešení parkoviště
Parkoviště je rozděleno na dvě části:
I.

část plochy s celoročním využitím

II.

část plochy s využitím v hlavní sezóně

Rozdělení a situování obou částí je patrné ze zastavovací situace (viz obr. 3 a příloha č. 1.4.).
Povrch parkoviště bude na části I. proveden z betonové dlažby. Barevné provedení bude voleno
tak, aby plocha nepůsobila v krajině cizorodě a stavba byla vhodně začleněna vůči svému
přírodnímu okolí. Jako nejvhodnější se jeví škála přírodních tlumených odstínů.
Část II. bude provedena buď rovněž z betonové dlažby nebo z mechaniky zpevněného kameniva.
I. část parkoviště bude vyspádována dle terénu k severní straně, kde u převýšené obruby budou
umístěny dešťové vpusti. Zaústění vpustí je navrženo přes odlučovač ropných látek do vsakovací
rýhy.
II. část parkoviště bude vyspádována tak, aby děšťová voda byla bezpečně odváděna do
vsakovacích rýh nebo na terén.
Vsakovací rýha o šířce a hloubce 1 m se vyplní štěrkodrtí frakce 64 – 128 mm.
Nezpevněné plochy obou etap se ohumusují, zatravní a osází stromy.
Objekt ostrahy
U vjezdu do areálu parkoviště bude vybudován altán ostrahy parkoviště. Bude se jednat o některý
z typizovaných celodřevěných zahradních domků se sedlovou střechou a s krytou verandou
půdorysných rozměrů cca 3 x 4 až 4 x 4 m. Objekt nebude vytápěný a bude bez přípojky el.
proudu. Vedle tohoto objektu bude umístěna samostatná budka mobilního suchého placeného WC
pronajatá od oprávněné firmy, která bude současně provádět její údržbu.
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Obrázek č. 3: Zastavovací situace
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 06/2006 (podle zajištění financování
stavby).
Předpokládaný termín zahájení provozu: 04/2007.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
vyšší územně správní celky:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

obce:

Obec Bítov
Bítov č.p. 3, 671 10 Bítov
Obec Zblovice
671 10 Zblovice

Obec Bítov i Zblovice patří do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Vranov nad
Dyjí, a do správního obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo.
Obecní úřad Vranov nad Dyjí
Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
Městský úřad Znojmo
Obroková 10/12, 669 22 Znojmo
Obec Bítov i Zblovice spadá do správního obvodu stavebního úřadu při OÚ Šumná.
Obecní úřad Šumná
Šumná 149, 671 02 Šumná

B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Hlavní plocha parkoviště je umístěna na pozemku p.č. 93/11 v k.ú. Bítov (dle původní evidence
p.č. 93/7). Jedná se o ornou půdu o rozloze 6.712 m2.
Dotčené pozemky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 1: Dotčené pozemky

Parcelní
číslo

Katastrální
území

Druh pozemku

Způsob
ochrany

Využití

Výměra
2
(m )

93/11

Bítov

Orná půda

ZPF

zemědělská půda

6 712

613/2

Bítov

Ostatní plocha

---

neplodná půda

368

828/2

Zblovice

Ostatní plocha

---

neplodná půda

351

829/1

Zblovice

Ostatní plocha

---

neplodná půda

2 912

540

Zblovice

Trvalý travní porost

ZPF

bývalé parkoviště

16 714

*

*

- celkové výměry pozemků; realizací parkoviště budou dotčeny pouze jejich části
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Trvalé odnětí ze ZPF je nutné u pozemku p.č. 93/11 a části pozemku p.č. 540. Záměr nevyžaduje
trvalý ani dočasný zábor pozemku určeného k plnění funkce lesa.
Situování dotčeného pozemku je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 4: Situace dotčených pozemků

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby není nutné řešit zásobování pitnou vodou.
Obsluha parkoviště bude zajištěna jedním zaměstnancem v jedné směně, sedm dní v týdnu.
Potřeba pitné vody bude řešena dovozem balené vody, bez nároků na odběr místních zdrojů.
Technologická voda
Provoz záměru je bez nároků na vybudování zdroje technologické vody. Případná očista
zpevněných ploch parkoviště bude prováděna dodavatelsky mobilní technikou.
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Požární voda
Záměr neklade nároky na vybudování trvalého rozvodu požární vody.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Záměr nevyžaduje odběr elektrické energie z veřejné distribuční sítě. Vlastní parkoviště ani objekt
ostrahy nebudou napojeny na elektrickou rozvodnou síť.
Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie.
Pohonné hmoty
Záměr nevyžaduje potřebu pohonných hmot.
Vstupní suroviny
Provoz parkoviště nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny, kromě běžných spotřebních
materiálů v rámci ostrahy parkoviště.
Jiné suroviny nejsou uvažovány; potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není vyžadována.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nemění dopravní zatížení území, které je dáno návštěvností hradu Bítova a přilehlého
území. Účelem záměru je zajištění odpovídajících parkovacích míst. Stávající parkovací plochy
jsou stavebně i kapacitně nedostatečné a vedou k divokému parkování v území. Realizací záměru
budou tyto závady odstraněny.
Vzhledem k rozdílnému počtu návštěvníků dle sezóny je stavba parkoviště rozvržena do dvou
částí. V první části, zpevněné asfaltovým betonem, je zajištěno parkování pro celoroční provoz. V
druhé části, zpevněné pouze krytem z hutněného kameniva, jsou místa potřebná navíc pro hlavní
sezónu. Kapacita parkoviště je následující:
první část:

38 osobních vozidel, 4 autobusy

druhá část:

102 osobních vozidel, 4 autobusy

celkem:

140 osobních vozidel, 8 autobusů

V celkové kapacitě parkoviště je vyčleněno 8 míst pro osoby s omezenou možností pohybu.
Celkový obrat nepřekročí cca 3 vozidla na parkovací místo a den. Z toho vyplývá, že doprava na
parkovišti nepřekročí tyto hodnoty:
mimo sezónu:

114 osobních vozidel a 12 autobusů za den

v sezóně:

420 osobních vozidel a 24 autobusů za den

Parkoviště bude dopravně napojeno na stávající místní komunikaci, vedoucí od křižovatky silnic
III/40812 a III/40813 směrem k hradu Bítov. Nejsou vyvolány nároky na výstavbu dalších
komunikačních staveb.
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby parkoviště, lze očekávat, že budou celkově málo
významné a nepřekročí dopravní nároky při vlastním provozu.

Strana: 14

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Parkoviště u hradu Bítov

A.M. - Ekologické inženýrství

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
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Součástí záměru nebude žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plocha parkoviště bude za provozu působit jako plošný zdroje znečišťování ovzduší.
Zdrojem emisí budou osobní automobily a autobusy využívající parkoviště. Emise z plochy
parkoviště při uvažované maximální intenzitě dopravy v době turistické sezóny uvádí následující
tabulka.
Tabulka č. 2: Emise z plochy parkoviště

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

2,6

0,9

130,5

123,0

26,0

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava
návštěvníků hradu Bítov. Emise při předpokládané maximální intenzitě dopravy v době turistické
sezóny 420 osobních vozidel a 24 autobusů za den uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 3: Emise z dopravy

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,026

0,005

1,035

0,725

0,170

Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při
kterých bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství
bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících
stavbu.
B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Záměr předpokládá vybudování nových zpevněných ploch na lokalitě. Plochy budou tvořeny
betonovou dlažbou. Srážkové vody zachycené na zpevněných plochách s celoročním provozem
(část I) budou odvodněny do zařízení odlučovače ropných látek a po přečištění budou odvedeny
do zasakovací rýhy. Plochy se sezónním provozem budou vyspádovány přímo do zasakovací
rýhy.
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Dle projektové dokumentace bude plocha I. části činit 1.662 m2, plocha II. části pak 2.811 m2.
Celkový odtok srážkových vod v průměrném klimatickém roce lze přiblížit podle vztahu:
V=Ψ×F×h
kde:
Ψ
F
h
V

je koeficient odtoku,
Ψ1 = 0,7
(pro betonové a asfaltové plochy komunikací se spádem do 1%)
je zastavěná plocha,
F = 4 473 m2
je průměrný roční úhrn srážek [m],
h = 0,623 m (průměrná výška srážek povodí Dyje nad profilem Vranov - přehrada)
je celkový roční objem odtoku zachycených srážkových vod.

V = Ψ × F × h = 0,7 × 4 473 × 0,623 = 1 950,675 m3
Uvedený roční objem odtoku z plochy parkoviště odpovídá průměrnému odtoku ve výši 0,06 l.s-1.
Srážkové vody zachycené na ploše parkoviště budou zasakovány do podzemí. Kvalita
zasakovaných vod bude odpovídat kvalitě dešťových vod s tím že, voda může být mírně zatížena
případnými úkapy ropných látek. Splachy ropných látek z celoročně využívané části parkovací
plochy budou zachyceny v zařízení odlučovače ropných látek. Jedná se o plochy, které budou
v největší míře zatíženy klidovou dopravou. Část se sezónním provozem bude užívána při
špičkové zátěži v době hlavní návštěvní sezóny. Zatížení odváděných vod v důsledku chemické
údržby silnic není předpokládáno, zimní období je mimo návštěvní sezónu hradu Bítov.
Splaškové odpadní vody
Pro potřebu obsluhy parkoviště, případně jeho uživatelů, bude v areálu umístěno chemické WC,
bez odvodu splaškových vod. Zachycený obsah bude odstraňován v režimu zákona o odpadech.
Technologické odpadní vody
Záměr neklade nároky na vypouštění odpadních vod technologických.
B.III.3. Odpady
Za provozu parkoviště mohou být produkovány pouze odpady z běžného provozu (úklid, údržba,
sociální zařízení).
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí
respektovat platnou legislativu. Provoz parkoviště bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje
výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem
odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
prováděcích vyhlášek.
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V následující tabulce jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů.
Tabulka č. 4: Přehled produkovaných odpadů

Kód odpadu Název odpadu

Kategorie

13 05

Odpady z odlučovačů oleje

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

N

O

V zájmovém regionu jsou dostatečné kapacity pro zneškodnění odpadů, jejichž vznik je
předpokládán. Provoz střediska bude využívat stávajících zařízení a nebude vyžadovat výstavbu
nových zařízení na využití nebo zneškodnění odpadů.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat běžné stavební činnosti bez produkce většího
množství odpadů ostatních i nebezpečných odpadů.
B.III.4. Hlukové emise
Dopravní zatížení parkoviště bude srovnatelné se stávajícím stavem, nedojde tedy ani k navýšení
emisí hluku oproti současnému stavu. Stejně tak absolutní emitované hladiny hluku v důsledku
provozu záměru jsou celkově málo významné, v blízkosti parkoviště se nenachází žádné hlukově
chráněné prostory, které by mohly být dotčeny.
V období výstavby parkoviště lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné
zdroje.

