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ÚVOD
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení – je zpracováno
pro záměr „Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52
v úseku Pohořelice – Perná“.
Předmětem posouzení je velká oboustranná odpočívka na rychlostní silnici R52 v úseku
Pohořelice – Perná. Na odpočívce je plánováno vybudování parkovacích stání pro nákladní a
osobní automobily, autobusy, dále výstavba čerpací stanice pohonných hmot a motorestu.
Majitelem plochy odpočívky bude ŘSD ČR, plocha vyčleněná pro komerční aktivity (čerpací
stanice pohonných hmot, motorest) bude nabídnuta ve výběrovém řízení budoucímu nájemci.
Posuzovaný záměr je předložen ve dvou aktivních variantách, které se liší především svým
umístěním – varianta Severní (u Nové Vsi) a varianta Jižní (na jižním břehu
Novomlýnských nádrží).
Záměr naplňuje dikci dvou bodů kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jedná se o bod 10.4 (Skladování
vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků...) pro objekty čerpací
stanice pohonných hmot a o bod 10.6 (...;parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.) pro vlastní parkovací plochy odpočívky.
Projektová příprava a realizace odpočívky je rozdělena do tří základních kroků:
−
−
−

trvalý zábor pozemků pro zřízení odpočívky bude součástí DÚR rychlostní silnice R52
provedení zemních prací, vybudování zpevněných ploch odpočívky včetně jejich odvodnění,
osvětlení a položení kabelové sítě nízkého napětí bude součástí samostatné DÚR
projekční řešení čerpací stanice pohonných hmot a motorestu, včetně napojení inženýrských sítí
bude součástí samostatné projektové dokumentace budoucího pronajímatele odpočívky

V současné době je zpracováno technické řešení vlastní odpočívky. Pronajímatel a tedy i
projekční řešení čerpací stanice pohonných hmot, včetně motorestu není v současné době
známo.
I přes uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto posoudit záměr vybudování velké oboustranné
odpočívky komplexně, v rámci jednoho Oznámení. K posuzování bylo přistupováno
především z hlediska volby umístění. Modelově byly odhadnuty vlivy čerpací stanice
pohonných hmot, údaje pro posouzení těchto objektů byly převzaty z analogického záměru na
odpočívce Antošovice na dálnici D47 (stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba).
Technická specifikace a produktové množství bylo posuzováno pro maximální hodnoty
s principem předběžné opatrnosti. Pokud by v budoucnu došlo k navýšení oproti v Oznámení
uvedeným hodnotám bude nutné požádat orgán ochrany přírody o stanovisko ohledně
samostatného zjišťovacího řízení.
Posuzovaný záměr bude součástí rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice – Mikulov
(Drasenhofen), pro kterou bylo v květnu 2005 vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva
životního prostředí.
Oznámení bylo zpracováno v Ateliéru ekologie firmy HBH Projekt spol. s r.o., ve spolupráci
s externími specialisty z firmy ENVIROAD s.r.o. (Ing. Kryl – hluková studie, Ing. Tovaryš –
rozptylová studie), odborný odhad dopravy provedla firma ADIAS s.r.o. (Ing. Regner)
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ:

65993390

3. Sídlo:

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
Šumavská 33, 659 77 Brno
Zdeňka Purdjaková
tel.: + 420 549 133 723
zdenka.purdjakova@rsd.cz
Ing. Alice Nettigová
tel.: + 420 549 133 269
alice.nettigova@rsd.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy 1:
Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52
v úseku Pohořelice – Perná.
kategorie II, sloupec B
bod 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)
a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků
v množství nad 100 t.
bod 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.

2. Rozsah záměru:
– oboustranná odpočívka o rozloze cca 3,5 ha (jedna strana)
kapacita stání: cca 40 osobních automobilů, 5 autobusů a 100 kamionů (jedna strana)
– čerpací stanice pohonných hmot, motorest a nezbytné inženýrské sítě
3. Umístění záměru:
kraj:

Jihomoravský

varianta Severní
obec:
katastrální území:

Nová Ves
Nová Ves u Pohořelic

varianta Jižní
obec:
katastrální území:

Horní Věstonice, Pasohlávky
Horní Věstonice, Mušov
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o velkou oboustrannou odpočívku s parkovací plochou o kapacitě cca 300 vozidel
(osobní + nákladní) a rozloze cca 7 ha v součtu pro obě strany. Součástí odpočívky bude na
každé straně čerpací stanice pohonných hmot a motorest.
Posuzovaný záměr bude součástí rychlostní silnice R52, stavby 5204 Pohořelice – Ivaň
(varianta Severní), či stavby 5205 Ivaň – Perná (varianta Jižní).
Ke kumulaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí může docházet
především ve vztahu k rychlostní silnici R52.
Jiné záměry, jejichž projevy by měly negativní kumulativní charakter, se v dotčeném území
nenacházejí.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí:
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
V rámci projekční přípravy rychlostní silnice R52 vyvstal požadavek na umístění velké
odpočívky, který vycházel z tehdy platné legislativy, kdy prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.
k zákonu o pozemních komunikacích (č.13/1997 Sb.) určovala minimální vzdálenost
odpočívek (§ 26, odst. 1 – Při dálnicích a rychlostních silnicích se podle charakteru provozu
budují odpočívky situované v prostorech mimo křižovatky a ve vzájemných vzdálenostech
nejméně 25 km...). Na základě této legislativně dané vzdálenosti bylo vytipováno umístění
pro odpočívku na jižním břehu Novomlýnských nádrží, ve vzdálenosti cca 27 km od
odpočívky v Rajhradě.
Změnou č. 490/2005 Sb. byl k 1.1.2006 vypuštěn z prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
požadavek na minimální vzdálenost odpočívek. Tato změna umožnila navržení variantního
umístění velké odpočívky, mimo krajinářsky cenné území při úpatí Pálavských bradel.
Umístění odpočívky na tomto významném dopravním tahu přispěje k zajištění komfortu
cestování, odpočinku řidičů a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Stručný přehled posuzovaných variant
varianta Severní
Nachází se v km 19,900 – 20,750 rychlostní silnice R52, stavby 5204 Pohořelice – Ivaň,
v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, jihovýchodně od obce Nová Ves.
varianta Jižní
Nachází se v km 27,500 – 28,500 rychlostní silnice R52, stavby 5205 Ivaň – Perná,
v k.ú. Horní Věstonice a Mušov, na jižním břehu Novomlýnských nádrží.
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Obrázek B.1: Umístění posuzovaného záměru

Důvody pro přijetí případně odmítnutí
varianta Severní
Pro
• lokalizace v krajinářsky méně exponované poloze
• částečné využití rekultivovaného tělesa stávající silnice I/52
Proti
• umístění v blízkosti obce Nová Ves
varianta Jižní
Pro
• umístění v dostatečné vzdálenosti od sídel
Proti
• lokalizace v krajinářsky jedinečném prostoru na úpatí Pálavských bradel
• umístění v těsné blízkosti Novomlýnských nádrží
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
ODPOČÍVKY
Technické řešení odpočívek je pro obě varianty umístění téměř shodné a je uvedeno jednotně.
Pokud je mezi variantami rozdíl, je to v textu uvedeno.
Tabulka B.1: Navrhovaná kapacita odpočívek
varianta Severní
varianta Jižní
levá strana (směr Brno)
osobní automobily
44
42
autobusy
5
6
nákladní automobily
100
100
pravá strana (směr Mikulov)
osobní automobily
38
44
autobusy
5
6
nákladní automobily
100
99
Pozn.: Součástí stání pro osobní automobily jsou 2 místa pro tělesně postižené

Situační řešení
Jedná se o oboustranně situované odpočívky, navržené s odsunem cca 500 m tak, aby výjezd
z pravé odpočívky byl umístěn vstřícně s výjezdem z levé odpočívky (důvodem je zabránění
neuváženého přebíhání návštěvníků přes rychlostní silnici). Půdorysně se jedná o odpočívky
lichoběžníkového uspořádání.
Tabulka B.2: Rozměry zpevněných ploch
varianta Severní
levá strana (směr Brno)
pravá strana (směr Mikulov)

varianta Jižní

délka (m)

šířka (m)

plocha (m2)

délka (m)

šířka (m)

plocha (m2)