Strana: 17

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Parkoviště u hradu Bítov

A.M. - Ekologické inženýrství

C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Plocha posuzovaného záměru se nachází cca 1 km západně od centra obce Bítov na účelové
příjezdové komunikaci k hradu Bítov. Okrajově záměr zasahuje i na katastr obce Zblovice, která se
nachází cca 1,5 km s. od lokality záměru.
Záměr je situován na zemědělskou plochu s. od této účelové komunikace cca 700 m před hradem
Bítov. Lokalita se nachází ve vrcholových partiích svahů nad Vranovskou přehradou v sz. cípu
přehradní nádrže. Terén na lokalitě záměru je mírně ukloněný k severu, nadmořská výška terénu
se pohybuje okolo 445 – 450 m n.m.
Plocha vymezená pro umístění posuzovaného záměru je dle územního plánu definována jako
plocha pro dopravu – parkoviště u hradu Bítov. Bydlení se přímo v řešeném území nevyskytuje.
Nejbližší obytný objekt se nachází cca 500 m v. od lokality u účelové příjezdové komunikace;
souvislá obytná zástavba při sz. okraji obce Bítov cca 1000 m od řešeného území.
Zájmové území je situováno ve volné krajině, čemuž odpovídá i kvalita prostředí dotčeného
posuzovaným záměrem. Základní charakteristiky jsou popsány v následujícím textu.
Ø Území obcí Bítov a Zblovice nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Ø Posuzovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
Ø Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Ø V blízkosti lokality se nachází ochranná pásma zdrojů Kosůvka a Popelna a ochranné pásmo
vodárenského odběru z Vranovské přehrady.
Ø Záměr zasahuje na plochy zemědělského půdního fondu. Plochy určené k plnění funkcí lesa
nejsou záměrem dotčeny.
Ø Na plochu parkoviště nezasahuje žádné zvláště chráněné území. Parkoviště se nachází
v ochranném pásmu přírodní rezervace U Doutné skály (ZCHÚ), a rovněž v blízkosti evropsky
významné lokality Údolí Dyje (Natura 2000).
Ø Zájmové území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru.
Ø Na vlastní ploše není s ohledem na zemědělský způsob využívání očekáván výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Výskyt zvláště chráněných živočichů byl již dříve
registrován v širším okolí dotčené plochy (viz ZCHÚ, ÚSES).
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
V blízkosti navrhovaného záměru se nenacházejí žádné významnější zdroje znečišťování ovzduší.
Nejbližšími potenciálními zdroji emisí jsou silnice III/40812 a III/40813 a tepelné zdroje v nejbližší
zástavbě (např. obec Bítov apod.), jejich vliv však zřejmě významným způsobem neovlivňuje
imisní situaci v prostoru hodnoceného záměru.
V okolí hodnoceného záměru se neprovádí pravidelné měření imisí. Nejbližší stanice imisního
monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1478 Znojmo. S ohledem na typ hodnoceného záměru uvádíme
především údaje o imisní zátěži oxidem dusičitým (NO2). Naměřené hodnoty NO2 za rok 2004 jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 5: Imisní koncentrace NO 2 (Znojmo, 2004)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v blízkosti
citované stanice nedosahují ani 50 % imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální naměřená
hodinová koncentrace dosáhla cca 45 % limitu (LV=200 µg.m-3). Celkově je možno stávající imisní
zátěž okolí uvedené stanice označit za vyšší, přesto však s rezervou podlimitní.
Kvalita ovzduší v okolí výše uvedené stanice je ovlivněna především provozem bodových a
liniových zdrojů ve městě Znojmě. Vzhledem k relativně malému počtu zdrojů znečišťování
ovzduší v hodnocené lokalitě lze v zájmovém území předpokládat nižší imisní zátěž než v okolí
citované stanice.
Relevantnější údaje o úrovni stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území je
možno převzít z rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí
Jihomoravského kraje (Bucek 2004). Dle této studie dosahují průměrné roční koncentrace NO2
v obci Bítov a jejím okolí hodnot do 3 µg.m-3. Maximální hodinové koncentrace pak hodnot do
10 µg.m-3. Stávající imisní zátěž oxidem dusičitým v hodnoceném území je tedy poměrně nízká.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v mírně teplé klimatické oblasti MT 9. Stručný slovní popis
klimatu oblasti MT 9 je následující:
MT 9 – dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
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Tabulka č. 6: Klimatická charakteristika území
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 9
40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

60 až 80
120 až 150
40 až 50

C.2.2. Voda
Hydrologický popis území
Posuzovaná stavba náleží hlavnímu povodí č. 4-14-02 – Dyje od soutoku Moravské a Rakouské
Dyje po Jevišovku.
Záměr se nachází v přímém povodí levého břehu Dyje v úseku vzdutí hrází Vranovské přehrady.
Záměr se nachází v blízkosti soutoku Dyje a Želetavky.
Obrázek č. 5: Hydrologická situace záměru
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000 list 33-22
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Základní údaje o vodních tocích v území následují.
Dyje
Řeka Dyje vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje u Raabsu v Rakousku ve výšce 410 m
n. m. Dyje ústí zprava do Moravy u Moravského Jánu ve výšce 148 m n. m. Plocha povodí činí
13 418,7 km 2, délka toku 305,6 km. Průměrný dlouhodobý průtok u ústí činí 43,89 m3.s-1.
Tabulka č. 7: Základní hydrologické údaje o toku

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE TOKU DYJE
hydrologické profil
pořadí

P
[km2]

Hs

qa

Qa

Qm

[mm]

[l.s-1.km-2]

[m3.s-1]

[m3.s-1]
Q270

Q330

Q355

Q364

4-14-02-053

Vranov pod přehradou

2 211,88

623

4,80

10,62

4,75

3,91

2,84

1,40

4-14-02-063

vodočet Znojmo

2 464,10

620

4,59

11,30

5,19

4,15

3,15

1,44

P ...................

plocha povodí nad profilem

Qa ..................

průměrný roční průtok

Hs ..................

průměrný roční úhrn srážek na povodí

Qm .................

m-denní průtoky

qa ..................

průměrný roční specifický odtok

Poznámka:

převzato podle Švestka a kol. 1992

Dyje je největším přítokem Moravy, který zahrnuje většinu západní části jejího povodí. Záměr se
nachází ve střední části povodí Dyje, v oblasti Vranovské přehrady.
Dyje protéká v oblasti generelně ve směru JZ – SV, levý břeh Dyje (Vranovské přehrady) se
nachází zhruba 300 m jižně od lokality záměru.
Řeka Dyje je v celé délce významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou
se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy s.p.
Vranovská přehrada
Vranovská nádrž je vodní dílo dokončené v roce 1934. 60 m vysoká hráz přehrady se nachází u
obce Vranov nad Dyjí, zhruba 15 km sv. od Znojma. Vranovská přehrada vzdouvá vodu na řece
Dyji v délce 29,8 km, s maximální výškou hladiny 352,01 m n.m. Rozloha vodní plochy činí 765 ha.
Nádrž má stálý objem 31,5 mil. m3, zásobní objem 80 mil. m3 a celkový objem 132,6 mil. m3.
Plocha povodí nádrže činí 2 211 km2, průměrný dlouhodobý roční průtok je 10,6 m3.s-1.
Nádrž je využívána k výrobě energie, k závlahám, ochraně před velkou vodou a omezeně pro
vodárenské účely. Významná je rekreační funkce vodního díla.
Prověřovaný záměr se nachází v přímém povodí levého břehu nádrže, zhruba ve vzdálenosti
300 m.
Želetavka
Želetavka pramení západně od Lesné na Českomoravské Vysočině ve výšce 660 m n. m. a ústí
zleva do Dyje u Vysočan v oblasti Vranovské přehrady ve výšce 340 m n. m. po 53,7 km
toku. Plocha povodí činí 1 188,6 km2, pr ům ěrný pr ůt ok u úst í činí 1,11 m3.s-1.
Želetavka je jedním z hlavních přítoků středního toku Dyje. Záměr je umístěn v povodí za
soutokem Želetavky a Dyje, zhruba 600 m sv. od soutoku řek.
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Řeka Želetavka je v celé délce významným tokem. ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
povrchové vody na území stavby
Na území stavby se nenachází žádné vodní toky ani přirozené akumulace povrchových vod.
Zátopová území
Území záměru se nachází nad úrovní maximální výšky vzdutí Vranovské přehrady, území se
nachází mimo zátopová území jiných vodních toků.
Vodní zdroje
V širším okolí lokality záměru se nachází následující ochranná pásma:
§
§
§

OP zdroje Kosůvky
OP zdroje Popelna
OP vodárenského odběru z Vranovské přehrady.

Ochranná pásma vodních zdrojů Popelna a Kosůvky byla vyhlášena rozhodnutím ONV Znojmo,
č.j. Vod. 1663/235.1/85-Ž ze dne 25. 11. 1985. Jedná se o odběr podzemní vody z prostředí mělké
zvodně, povolený odběr činí max. 1 l.s-1 a max. 25 000 m3 ročně pro zdroj Popelna a max. 0,6 l.s-1
a max. 12 000 m3 ročně pro zdroj Kosůvky.
Dle sdělení MÚ obce s rozšířenou působností Znojmo, jsou zdroje v současné době stále
v provozu a jsou užívány obcí Bítov.
Hranice OP druhého stupně zdroje Kosůvky probíhá 500 m vsv. od lokality záměru, hranice OP
druhého stupně zdroje Popelna se nachází 1000 m sv. od lokality záměru.
Ochranná pásma vodárenského odběru z nádrže Vranov byla KNV kraje Znojmo, č.j.
Vod. 2827/1987-233/1-Ho ze dne 20.11.1987. Jedná se o odběr povrchových vod akumulovaných
v umělé vodní nádrži. Zdroj je určen k zásobování Třebíčska a Znojemska pitnou vodou.
Hranice OP druhého stupně zdroje Vranov probíhá podél okraje nádrže, zhruba 300 m jižně od
lokality záměru. Odběr je situován na plovoucím zařízení v prostoru Jelení zátoky mimo širší okolí
záměru.
Situace ochranných pásem, je doložena v přílohové části oznámení (viz příloha č. 1.6.).
Hydrogeologické poměry
Záměr se nachází na území hydrogeologického rajónu č. 654 – Krystalinikum v povodí Dyje.
Prostředí, které formuje hydrogeologický systém v širším okolí záměru, je budováno krystalickými
horninami moravské větve moldanubika. Podzemní vody jsou v prostředí krystalických hornin
vázány na přípovrchovou zónu rozvětrání a rozvolnění hornin s puklinovou, případně průlinovou
propustností a na hlubší systém puklinového oběhu. Propustnost hornin masívu je závislá na míře
jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Významnější akumulace podzemních
vod jsou vázána na tektonicky porušená pásma, kde je předpokládán hlubší dosah oběhu
podzemních vod a kde dochází k drenáži okolních puklinových systémů.
Hladina podzemní vody je převážně volná a sleduje konformně terén. K infiltraci vod do podzemí
dochází prakticky v celé ploše rozšíření krystalinika v závislosti na míře propustnosti kvartérního
pokryvu a zvětralinového pláště. Nejčastějším způsobem odvodnění oběhu podzemních vod je
skrytý příron na úrovni místní erozní báze do sedimentů údolních niv, případně přímo do vodotečí
nebo vývěr vody v suťových, méně puklinových pramenech.
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Celkově lze označit prostředí krystalinika jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci
podzemních vod, případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí mají pouze lokální význam a
nízkou vydatnost (řádově 10-1 l.s-1).
Zájmové území se nachází na levém údolním svahu Dyje nad Vranovskou přehradou. Při povrchu
terénu lze očekávat kvartérní svahové hlíny případně sutě v přímém nadloží krystalických hornin
moldanubika, které tvoří předkvartérní pokryv území. U těchto sedimentů a v navazujícím prostředí
podložní zóny rozvolnění hornin masívu lze předpokládat občasné zvodnění tranzitního
charakteru, převádějící podzemní vodu atmosférického původu do nižších poloh údolí Vranovské
přehrady.
C.2.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Dotčené pozemky jsou podle katastru nemovitostí vedeny z větší části jako zemědělská půda nebo
trvalý travní porost, zčásti jako ostatní plocha.
Parcela záměru 93/11 je v současné době v celé své výměře součástí zemědělského půdního
fondu (ZPF). Její celková výměra je 6 712 m2, druh pozemku orná půda, bonitovaná půdně
ekologická jednotka (BPEJ) 5.29.04 a 5.37.15. Jako trvalý travní porost je vedena parcela 540 o
celkové výměře 16 714 m2, BPEJ 5.29.11. a 5.37.15.
Parcely 613/2, 828/2 a 829/1 jsou klasifikovány jako ostatní plocha, druh pozemku silnice nebo
ostatní komunikace.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České
republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
jsou tyto půdy zařazena do II., III. a V. třídy ochrany.
Tabulka č. 8: Kategorizace dotčených půd

Parcela

Kód BPEJ

Třída ochrany

93/11

52904

III. třída ochrany ZPF

53715

V. třída ochrany ZPF

52911

II. třída ochrany ZPF

53715

V. třída ochrany ZPF

540

Půda, jež je součástí ZPF, patří do skupiny hnědých půd a hnědých půd kyselých a jejich slabě
oglejených forem převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách (hlavní
půdní jednotka 29). Půdy jsou středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými
vláhovými. Pozemky, kde je stanovena V. třída ochrany ZPF, je tvořena mělkými hnědými půdami
vyskytující se na všech horninách. Půdy jsou lehké, výsušné, v ornici většinou středně štěrkovité
až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité, popř. na pevné hornině.
V II. třídě ochrany zemědělské půdy jsou situovány půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických rajónů nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním
plánováním využít pro event. výstavbu.
Do V. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční schopností,
většinou se jedná o půdy pro zemědělské účely postradatelné, předpokládá se jejich efektivní
nezemědělské využití.
Na následujícím obrázku je patrné plošné vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek.

Strana: 23

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Parkoviště u hradu Bítov

A.M. - Ekologické inženýrství

Obrázek č. 6: Situace půdních poměrů zájmového území

Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina
- soustava Českomoravská
- podsoustava Českomoravská vysočina
- celek Jevišovická pahorkatina
- podcelek Bítovská pahorkatina
- okrsek Vranovská pahorkatina