240 – 380
215 – 300

120
160

32 319
35 389

200 – 380
190 – 340

120
120

36 255
32 053

V oblasti rozšířených nájezdů na plochu odpočívky se šikmo k ose rychlostní silnice
předpokládá umístění čerpacích stanic pohonných hmot se stojany pro kamiony situovanými
vpravo při vnějším obvodu odpočívky. Jednotlivá čerpací stání jsou situována přibližně pod
úhlem cca 60° k ose rychlostní silnice, přičemž prostor navazující na plochu čerpací stanice je
rezervován pro objekt motorestu.
Plocha pro kamionová stání, na niž se najíždí podél vnějšího obvodu odpočívky, je vyhrazena
v prostoru před výjezdem z odpočívky, kdežto stání pro osobní vozidla jsou situována
v bezprostřední blízkosti motorestu, tj. těsně za čerpací stanicí přibližně uprostřed odpočívky.
Prostor stání osobních aut a kamionů je oddělen šikmo situovaným chodníkem, podél něhož
je navrženo stání autobusů. Jednotlivé podélné řady parkovacích stání pro kamiony do délky
22 m, řazené pod úhlem 60° jsou odděleny průjezdnými komunikacemi šířky 11,0 m
(obvodové komunikace mají šířku 12,0 m) a každé čtvrté stání v řadě je odděleno zvýšeným
ostrůvkem, architektonicky členícím rozsáhlé plochy odpočívky, a současně umožňujícím
vegetační výsadbu, vhodnější rozmístění osvětlovacích stožárů i spolehlivou funkci
odvodnění zpevněné plochy.
Výškové řešení – varianta Severní
Plocha odpočívek je situována prakticky v úrovni nivelety vozovky rychlostní silnice R52 a
sleduje v celé délce její podélný spád (u pravé odpočívky v rozmezí cca – 0,6 až + 0,3 %
v údolnicovém zakružovacím oblouku, u levé odpočívky cca – 0,4 %), přičemž výškové
napojení včetně klopení vozovky je řešeno v oblasti nájezdu a výjezdu z odpočívek na
rychlostní silnici.
HBH Projekt spol. s r. o.
Brno, únor 2007
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Výškové řešení – varianta Jižní
Plocha odpočívek je situována cca 4 m pod v úrovní nivelety vozovky rychlostní silnice a
sleduje v celé délce její podélný spád cca + 0,5 %), přičemž výškové napojení včetně klopení
vozovky je řešeno v oblasti nájezdu a výjezdu z odpočívek na rychlostní silnici.
Stavební objekty odpočívky
Zpevněné plochy pravé odpočívky
Zpevněné plochy levé odpočívky
Dešťová kanalizace odpočívky levé a pravé strany
Chráničky pod vozovkou pro vodovod a splaškovou kanalizaci
Retenční nádrže
Dešťové usazovací nádrže levé a pravé strany
Přípojka vedení VN 22 kV
Trafostanice
Veřejné osvětlení odpočívky levé a pravé strany
Rozvody NN na odpočívce levé i pravé strany
Dálniční systém SOS

(SO 103)
(SO 104)
(SO 312 a 313)
(SO 320)
(SO 351)
(SO 352 a 353)
(SO 412)
(SO 413)
(SO 425 a 426)
(SO 422)
(SO 431)

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT (ČSPH)
Vzhledem k tomu, že v současné době není znám investor a provozovatel čerpací stanice
pohonných hmot, bylo použito technické řešení pro analogický záměr čerpací stanice na
dálniční odpočívce Antošovice (Dálnice D47, Stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2.stavba).
Navrhovaná stavba čerpací stanice zabezpečuje příjem, skladování a distribuci pohonných
hmot – benzinů a nafty, případně LPG. Řešení by mělo odpovídat ustanovení ČSN 65 0202.
Pohonné hmoty jsou ropné produkty ve smyslu ČSN 75 3415, proto návrh stanice musí
respektovat její požadavky.
Provozní objekt ČSPH
Jedná se o jednopodlažní samostatně stojící objekt s rozměry 20,7 m x 12,5 m. Provozní
objekt bude užíván obsluhou čerpací stanice pohonných hmot. Bude zde umístěno sociální
zázemí pro zákazníky.
Objekt bude mít samostatnou přípojku NN. Vytápění je elektrické (přímotopy). Objekt bude
mít přípojku vody a vlastní ČOV.
Odbytová plocha ČSPH
Zastřešení odbytové plochy je navrženo ve výšce cca 5,5 m. Půdorysné rozměry zastřešení
plochy jsou navrženy 24 x 39 m (936 m2). Konečné velikosti jednotlivých ploch budou
upřesněny v rámci podrobného řešení stavby v dalším stupni projektové dokumentace.
Na odbytové ploše bude umístěno pět výdejních stojanů (4 + 1 – jeden stojan pro rychlý odběr
pohonných hmot). Možné je také umístění stojanu na výdej LPG
Technologie ČSPH
Čerpací stanice pohonných hmot bude vybavena podzemními dvouplášťovými ocelovými
nádržemi s objemem až 60 m3 .Tyto nádrže (objem 60 m3) mohou být až 4 (případně může
být více nádrží o menším objemu). Bude zde skladována motorová nafta a benzín. Součástí
úložiště je také nádrž na úkapy o obsahu 10 m3.
Nádrže budou izolovány proti zemní vlhkosti a uloženy budou na železobetonových deskách,
k nimž budou ukotveny. Každá nádrž bude opatřena dvěma dómy, na nichž budou umístěny
armatury (plnicí, sací, odvětrávací, rekuperační, odkalovací, měrná a armatura kontrolující
stav hladin).