Bítovská pahorkatina tvoří jižní část Jevišovické pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu
rozdělenou hlubokým údolím Dyje. Střední výška činí 445,8 m n.m., střední sklon 3°10’.
Vranovská pahorkatina je jihovýchodní částí Borovské pahorkatiny. Je převážně budována na
krystalických horninách, výrazným morfologickým prvkem oblasti je hluboce zaříznuté údolí Dyje
s četnými zaklesnutými meandry. Část objemu údolí Dyje v oblasti je využito k akumulaci vod
Vranovskou přehradou.
Vlastní území záměru je lokalizováno na strmém údolním svahu levého břehu Dyje zhruba 110 m
nad hladinou přehrady, ve výšce 460 m n.m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území a jeho širší okolí moravské větvi
moldanubika. Území je budováno horninami pestré série moldanubika, které představují svorové
ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenců, erlánů, kvarcitu, grafitu a amfibolitu
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Přechod mezi horninami skalního podkladu a kvartérními sedimenty tvoří v oblasti písčité a
hlinitopísčité eluvium krystalických hornin s úlomky navětralé matečné horniny. Bezprostředně při
povrchu se nachází eluviální a deluviální sedimenty charakteru hlín a písčitých hlín.
Geologické poměry oblasti lze dokumentovat na jímacím vrtu HV 1, který byl vyhlouben 5 km
východně od Bítova v lokalitě Helenin dvůr:
0,0 – 1,5 m žlutohnědá písčitá svahová hlína s úlomky pararuly
1,5 – 2,4 m balvanitá suť s jílovito písčitými hlínami
2,4 – 5,0 m silně zvětralé bloky biotitické pararuly
5,0 – 15 m rozpukané a navětralé bloky pararuly
15 – 20 m slabě navětralá biotitická pararula
20 – 40 m šedá až namodralá biotitická pararula
Nerostné suroviny
Podle regionální surovinové studie okresu Znojmo a podle registru ložisek nerostných surovin se
stavba nenachází na území se zájmy ložiskové ochrany.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo
svahové pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.
C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Flóra a fauna, ekosystémy
Katastr obce Bítov se nachází v oblasti květeny pahorkatin a podhorských krajů, náležející k
hercynské (středoevropské) lesní floře. Říční údolí Dyje však umožňuje pronikání teplomilné
květeny, z níž mnohá patří k ohroženým a chráněným.
Na ploše parkoviště se s ohledem na současný způsob využívání vyskytují pouze nestabilní
společenstva bez možnosti výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Plocha parkoviště se nachází v blízkosti ekologicky cenné lokality - U Doutné skály. Je zde jednak
pralesovitý lesní porost s přirozeným výskytem jedle, dále reliktní bory, v podrostu travinobylinná
vegetace. Území se nachází na levém břehu Želetavky nad ústím do Dyje, na jz. hraničí s hradem
Bítov. Na jižní straně se vyskytují listnaté lesy s teplomilnými doubravami a lesostepními druhy
rostlin.
Další ekologicky cenné lokality jsou vymezeny mimo zájmové území záměru. Chráněné teplomilné
rostlinné druhy se nacházejí ostrůvkovitě i na dalších lokalitách dotčeného katastru.
Flóra katastru Bítova je velmi pestrá, s mezními prvky (zejména mezi termofyty), exklávní prvky
jsou nečetné. Převažují druhy hercynského lesa, obohacené o druhy alpinských podhůří, jako
dymnivka plná (Corydalis solida), ostřice chlupatá (Carex pilosa) a zapalice žluťochovitá (Isopyrum
thalictroides), a o skutečné perialpidy norického migrantu, např. husečník chudokvětý (Fourraea
alpina), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens) a oměj jedhoj (Aconitum anthora). Na
několika lokalitách se zde vyskytuje i endemický hvozdík moravský (Dianthus moravicus).
V xerotermní flóře jsou četné acidofyty migroelementu západního, k němuž náleží rozchodník
skalní (Sedum reflexum), penízek chlumní (Thlaspi montanum) i východního, např. křivatec český
(Gagea bohemica). Řada termofytů s panonskou tendencí zde vyznívá, např. koniklec velkokvětý
(Pulsatilla grandis), sesel sivý (Seseli elatum), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) a druhy rodu
kavyl (Stipa sp. div.). Fytogeograficky významný je výskyt boreokontinentálních druhů ploštičníku
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evropského (Cimicifuga europaea) a ostřice tlapkaté (Carex pediformis) na jihozápadní hranici
katastru.
Skutečná vegetace se od potenciálního stavu značně odlišuje - přirozená lesní vegetace je
poměrně dobře zachována v průlomových údolích, na plošinách jsou však lesy vesměs nahrazeny
lignikulturami borovice nebo smrku, na druhotně odlesněných plochách převažují pole, místy louky.
Zoologická charakteristika katastru navazuje přímo na místní flóru. Preference ochrany živočichů
vyplývají z dobře vystižených chráněných území, zejm. Kosutka, Na Bítovské cestě a Cornštejn.
Jsou to útočiště pro přežívání a migraci teplomilné fauny. U Doutné skály, kde jsou suťovité svahy
chladnějších poloh, jsou útočiště pro typické druhy vysočiny.
Fauna katastru Bítova je velmi bohatá. Vedle lovné zvěře se zde vyskytují běžné druhy drobných
savců, bohatá je avifauna. Kromě sov a běžných druhů drobného zpěvného ptactva jsou
významným stanovištěm skalní ostrohy poskytující hnízdiště poštolkám a káňatům. Na staré a
odumírající stromy je vázána bohatá entomofauna. Z brouků se zde nacházejí např. některé druhy
vzácných roháčů, kovaříků a tesaříků. Na výslunných místech žije ještěrka obecná. Ve vodách
Dyje se vyskytuje mnoho druhů ryb - kromě pstruhů, sivenů a lipanů je zde uváděna hlavatka
podunajská.
Zkulturněná krajina východního předhůří Českomoravské vrchoviny (mimo přírodní lokality) hostí
ochuzenou faunu, silně ovlivňovanou sousedstvím severopanonské podprovincie na východě
(ježek východní, myšice malooká, lejsek bělokrký, bramborníček černohlavý apod.).
Na zájmovém území jsou dle územního plánu vymezena následující společenstva:
Lesy: Původní doubravy a habrojilmové jaseniny byly postupně nahrazovány lesy jehličnatými. V
současnosti je nejfrekventovanější dřevinou borovice, která byla původně zastoupena jen na
skalách a hadci. Borovice se prosadila i na chudších půdách nižších poloh, kde dub nedosáhne
silnějších dimenzí. Z listnáčů je nejčetnější dub, dalších dřevin je místy velmi hojná lípa srdčitá,
buk lesní, javor klen a habr obecný. V podrostu je hojný vřes, kručinka chlupatá i německá, vzácně
lýkovec vonný, ve vyšších polohách nastupují jedlové bučiny a bukové doubravy s kyčelnicí
cibulkonosnou a devítilistou, objevuje se i měsíčnice vytrvalá. V bylinném patru nacházíme
významné druhy jako je sněženka podsněžník, brambořík nachový, šalvěj lepkavá, brčál menší,
lilie zlatohlavá, měsíčnice vytrvalá. Přes veškeré změny v hospodaření na lesním půdním fondu
představují lesní porosty v řešeném území diverzifikovaná, druhově velmi bohatá společenstva.
Nejcennější z nich jsou v současné době navržena k ochraně podle § 38 zákona ČNR č. 114/92
(reliktními bory a xerotermními trávobylinnými formacemi v podrostu, doubravy s břekem, bučiny s
jedlí, zakrslé doubravy i lipové javořiny na zahliněných sutích příkrých svahů).
V katastrálním území se nachází celkem 330,78 ha lesních pozemků, to je 54,42% z celkové
výměry katastru. Na řešeném území se nachází převážně lesy hospodářské (cca 60% celkové
plochy lesů), lesy zvláštního určení (cca 30% celkové plochy lesů, na níž se nachází chráněná
území přírody, biokoridory a biocentra ÚSES a chatové osady) a lesy ochranné (cca 10% celkové
plochy lesů, lesy na příkrých svazích údolí Dyje chránící půdu proti erozi).
Liniová, skupinová a solitérní zeleň: Liniová, skupinová a solitérní zeleň se ve volné krajině
objevuje velmi sporadicky. Vedle ovocných dřevin se vyskytuje především dub a lípa, místy
trnovník akát, topol, jeřáb a bříza, z keřů bez černý, ostružiník plodonosný, růže šípková, brslen a
dřín. Nejhodnotnější skupinky zeleně jsou vesměs volně vázány na les.
Travní porosty: Trvalé travní porosty se vyskytují pouze v malém rozsahu - v agrární části území
mají charakter polokulturních společenstev sestávajících z obvyklých pícních trav. V návaznosti na
chatovou zástavbu se objevují rekreační travnaté plochy s jílkem vytrvalým, lipnicí luční, lipnicí
obecnou, kostřavou luční, k. červenou a dalšími. Na výslunných stráních a suchých mezích
nacházíme třezalku tečkovanou, bodlák obecný, starček přímětník, diviznu brunátnou a
zlatohlávek obecný. K nejhodnotnějším patří teplomilná trávobylinná společenstva na skalních
plošinách, která přecházejí do lesních nebo skalních formací.
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Agrocenózy: Struktura pěstovaných plodin odpovídá bramborářské výrobní oblasti. Z plevelů jsou
nejfrekventovanější ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, pelyněk černobýl, chundelka metlice,
heřmánkovec přímořský, rmen rolní, svízel přítula, na drobné držbě violka trojbarevná, drchnička
rolní, mléč zelinný, svlačec rolní, chmerek roční a přeslička rolní.
Plocha posuzovaného záměru je z převážné části tvořena agrocenózami, okrajově travními
porosty. Liniová zeleň a souvislé lesní porosty se vyskytují v blízkosti plochy parkoviště, již však
mimo vymezenou plochu.
Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Územní systém ekologické stability byl v daném území vymezen územním plánem obce Bítov.
Výřez z mapové části územního plánu uvádí následující obrázek.
Obrázek č. 7: Ochrana přírody (výřez z mapové části ÚP)

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru:
•

106 Zadní Kopaniny - Odtoky, jehož osa je vedena údolím toku Dyje. Délka biokoridoru
činí 770; charakteristika ekotopu: příkré svahy se skalami, kontakt přes Vranovskou
přehradu; aktuální stav: les, stojaté vody.

•

107 Odtoky – U votoky. Délka biokoridoru činí 650 m; charakteristika ekotopu: příkrý svah
se skalami orientovaný k jihu; aktuální stav: les.

Záměr se nachází v okrajovém pásmu uvedených nadregionálních biokoridorů, které přímo
nesouvisí se svahy a vodními společenstvy Dyje.
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Za účelem funkčnosti ÚSES jsou v širším zájmovém území záměru vymezeny prvky nižších úrovní
- regionální a lokální úrovně ÚSES:
•

regionální biokoridor 118 U Doutné skály – Odtoky, délka 720 m; charakteristika
ekotopu: příkrý svah přecházející v rozvodní hřbet; aktuální stav: les; cca 200 m západně
od parkoviště;

•

lokální biocentrum 6 Odtoky, výměra: 3,14 ha; charakteristika: příkrý svah se skalami
orientovaný k jihu; nadm. v. 340 - 435 m; aktuální stav: les; situování cca 200 m jz. od
parkoviště;

•

lokální biocentrum 7 U Votoky, výměra: 3,10 ha; charakteristika: příkrý svah orientovaný
k jihovýchodu; nadm. v. 368 - 428 m; aktuální stav: les; situování cca 300 m jv. od
parkoviště.

Síť biocenter a biokoridorů doplňují interakční prvky. Jižně od území záměru se vyskytují dva IP:
•

IP 1 Pod Velkým kopcem, délka 1000 m, kraj lesa, vedený západně od řešeného území;

•

IP 7 U cesty ke hradu (okolo vodojemu), 900 m, stromořadí, vedený východně od řešeného
území.

Na vlastní plochu parkoviště nezasahuje žádný z vymezených lokálních biokoridorů a biocenter.
Na plochu parkoviště nezasahuje žádný významný krajinný prvek. Na jižní straně parkoviště
vybíhá cíp lesa, který je součástí lesního porostu s místním názvem „Starý park“. Les je
významným krajinným prvkem ze zákona.
V blízkém ani širším okolí záměru není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Bítov se nachází několik památných stromů, které požívají zvláštní ochrany. Jde
zejména o skupinu stromů s názvem Památné stromy u hradu Bítova, které jsou chráněny jako
významné krajinné dominanty, esteticky zajímavé a významné vzrůstem. Žádný z těchto stromů
není na řešeném území záměru či v jeho blízkosti.
Na území obcí Bítov a Zblovice se nachází přírodní rezervace U Doutné skály. Toto zvláště
chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1999. Důvodem zřízení přírodní rezervace je ochrana
přirozených lesních prostorů s výskytem ohrožených živočichů a hmyzožravých ptáků. Rozloha PR
činí 24,41 ha, přičemž celá je situována na plochách určených k plnění funkcí lesa. Hranice PR je
v zájmovém území vedena krajem cípu lesa jižně od plochy parkoviště. Vlastní navržené
parkoviště se nachází v ochranném pásmu této přírodní rezervace.
Na území Jihomoravského kraje je vymezeno 8 ptačích oblastí, které jsou součástí soustavy
Natura 2000. Žádná z nich nezasahuje katastr dotčených obcí a tedy ani na zájmové území
posuzovaného záměru.
Na území obcí Bítov a Zblovice zasahuje evropsky významná lokalita Údolí Dyje, kód
CZ0624095. Poloha: území se nachází v Bítovské pahorkatině na svazích údolí Dyje, v úseku od
místa, kde tato řeka vtéká na naše území, k hrázi Vranovské přehrady. Území je významné
především různorodostí vegetace a výskytem řady prioritních vegetačních typů. V území se
vyskytuje velké množství ohrožených a vzácných druh rostlin a živočichů. Významná lokalita
Dianthus moravicus na západním okraji areálu druhu. Pro hrouzka běloploutvého i hořavku
duhovou představuje tok Dyje od jezu v Podhradí ke státní hranici unikátní vhodný biotop.
Výskyt netopýra velkého, roháče obecného a kovaříka druhu Limoniscus violaceus.
EVL Údolí Dyje zasahuje na 16 katastrálních území a rozloha činí 1.821,31 ha. V zájmovém území
záměru je hranice EVL totožná s hranicí přírodní rezervace U Doutné skály – tj. s hranicí cípu lesa
jižně od plochy parkoviště.
Následující obrázek ukazuje situování záměru vůči území EVL Údolí Dyje a PR U Doutné skály.
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Obrázek č. 8: Situace záměru vůči území evropsky významné lokality Údolí Dyje

Krajina, krajinný ráz
V současné době představuje řešené území kulturní krajinu, složenou z mozaiky ekosystémů, do
různé míry ovlivněných činností člověka. Centrální část řešeného území podél Dyje a Želetavky je
tvořena lesními komplexy, na ně navazuje lem zemědělsky využívaných ploch, zejména orné
půdy. Poměrně vysoké zastoupení mají i vodní plochy a pro krajinný ráz charakteristická skalní
společenstva.
Různorodost geologického podkladu, členitost terénu a střídání expozic ve svazích se projevují
mozaikovitostí různorodých společenstev (teplomilná, chladnomilná, stínomilná, skalní a další).
Katastr obcí Bítov a Zblovice, tedy i zájmové území záměru, již leží mimo národní park Podyjí,
přesto se na jejich území nachází vysoký podíl přírodních hodnot. Malebná krajina je přitažlivá i
svými kulturně - historickými hodnotami.
Krajinnou dominantou je hrad Bítov, založený v 11. století jako první z řetězce hradů na jižní
hranici přemyslovského státu, na protilehlém kopci pak byl na podporu Bítova vybudován mohutný
hrad Cornštejn.
Člověk významným způsobem pozměnil krajinu vybudováním přehrady u Vranova nad Dyjí, která
tvoří jezero o délce cca 30 km, zasahující pod hradem Bítov i do údolí Želetavky. Vodní plocha
slouží vedle energetických a vodárenských funkcí k rekreaci - v okolí Bítova je využívána zejména
Bítovská zátoka, Kopaninky, Chvalatická zátoka, Chmelnice. Harmonický ráz krajiny je tak
poznamenán zástavbou rekreačních objektů.
Agrární část řešeného území se vyznačuje rozsáhlými plochami orné půdy a minimálním
zastoupením krajinotvorné zeleně. Velmi nízký podíl mají i trvalé travní porosty, chybí i jinde
obvyklá doprovodná zeleň kolem komunikací a na okrajích honů, vyjma mladých výsadeb
v severní části katastru.
Území, které bude dotčeno realizací posuzovaného záměru, se nachází na zemědělské půdě
v návaznosti na příjezdovou komunikaci ke hradu Bítov. V blízkosti řešené lokality se nachází
původní parkoviště situované do cípu lesního porostu rovněž severně od příjezdové komunikace.
Krajinný ráz dotčeného území však není poznamenán žádnou zástavbou a zachovává původní
přírodní charakter díky okolním lesním porostům i alejím podél cest.
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Kromě hradu Bítov a jeho okolí, který je významným historickým a turistickým centrem, nejsou
v zájmovém území žádné rekreační lokality ani jím neprocházejí přístupové rekreační trasy. Po
silniční komunikaci jižně od lokality i lesních cestách může probíhat cyklistická doprava.
Za účelem ochrana území z hlediska krajinného rázu se zřizují přírodní parky. Na katastrech obcí
Bítov a Zblovice není vymezen žádný přírodní park. Nejbližšími přírodními parky jsou PP Jevišovka
a PP Rokotná, situované západně od řešeného území zcela mimo dosah možných vlivů záměru.
C.2.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava
Plocha popisovaného záměru se nachází cca 1,5 km severozápadně od centra obce Bítov a cca
1,5 km jižně od centra obce Zblovice.
Parkoviště je situováno na plochu zemědělské půdy, která je obklopena lesními porosty a tvoří
menší uzavřený celek s návazností na příjezdovou místní komunikaci.
V blízkosti areálu nejsou situovány žádné objekty či stavby. Bydlení se přímo v řešeném území
nevyskytuje. Nejbližší obytné objekty (RD) se nacházejí při severozápadním okraji obce Bítov cca
1000 m od řešeného území.
První písemná zmínka o hradu Bítov pochází z let 1061 až 1067. O osudech hradu v průběhu 11.
a velké části 12. století nejsou bohužel konkrétní písemné zprávy. Z dějin městečka a hradu
vyplývá, že hrad Bítov pochází z knížecí doby české, že do roku 1307 byl zeměpanským, r. 1307 1572 majetkem staročeské šlechtické rodiny pánů Bítovských z Lichtemburka, 1572 - 1617
majetkem pánů ze Švarcenavy, 1617 - 1750 v rodině Jankovských z Vlašimě a od té doby do r.
1904 že náležel hraběcí rodině Daunské.
Na bítovském katastru hovořit o dvou Bítovech, starém a novém. Ten starý tvořilo v podstatě
podhradí hradu Bítova rozložené v údolí říčky Želetavky nedaleko jejího soutoku s Dyjí. Roku 1934
napuštěním Vranovské přehrady starý Bítov zaniká a nad hladinou zůstává pouze hřbitov na svahu
proti hradu. Nový Bítov vzniká v roce 1932 na pozemcích pod statkem Vranč.
Bítov je malou venkovskou obcí se 173 trvale bydlícími obyvateli (dle sčítání z roku 2001), ležící
uprostřed rekreační oblasti Vranovské vodní nádrže na státní silnici III. třídy číslo 40813. Obec leží
asi 33 km západně od Znojma, či 18 km jižně od Moravských Budějovic, případně 15 km
jihovýchodně od Jemnice. Katastr obce tvoří v území Vranovské přehrady jakýsi rekreační uzel s
588 chatami na svém území, kam v sezóně přijíždí až 3000 rekreantů.
Hospodářskými i kulturními vazbami je Bítov spjat s Vranovem vzdáleným cca 22 km, pod jehož
správu historicky spadá. Blíže než Znojmo jsou i Jemnice a Moravské Budějovice.
Ekonomický potenciál je založen zejména na turistickém ruchu a rekreaci. Potenciál zemědělské
výroby není vzhledem ke struktuře ploch katastru příliš velký. Rovněž zde není žádný větší
průmyslový podnik a území obce neumožňuje ani v budoucnu jej zde postavit. Ve výhledu je proto
třeba dále počítat s rozvojem turistického ruchu, rekreace a navazujících služeb.
Obec Zblovice patřila rovněž do bítovského panství, o historii však není mnoho písemných
dokladů. Vznik lze předpokládat někdy kolem počátku čtrnáctého století.
Zblovice jsou malou obcí, kde podle sčítání z roku 2001 žije 64 obyvatel. Jde o místo ležící stranou
hlavních silničních tahů, v krásném přírodním prostředí na svahu Suché hory. Zblovice, něm.
Zblowitz, už s tímto názvem, jsou zmiňovány r. 1612, kdy byly prodány Janem Volfartem Štrejnem,
společně s Bítovem, pustým Cornštějnem a oběma Dešovy, Fridrichu Jankovskému z Vlašimi.
Ze Zblovic byl zásobován vodou hrad Bítov a proslulý byl zdejší lom s dobrým stavebním
kamenem a výnosné vápenné pece.
Obě dotčené obce (Bítov a Zblovice) jsou součástí Svazku pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
s centrem ve Vranově nad Dyjí.
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Na katastru obcí Bítov i Zblovice je situována řada kulturních a historických památek, které
souvisejí zejména s hradem Bítov a dalších historických staveb. Kromě objektů zapsaných na
seznamu nemovitých kulturních památek jsou zde rovněž místní památky, které nejsou dosud
památkově chráněny, ale dokládají historické a kulturní hodnoty území.
Přímo na dotčené plochy navržené pro výstavbu parkoviště památkově chráněné objekty
nezasahují. Jižně od navrženého parkoviště však procházejí tzv. Hraběcí stezka a Knížecí cesta,
které jsou vedeny částečně lesními cestami a částečně zpevněnými komunikacemi a předpokládá
se jejich obnova a oživení.
Výrazně členitý reliéf v okolí soutoku Želetavky s Dyjí skýtal výhodné podmínky pro pravěké, raně historické a středověké osídlení. Území Bítova z hlediska sídelní geografie náleží k tzv. starému
sídelnímu území, tj. k území, které bylo osidlováno v průběhu celého pravěku již od doby
kamenné. Katastr obce byl osídlen v mladší době kamenné, známo je i výšinné sídliště z pozdní
doby kamenné a několik ojedinělých nálezů kamenných nástrojů.
Z katastru dále pochází nález bronzové spony, náležející do období popelnicových polí, sídliště z
doby železné a snad i sídliště nebo pohřebiště slovanské. K archeologickým lokalitám náleží
rovněž hrady Bítov a Cornštejn.
Vlastní řešené území není situováno na stávající archeologická naleziště v katastru obcí Bítov a
Zblovice. Vzhledem k důvodně předpokládané existenci dalších archeologických lokalit lze však
plochu parkoviště zařadit do území archeologického zájmu 2. Do této kategorie spadá celý katastr
obce Bítov s výjimkou zjištěných archeologických lokalit.
Dopravní infrastruktura
Záměr parkoviště se nachází při stávající místní komunikaci, vedoucí od křižovatky silnic III/40812
a III/40813 směrem k hradu Bítov.
Obec leží blízko frekventované (zejména v rekreační sezóně) státní silnice II/408 (Znojmo Dačice), která je dopravně napojena na státní silnici I/38 (E59) (Znojmo - Jihlava)
Umístění záměru a komunikační napojení je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 9: Schéma komunikační sítě dotčeného území, umístění záměru
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Stav komunikační sítě odpovídá jejímu historickému vývoji a údržbě, pro provoz záměru je
vyhovující.
Sčítání intenzity dopravy v dotčeném území Ředitelství silnic a dálnic ČR neprovádí. Lze
odhadnout, že pozaďová intenzita dopravy zde nepřekročí cca 1000 vozidel za 24 hodin, z toho do
cca 100 těžkých. Nejbližšími sčítanými komunikacemi jsou silnice II/408 a II/411, s intenzitou
dopravy do 2000 vozidel za 24 hodin. Je zřejmé, že intenzita dopravy v území je velmi nízká.
Hluková situace
Záměr se nachází ve volném prostoru, hladiny hluku se zde pohybují prakticky v úrovni přírodního
pozadí. S výjimkou obslužné a návštěvnické dopravy hradu Bítova a občasné hospodářské
činnosti se zde nevyskytují zdroje hluku.
V území se nevyskytují žádné hlukově chráněné prostory (např. obytná zástavba), to je možno
považovat za výhodu. Nejvyšší přípustné hladiny hluku zde proto nejsou stanoveny.
Soulad s územně plánovací dokumentací
Územní plán obce Bítov byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.8.2001.
Plocha vymezená pro umístění posuzovaného záměru je dle územního plánu definována jako
plocha pro dopravu. V textové části ÚP je uvedeno:
„Současné parkoviště (tab. 1) již nevyhovuje kapacitně, ani stavem povrchu odstavné plochy (nerovná
hlína). Toto parkoviště bude opraveno na parcele č. 132/1. Nové velké parkoviště bude vybudováno na
parcele číslo 90/6 u křižovatky místní komunikace k hradu Bítov s „Knížecí cestou“ k Vranči.“
Návrh parkoviště je rovněž zařazen mezi veřejně prospěšné stavby, kde je uveden jako:
13 parkoviště pro hrad Bítov

dotčené parcely: 93/6 1

Umístění plochy parkoviště a vymezení parkoviště jako veřejně prospěšné stavby dle územního
plánu je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 10: Územní plán obce Bítov – výřez z mapové části