HBH Projekt spol. s r. o.
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Stáčecí místo bude opatřeno stáčecí jímkou s vyvedenými stáčecími potrubími jednotlivých
druhů pohonných hmot a rekuperačním potrubím zakončeným rohovou pojistkou. Víko
stáčecí jímky bude uzamykatelné.
Výdej pohonných hmot bude obstarávat 5 výdejních stojanů, čtyři čtyřproduktové s výkony
hadic po 40 l/min., pátý dvouproduktový jen na naftu s výkony po 80 l/min. na obě strany.
Výdejní stojany budou vybaveny vývěvami pro rekuperaci par benzínů. Předpokládaný obrat
benzinů je 9000 l/den (3 285 m3/rok), nafty 6000 l/den (2190 m3/rok), celkem tedy 5 475
m3/rok pohonných hmot.
Potrubní rozvody pohonných hmot vedené v zemi budou dvouplášťové s hlídáním
meziplášťového prostoru a s patřičnou izolací proti zemní vlhkosti. Nádrže budou v souladu
s ČSN 75 3415 zajištěny proti úniku skladovaných ropných látek do povrchových a
podzemních vod. Těsnost meziprostoru dvouplášťové nádrže je trvale sledována
signalizačním zařízením. Indikátor tohoto zařízení je umístěn v prostoru elektrického
rozvaděče a zapojen tak, aby byl trvale v provozu. V případě poruchy bude zaškolena obsluha
čerpací stanice postupovat podle pokynů zpracovaných v provozních předpisech čerpacích
stanic.
Výdej pohonných hmot bude realizován na zastřešeném manipulačním prostoru
samoobslužným způsobem. Sání ve stojanu má samostatné přívodní potrubí. Dvouplášťovým
provedením je zabráněno úniku dopravované látky do okolního prostředí. Hlídání je pomocí
signalizačního systému.
Vody z manipulačních ploch čerpací stanice (stáčení, výdej) s obsahem ropných látek budou
svedeny do dvouplášťové nádrže úkapů o objemu 10 m3. Čerpací stanice (komunikace a
manipulační plochy) bude zastřešena. Rozmezí ploch (dešťové vody – zaolejované vody)
bude stanoveno spádováním a prefabrikovanými odvodňovacími kanálky.
Čerpací stanice LPG
Čerpací stanice LPG je určena pro provoz osobních vozidel. Stanice slouží ke skladování a
rozvodu kapalné směsi propan–butanu, která bude pomocí výdejního stojanu plněna do
vozidel uzpůsobených na tuto pohonnou ekologicky šetrnou směs.
Čerpací stanice LPG může být navržena s 1 skladovacím podzemním zásobníkem o objemu
9 m3, 1 výdejním stojanem pro LPG a čerpacím systémem (soustrojím). Zásobník LPG je
umístěn v zemi. Výdejní stojan je umístěn mimo OP zásobníku (3 m). Vzdálenost výdejního
stojanu LPG od ostatních stojanů pohonných hmot musí být 6,5 m.
Zásobník je podzemní válcová nádoba, s celkovým objemem 9.000 litrů, s maximální hodnotou plnění 85%. Bude doplňován přečerpáváním z autocisterny s vlastním čerpadlem.
Výše uvedené charakteristiky dostatečně vymezují možný rozsah řešené problematiky,
v rámci vlastního projektu mohou být dílčím způsobem upraveny.
Je třeba zajistit, aby záměr ČSPH odpovídal požadovanému standardu pro obdobná
zařízení a byl v souladu s platnou legislativou v době projekční přípravy, realizace a
provozu.
MOTOREST
Vzhledem k tomu, že v současné době není znám investor a provozovatel občerstvení, bylo
použito technické řešení pro analogický záměr budovy občerstvení na dálniční odpočívce
Antošovice (Dálnice D47, Stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2.stavba).
Provozní objekt občerstvení bude mít dle projektu půdorys 13 x 38 m (494 m2). Součástí bude
prostor venkovního posezení. Do tohoto prostoru bude zakomponována plocha se zelení.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Výška objektu je navržena 5 m. Jedná se o provozovnu rychlého občerstvení. Předpokládá se
konzumace uvnitř restaurace s kapacitou 70 – 90 lidí. Zároveň bude řešena možnost výdeje
porcí přímo do auta.
Nosná konstrukce objektu bude dle projektu ocelová (skelet), obvodový plášť zděný nebo
skládaný ze sendvičových panelů. Zastřešení je navrženo jednoplášťovou střechou. Zakládání
projektu předpokládá rovněž plošné nebo hlubinné (piloty). Objekt bude stejně jako objekt
benzinové čerpací stanice vytápěn elektrickými přímotopy, všechny prostory budou vybaveny
vzduchotechnikou a klimatizací.
Objekt bude mít přípojku NN, bude napojen na vodovod a bude mít vlastní ČOV a odlučovač
tuků.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
– zahájení:
2009 (varianta Severní); 2011 (varianta Jižní)
– dokončení:
2012 (varianta Severní); 2014 (varianta Jižní)
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:
kraj: Jihomoravský
obce: varianta Severní – Nová Ves
varianta Jižní
– Horní Věstonice, Pasohlávky
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat:
územní rozhodnutí – správním úřadem bude některý ze stavebních úřadů – viz Příloha 1