1

Číslo parcely je po přečíslování 93/11 (dle evidence Katastrálního úřadu).
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D.
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází cca 1000 m od hranice řešeného území. Na základě
informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
§

U nejbližší obytné zástavby není očekávána žádná změna kvality ovzduší, ani překračování
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru; významné zdravotní vlivy nejsou z
tohoto titulu rovněž předpokládány.

§

Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin
hluku u nejbližší chráněné zástavby. S ohledem na umístění parkoviště nelze očekávat
žádné zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže z provozu záměru.

§

Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.

§

Navýšení dopravy vlivem provozu parkoviště lze považovat zanedbatelné. Záměr pouze
řeší parkování v lokalitě, neznamená významné navýšení dopravy oproti současnému
stavu. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude podstatně zvýšeno
ani sníženo.

§

Záměr se nachází mimo obytnou zástavbu. Přestože jde o území nezasažené urbanizací,
jde o plochu určenou pro daný typ stavby. Vzhledem k předchozímu využívání okolních
ploch a turistickému využívání celého území není narušení psychické pohody
předpokládáno.

Přímé sociální dopady záměru lze hodnotit jako pozitivní, prakticky však málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi spalovacích
motorů autobusů a osobních vozidel návštěvníků hradu využívajících předmětné parkoviště.
Pro provoz automobilové dopravy je rozhodující škodlivinou s ohledem na imisní limity oxid
dusičitý. Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) byl v rámci tohoto oznámení
zpracován výpočet vyvolaného příspěvku imisní zátěže. Výpočet byl proveden dle metodiky
SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní zátěže v okolí záměru.
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Z hlediska předběžné opatrnosti byla veškerá doprava vázaná na provoz parkoviště uvažována
jako nový zdroj znečišťování ovzduší. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na
následujících obrázcích s komentářem zjištěných výsledků.
Obrázek č. 11: Grafické znázornění průběhu imisních koncentrací oxidu dusičitého – NO2

-3

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m )

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována
v prostoru parkoviště a na příjezdové komunikaci a bude dosahovat hodnot do 0,06 µg.m-3, tedy
cca 0,15% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude
příspěvek imisní zátěže ještě nižší.

-3

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m )

Maximální hodinové koncentrace budou opět dosahovány v prostoru parkoviště a na příjezdové
komunikaci. Vypočtené koncentrace dosahují hodnot do 1,5 µg.m-3, tedy cca 0,75% imisního limitu
(LVh=200 µg.m-3); se zvyšující se vzdáleností od zdrojů pak koncentrace poměrně rychle klesají.
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Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je nízký.
Proto, s ohledem na polohu parkoviště, nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné
objekty ani významné ovlivnění kvality ovzduší v zájmovém území záměru.
Emise ostatních znečišťujících látek (CO, CxHy) bude ve srovnání s NO2 minimální, a prakticky
neovlivňující imisní zátěž v zájmovém území.
Z hlediska kvality ovzduší je rovněž pozitivní, že provoz parkoviště bude sezónní s vyšším využitím
v teplé části roku a v zimním období, kdy jsou zhoršené rozptylové podmínky, bude provoz
vzhledem k omezené návštěvnosti hradu rovněž značně omezen. I za plného celoročního provozu
však nelze čekávat významné negativní dopady na kvalitu ovzduší v území.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné až
zanedbatelné. Provoz parkoviště nebude příčinou překračování imisních limitů v blízkém ani
vzdáleném okolí.
Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu parkoviště není
předpokládáno. Rozsah vlastní plochy vůči okolním plochách lesním porostům je natolik malý, že
změny tepelné bilance způsobené odlišným povrchem jsou zanedbatelné. Rovněž změna
aktivního povrchu nebude hrát roli na směr a sílu proudění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry.
D.1.3. Vlivy na vodu
Vlivy na povrchové vody
Výstavbou a přípravou záměru nebude zasažen žádný přirozený vodní tok ani vodní plocha.
Záměr je bez změny stávajícího ovlivnění povrchových vod, bez vlivu na trasy vodních toků,
vodnost toků, průběh rozvodnic nebo jiné hydrologické charakteristiky.
Výstavbou a provozem záměru nedojde k významnému narušení stávajících odtokových poměrů.
Srážkové budou zachycené na zpevněných plochách parkoviště budou zasakovány do podzemí.
Tato situace nepředpokládá ovlivnění hydrologických charakteristik povrchových toků ani ovlivnění
jejich kvality při běžném provozu.
Během výstavby ani během provozu záměru nebudou produkovány odpadní vody splaškové nebo
technologické.
S ohledem na charakter záměru nelze vyloučit mimořádnou situaci v důsledku úniku látek
nebezpečných vodám během provozu. Způsob řešení nakládání s vodami ze zpevněných ploch
nepředstavuje riziko přímého ohrožení kvality povrchových vod ani v případě úniku škodlivin.
Vlivy na podzemní vody
Lokalita záměru se nachází v oblasti s nepříznivými podmínkami pro oběh a akumulaci podzemní
vody. V blízkosti lokality probíhá rozvodnice hydrologických povodí 4-14-02-048 a 4-14-02-049.
Rozloha infiltrační oblasti hydrogeologického povodí záměru je nízká, záměr se nachází na svahu
levého břehu Vranovské přehrady. Z těchto důvodů není předpokládána existence stálého
mělkého zvodnění v podloží stavby, výskyt podzemní vody s relativně rychlým postupem do
nižších poloh lze očekávat ve srážkových obdobích. Není předpokládáno zasažení hladiny
podzemní vody výkopovými pracemi.
Nejsou předpokládány jiné vlivy na hydrogeologické charakteristiky v místě.
Srážkové vody z plochy parkoviště a objektu obsluhy budou odvodněny do zasakovací rýhy při
severním okraji areálu. Toto řešení představuje navýšení dotace podzemních vod v době srážek
na úkor odparu a evapotranspirace. Tato skutečnost nepředstavuje z hlediska širšího okolí
znatelnou změnu stávající hydrogeologické situace. Navýšení dotace podzemních vod v řádu
10-2 l.s-1 v ročním průměru je s ohledem na rozsah hydrogeologického povodí zanedbatelné.
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Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu. Kvalita vod
z povrchu komunikací odpovídá kvalitě srážkové vody, oproti atmosférickým vodám může dojít
k navýšení obsahu ropných látek v důsledku splachů případných úkapů z povrchu komunikace.
Riziko zátěže ropnými látkami z běžného provozu se obecně postupně snižuje se zvyšováním
technologické úrovně vozidel a obměnou skladby vozového parku. Část zpevněné plochy
s celoročním provozem, která budou v největší míře zatíženy klidovou dopravou, a na které budou
odstavovány autobusy, bude odvodněna přes odlučovač ropných látek. Toto řešení představuje
v daných podmínkách lokality přiměřenou ochranu kvality podzemních vod pro případ úkapů nebo
drobných úniků ropných látek.
Ovlivnění kvality podzemních vod v důsledku zimní údržby silnic není předpokládáno, parkoviště je
určeno zejména pro hlavní návštěvní sezónu a v zimním období bude využíváno minimálně.
Případná zimní údržba bude prováděna mechanicky bez použití chemických prostředků.
Během provozu stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek. Srážkové vody z plochy
parkoviště jsou odvedeny do zasakovací rýhy a převedeny do podzemního odtoku z místa.
Parkoviště bude opatřeno odlučovačem ropných látek, který plní zároveň funkci havarijního
zajištění plochy pro případ úniku ropných látek. V případě mimořádného úniku na ploše parkoviště
bude tento únik zachycen v odlučovači ropných látek.
Vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma vodních zdrojů v okolí.
Záměr se nachází mimo hydrogeologické povodí (infiltrační oblast) zdrojů Kosůvky a Popelna.
Provozem stavby nemůže být ovlivněna vydatnost těchto zdrojů ani kvalita jímaných podzemních
vod ani v případě mimořádného stavu (únik nebezpečných látek do podzemí).
Záměr se nachází v povodí Vranovské nádrže, zhruba 300 m od levého břehu přehrady. Provozem
stavby nedojde k ovlivnění hydrologických parametrů Dyje v úseku vzdutí. Plochy parkoviště jsou
odvodněny zasakováním do podloží, s předpokládaným podpovrchovým nebo podzemním
odtokem do nižších poloh údolí, kde dotují trvale zvodnělé prostředí hornin v okolí akumulace vod
Vranovské nádrže. V tomto prostředí dochází ke komunikaci podzemních vod a povrchových vod
nádrže.
Za běžného provozu není očekáváno ovlivnění kvality podzemních vod s projevem na kvalitu
povrchových vod nádrže. Pro případ havarijního úniku jsou zpevněné plochy parkoviště zajištěny
odlučovačem ropných látek.
V případě havarijního úniku závadných látek mimo zajištěné plochy a jejich průniku do podzemí
nelze vyloučit zasažení vod Dyje, tento případ je velmi málo pravděpodobný. Ohrožení
vodárenského odběru není ani v takovém případě očekáváno. Záměr je lokalizován několik
kilometrů nad odběrem, nelze očekávat nezjištěný únik v množství, které by mohlo ohrozit odběrné
místo.
D.1.4. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu
(ZPF), případně ovlivněním její kvality. Pozemky pro zamýšlenou výstavbu patří ZPF (II., III. a V.
třída ochrany).
Záměr bude realizován na pozemcích zařazených do III. a V. třídy ochrany půdy. Jde o půdy s
průměrnou a nízkou produkční schopností, které je možno využít pro výstavbu. Před výstavbou
bude provedeno jejich vynětí. Půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné, řazené k II.
třídě ochrany, budou zasaženy pouze okrajově.

Strana: 36

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Parkoviště u hradu Bítov

A.M. - Ekologické inženýrství

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu
nepředpokládá negativní vliv.
Vliv na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy v malém rozsahu a minimální objem výkopových prací.
S výstavbou ani provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového
prostředí, vrstevní sled nebo charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby
může dojít k úniku nebezpečných látek například v důsledku dopravní nehody nebo špatného
technického stavu vozidla. V případě úniku mimo plochu odvodněnou do ORL by došlo ke
kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin v místě úniku nebo v podloží zasakovací rýhy.
Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, stav parkovacích ploch bude
kontrolován obsluhou parkoviště a případné mimořádné stavy lze spolehlivě řešit sanačním
zásahem.
Vliv na nerostné suroviny
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez nároků na těžbu
nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.
D.1.5. Vlivy na živé složky přírody
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků.
Vlastní dotčená plocha je situována na zemědělské půdě bez výskytu přírodě blízkých
společenstev.
Vliv na flóru a faunu
Realizace předloženého záměru nebude mít negativní dopad na populace chráněných druhů
rostlin a živočichů, které jsou prokázány v okolních lesních porostech a zvláště chráněných
územích (PR U Doutné skály). Rovněž neohrozí ani populace druhů nechráněných zákonem, kteří
se mohou v okolí záměru vyskytovat. Zájmová plocha je situována na zemědělské půdě a okolí
tvoří rozsáhlé lesní porosty, které jsou přirozenými biotopy zde prokázaných živočišných druhů.
Vliv na ostatní části přírody
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické
stability.
Negativní ovlivnění lesa, který je rovněž významným krajinným prvkem, není předpokládáno.
Záměr se nachází v ochranném pásmu zvláště chráněného území PR U Doutné skály. Vzhledem
k charakteru záměru a jeho provozu nelze očekávat žádné negativní ovlivnění tohoto ZCHÚ.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území. Na
vlastní ploše parkoviště dojde ke změně z málo stabilní agrárně využívané plochy na plochu
zpevněnou. S ohledem na rozsah záměru vůči okolním plochách lze tento vliv považovat za lokální
a málo významný.
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D.1.6. Vlivy na krajinu
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nízký a přijatelný. Lokalita je sice situována
v území s velmi vysokými estetickými a přírodními hodnotami, není však z hlediska krajinného rázu
vyjímečně exponována ani nezasahuje na území žádného přírodního parku.
V příloze č. 1.8. je uvedena fotodokumentace současného stavu území. Vliv na krajinný ráz lze
hodnotit jako lokální a přijatelný.
Za účelem minimalizace a kompenzace dopadu na krajinný ráz a charakter dotčeného území jsou
navržena opatření spočívající v začlenění stavby do krajiny. Podrobněji viz kapitola D.4.
D.1.7. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření
Vliv na hlukovou situaci
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nevyskytuje žádná hlukově chráněná (např. obytná)
zástavba, nejsou zde stanoveny ani žádné limity. Slyšitelný dosah hlukových vlivů v okolí
parkoviště se nebude vymykat obdobným parkovištím a nepřekročí rozsah nejvýše několika
desítek metrů. V žádném případě vlivem provozu parkoviště nevznikne akustický problém a
nedojde k překračování akustickým limitů ve venkovním prostředí chráněných staveb.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí parkoviště
a příjezdových komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a
krátkodobý.
Souhrnně lze tedy očekávané hlukové vlivy záměru shrnout jako lokální a málo významné.
Vlivy v důsledku záření
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem
přijíždějících a odjíždějících vozidel. Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí mimo sezónu
do 114 osobních vozidel a 12 autobusů za den, v sezóně potom do 420 osobních vozidel a 24
autobusů za den. Tyto hodnoty nepředstavují mimořádné zatížení komunikační sítě. Navíc se v
území vyskytují prakticky již dnes, záměr pouze řeší možnost parkování.
Komunikace dotčeného území jsou schopny uvedené intenzity dopravy bezproblémově přenést.
Pro období výstavby parkoviště lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu.
Vlivy na dopravu lze považovat za zanedbatelné. Hlediska dopadů vyvolané dopravy na životní
prostředí (zejména ovzduší a hluk) jsou hodnoceny v příslušných kapitolách oznámení.
Vlivy na jinou infrastrukturu
Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji. Záměr není vázán na
jinou infrastruturu.
D.1.9. Vlivy na památky a tradice
Historicky významné objekty se v zájmovém území záměru nenacházejí. Na prostor parkoviště
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události,
místo spojené s významnou osobou.
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Na blízké objekty památkové ochrany (Knížecí cesta a Hraběcí stezka), které se nacházejí jižně od
plochy parkoviště, nebude mít realizace záměru žádný vliv.
Záměr se nachází na území archeologického zájmu, na kterém nelze vyloučit existenci
archeologických nalezišť. Pravděpodobnost výskytu archeologických památek na lokalitě je
poměrně značná a případný nález archeologických památek bude respektován s ohledem na
zabránění jejich zničení či poškození.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
D.2.1. Zdraví obyvatelstva sociální a ekonomické vlivy
Realizace záměru nebude mít žádné identifikovatelné vlivy na veřejné zdraví. Vlivy na ovzduší a
hluku jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou
předběžně hodnoceny jako prakticky nulové a nepostižitelné.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně
pozitivní, zejména s ohledem na rozvoj turistického ruchu v oblasti.
D.2.2. Ovzduší
Z hlediska místních vlivů lze záměr považovat za přijatelný bez významnějších negativních
důsledků na kvalitu ovzduší.
Provoz parkoviště nezpůsobí významnější změnu imisní zátěže v hodnoceném území a nebude
příčinou překračování imisních limitů.
D.2.3. Voda
Vlivy spojené se změnou způsobu odvodnění jsou lokální, vázané výhradně na areál parkoviště,
nevýrazné, bez významných negativních nebo pozitivních dopadů. Vlivy na hydrologické
charakteristiky vodních toků v zájmovém území záměru jsou hodnoceny jako nulové. Dopady na
kvalitu povrchových vod nejsou očekávány.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Vlivy na kvalitu
podzemních vod nejsou očekávány.
D.2.4. Půda, geologické poměry a přírodní zdroje
Realizací záměru dojde k záboru průměrně a méně kvalitních půd; vliv na ZPF je hodnocen jako
lokální a málo významný. Vlivy na PUPFL nejsou očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné
přírodní zdroje.
D.2.5. Živé složky přírody
Záměrem nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v
lokálním měřítku.
Zásah do ochranného pásma přírodní rezervace U Doutné skály lze hodnotit jako přijatelný, bez
negativních dopadů na vlastní zvláště chráněné území.
Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny. Celkově jsou vlivy na biotu
hodnoceny jako místní a málo významné.
D.2.6. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a přijatelné.
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D.2.7. Hluková situace a záření
Kromě dopravy nejsou v rámci provozu parkoviště uvažovány žádné zdroje hluku. Vlivy hluku jsou
hodnoceny jako málo významné až zanedbatelné. V obytné zástavbě nedojde v území
k postižitelnému nárůstu hlukové zátěže a vlivy hluku lze hodnotit jako prakticky nulové.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
D.2.8. Doprava
Navýšení intenzity dopravy na příjezdových komunikacích je hodnoceno jako málo významné až
zanedbatelné. Záměr řeší pouze parkovací plochu bez změny cíle dopravy, tj. návštěvy hradu
Bítov.
D.2.9. Kulturní a historické památky, tradice
Vlivy na kulturní a historické památky, a na místní tradice, nejsou očekávány.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů
D.4.1. Zdraví obyvatelstva
Nejsou požadována žádná opatření k ochraně zdraví obyvatelstva.
D.4.2. Ovzduší
Záměr nevyžaduje žádná opatření k ochraně ovzduší.
D.4.3. Půda, voda a geofaktory
Bude provedena skývka svrchní vrstvy půdy a využita v souladu s požadavky příslušného úřadu.
Při výstavbě bude veškerá stavební a manipulační technika udržována v dobrém technickém stavu
a budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin. Stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.
S ohledem na způsob odvedení srážkových vod jejich zasakováním do podzemí budou v případě
zimního provozu parkoviště používány pouze mechanické prostředky a inertní posypové materiály.
Používání chemických prostředků, včetně posypových solí, bude vyloučeno.
Část parkoviště s celoročním provozem bude zajištěna odlučovačem ropných látek.
Bude vypracován manipulační řád odlučovače ropných látek, součástí dokumentace bude předpis
provozních kontrol a postup řešení provozních poruch nebo mimořádných stavů.
D.4.4. Flóra a fauna, krajina
Veškerá stavební práce, včetně stání technicky a skladování stavebních materiálů bude omezeno
na plochu staveniště. Je třeba zcela vyloučit pohyb techniky v přilehlých lesních porostech a
zvláště chráněných územích.
Veškeré práce provádět tak, aby nedocházelo ke škodám na okolních pozemních a lesních
porostech.
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Součástí stavby budou vegetační úpravy a výsadby zeleně jednak podél hranic parkoviště a
jednak na vyčleněných plochách uvnitř parkoviště. Pro výsadby je vhodné používat domácí druhy
dřevin.
Pojezdová zpevněná plocha celoročně užívané části parkoviště bude provedena z betonové
dlažby v přírodním odstínu, aby bylo dosaženo co nejlepšího začlenění plochy do okolní krajiny.
Plocha se sezónním užíváním bude provedena buď rovněž z betonové dlažby, nebo z mechanicky
zpevněného kameniva.
D.4.5. Hluk
Z hlukového hlediska nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
D.4.6. Odpadové hospodářství
V rámci provozu parkoviště je nezbytné respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a navazujících prováděcích předpisů. Zejména se jedná o nakládání s nebezpečnými
odpady, které budou při jeho provozu produkovány.
D.4.7. Kulturní a historické památky, tradice
Veškeré práce provádět tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedících památkově chráněných
objektech, či nebyla znemožněna jejich budoucí obnova a využívání.
D.4.8. Organizace výstavby a ostatní opatření
Jiná opatření nejsou požadována.

D.5. 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
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí
dostatečné. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku dodatečných významných negativních
vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví.
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu
vycházejícím z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru zájmového území a dostupných
odborných informací. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit
závěry hodnocení, nebyly identifikovány.
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E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.1. Popis variant řešení stavby
E.1.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochu
pozemku vymezeného v oznámení.
Lokalizace záměru vyplývá z plochy vymezené územním plánem obce pro daný účel. Stavba je
rovněž zařazena mezi veřejně prospěšné stavby.
Záměr nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.
E.1.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty
technologického řešení záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
V průběhu zpracování oznámení byly konzultovány dílčí otázky technického provedení stavby,
mezi kterými lze zmínit zejména provedení povrchu parkoviště. Původní návrh na asfaltobetonový
povrch (na části s celoročním provozem) a úpravu s mechanicky zpevněným kamenivem (část se
sezónním provozem) byl upraven s cílem co nejšetrnějšího začlenění stavby do krajiny zájmového
území. Výsledný návrh uvažuje s betonovou dlažbou v odstínu, který přispěje ke krajinářsky
přijatelnému provedení stavby.

E.2. Porovnání variant
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, bez
realizace posuzovaného záměru.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání dotčené plochy v současném využití. Současně
však znamená pokračování živelného parkování v lokalitě na ploše původního parkoviště, které již
není provozováno.
Předložená aktivní varianta představuje řešení problému, jehož negativní důsledky budou
v případě nerealizace zcela zjevné bez možnosti jakéhokoliv ovlivnění či regulace.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný, přijatelný a prospěšný. Využití území je v souladu s územně
plánovací dokumentací.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit
jako nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje
území.
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F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační a dispoziční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
Oznámení obsahuje následující mapové a grafické přílohy (příloha č. 1):
1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000
2. Umístění záměru – zájmové území záměru 1:10 000
3. Umístění záměru – okolí záměru 1:5 000
4. Zastavovací situace
5. Hydrologická situace
6. Ochranná pásma
7. Natura 2000 – Situace záměru vůči EVL Údolí Dyje
8. Fotodokumentace

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou uváděny.
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G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto 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-ti
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných
připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.2. Informace o prověřovaném záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je výstavba a provozování parkoviště sloužící pro návštěvníky hradu Bítov.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.6.:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
parkoviště

140 parkovacích stání pro osobní automobily
8 parkovacích stání pro autobusy

Záměr je situován na území obce Bítov, které spadá do okresu Znojmo a náleží k Jihomoravskému
kraji. Okrajově zasahuje záměr i na území obce Zblovice.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Bítov, Zblovice

katastrální území:

Bítov, Zblovice

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba a provozování parkoviště v blízkosti
hradu Bítov určené pro návštěvníky hradu.
Záměr na výstavbu parkoviště je situován v lokalitě na Vindhýblu, při místní komunikaci vedoucí
k hradu Bítov.
Vlastní řešené území je vymezeno hranicemi dotčených pozemků a na západě místní komunikací
sloužící jako příjezd k hradu. Plocha určená pro umístění záměru je současné době zemědělskou
půdou a je využívána pro zemědělskou produkci.
Platný územní plán obce Bítov specifikuje pro dané území funkční využití – plochy pro dopravu.
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Investice představuje vybudování nového parkoviště pro návštěvníky hradu Bítov při místní
komunikaci vedoucí k hradu Bítov. Bude tak řešena dlouhodobá kritická situace s parkováním
vozidel na provizorním nedostatečně upraveném a nevhodném současném místě. Provoz
dosavadního provizorního parkoviště byl ukončen v r. 2004 a jiné vhodnější řešení není reálné.
Na ploše navrhovaného parkoviště se nachází zemědělská půda. Přímo na dotčené ploše nejsou
žádné stavební objekty.
Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší osamocený obytný objekt se nachází
cca 0,5 km východně při příjezdové komunikaci; souvislá obytná zástavba pak cca 1 km východně
na okraji obce Bítov.
Umístění parkoviště je vázáno na vymezenou plochu a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani zásadní střety zájmů z hlediska ochrany životního prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 1.2.).
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Obrázek č. 2: Umístění parkoviště (1:10 000)

Základní údaje o stavbě, dopravní řešení
Stavba je situována v lokalitě Vindhýbl severně od cesty k hradu Bítov a je umístěna v souladu se
schváleným územním plánem.
Návrh parkoviště vychází z nutnosti zajistit potřebné množství parkovacích míst pro návštěvníky
hradu Bítov. Vzhledem k rozdílnému počtu návštěvníků dle ročního období je stavba parkoviště
rozvržena do dvou částí. V první části se zajistí parkování pro celoroční provoz, v další části jsou
místa potřebná navíc pro hlavní sezónu.
Kapacita celého parkoviště bude 140 míst pro osobní automobily z toho 8 míst pro osoby
s omezenou možností pohybu a 8 míst pro autobusy. Dle sdělení správce hradu je mimo sezónu
maximální návštěvnost 650 osob denně (průměr 400 osob), tedy cca 90 osob/hod. Proto je v I.
etapě potřeba zajistit parkování pro min. 3 autobusy a cca 35 osobních aut. V první části je
zahrnuta plocha pro celoroční provoz s kapacitou 38 míst pro osobní automobily + 4 místa pro
autobusy, jež bude odvodněna přes odlučovač ropných látek do vsakovací rýhy. Ve zbývající ploše
parkoviště jsou parkovací místa nutná pro hlavní sezónu, tj. 102 stání pro osobní vozidla a další 4
stání pro autobusy. Tato plocha odvodněna vsakem, resp. povrchovým odtokem do vsakovacích
rýh po obvodu parkoviště.
Dopravně bude parkoviště napojeno na stávající místní silnici vedoucí k hradu Bítov, při vjezdu se
umístí přístřešek pro hlídače a sociální zařízení (chemické WC).
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G.3. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní
vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinu a územní podmínky,
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 jako nízké až zanedbatelné. Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou předběžně
hodnoceny jako zcela zanedbatelné až nulové.
Vlivy na zdraví v důsledku znečištění ovzduší, kontaminace vody, půdy nebo potravního řetězce za
běžného provozu nebo v důsledku havárie jsou prakticky vyloučeny.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za lokální a málo významné. Provoz
parkoviště nebude příčinou překračování imisních limitů v blízkém ani širším okolí. Významné
ovlivnění klimatických podmínek a faktorů vlivem existence a provozu parkoviště není
předpokládáno.
Záměr je bez vlivů na povrchové vody; nedojde k žádným změnám vůči stávajícímu stavu. Vlivy na
kvalitu povrchových vod lze rovněž hodnotit jako nulové.
Navýšení dotace podzemních vod v době srážek na úkor odparu a evapotranspirace neznamená
znatelnou změnu stávající hydrogeologické situace a je s ohledem na rozsah hydrogeologického
povodí hodnoceno jako zanedbatelné.
Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu.
Stavba se nachází mimo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Ovlivnění existujících vodních
zdrojů je vyloučeno.
Dopady na zemědělský půdní fond lez hodnotit jako lokální a málo významné. Negativní vlivy na
kvalitu půdy nejsou očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné
přírodní zdroje.
Záměrem nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v
lokálním měřítku. Celkově jsou vlivy na biotu hodnoceny jako zanedbatelné.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako lokální a málo významné. V obytné zástavbě nedojde v území
k postižitelnému nárůstu hlukové zátěže a vlivy hluku lze hodnotit jako prakticky nulové.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Navýšení intenzity dopravy na příjezdových komunikacích je hodnoceno jako zanedbatelné, bez
významného navýšení vůči současnému stavu.
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na historické nebo kulturní památky.
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Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr
označit pro dané území za předpokladu respektování stanovených podmínek jako únosný a
přijatelný. Využití území je v souladu s územně plánovacími podklady.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Záměr tvoří potřebnou součást dopravní
infrastruktury pro zajištění parkovacích kapacit v území. Míru ovlivnění okolního prostředí
lze hodnotit jako nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních
dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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H.
PŘÍLOHA
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací
dokumentací:
Obecní úřad Šumná, stavební úřad I. stupně, č.j.: 939/2005-Be ze dne 7.11.2005:

„… navržená stavba: parkoviště u hradu Bítov na p.č. 93/11 k.ú. Bítov je v souladu se záměry
územního plánování v obci.“
Vyjádření je uvedeno v příloze č. 2 oznámení.

Datum zpracování oznámení:

15. prosince 2005
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………
Spolupráce:

Ing. Petr MYNÁŘ
doprava, hluk

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí

Mgr. Tomáš CHUDÁREK
voda, geofaktory

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Pavel CETL
ovzduší

autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
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Příloha č. 1: Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000
2. Umístění záměru – zájmové území záměru 1:10 000
3. Umístění záměru – okolí záměru 1:5 000
4. Zastavovací situace
5. Hydrologická situace
6. Ochranná pásma
7. Natura 2000 – Situace záměru vůči EVL Údolí Dyje
8. Fotodokumentace

Příloha č. 2: Doklady
2.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k souladu záměru s územně plánovací
dokumentací
2.2. Autorizace zpracovatele oznámení