HBH Projekt spol. s r. o.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
Obě varianty odpočívek leží v převážné míře na pozemcích zemědělského půdního fondu
(ZPF). U varianty Severní se dále jedná o minimální zábor plochy ostatní a vodní, u varianty
Jižní o zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Celkový trvalý zábor (ZPF+PUPFL+vodní a ostatní plochy) posuzovaného záměru byl
spočítán na základě dostupných mapových podkladů ve výši 6,64 ha pro variantu Severní
(z toho 0,51 ha rekultivované plochy stávající silnice I/52) a ve výši 6,84 ha pro variantu
Jižní. Přesný rozsah záboru bude specifikován až v dokumentaci pro územní rozhodnutí.

ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):
Aby bylo možné posoudit závažnost záboru zemědělské půdy u obou variant, bylo použito
rozdělení zemědělské půdy na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) do
tříd ochrany zemědělské půdy. Tyto třídy ochrany zemědělské půdy vymezuje metodický
pokyn Odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996, platný dnem
1. ledna 1997. Dle tohoto rozdělení jsou pro zemědělskou výrobu nejcennější půdy v I. a II.
třídě ochrany (popis viz kapitola C.II.3.). Předběžný odhad záboru půdy v těchto třídách pro
obě varianty je uveden v následujících tabulkách.
území dotčené variantou Severní
Tabulka B.3: Předběžný odhad záboru zemědělského půdního fondu
katastrální území
odpočívka
vpravo
odpočívka
vlevo

Nová Ves u
Pohořelic
Nová Ves u
Pohořelic

celkem

celkový zábor
ZPF (ha)

zábor v I. a II. třídě
zábor vodní zábor ostatní
ochrany
plochy (ha) plochy (ha)
ha
%

2,79

0,00

0,0

0,03

0,65

3,17

1,66

52,4

0,00

0,00

5,96

1,66

25,7

0,03

0,65

Pozn.: 0,51 ha ostatních ploch odpočívky vpravo představují rekultivované plochy stávající silnice I/52

území dotčené variantou Jižní
Tabulka B.4: Předběžný odhad záboru zemědělského půdního fondu
katastrální území
odpočívka
Mušov
vpravo
odpočívka
Mušov
vlevo
Horní Věstonice
Celkem

HBH Projekt spol. s r. o.

celkový zábor
ZPF (ha)

zábor v I. a II. třídě
zábor vodní zábor ostatní
ochrany
plochy (ha) plochy (ha)
ha
%

3,21

0,06

1,9

0,00

0,00

2,54
0,73

1,70
0,13

66,9
17,7

0,00
0,00

0,00
0,00

6,49

1,89

29,1

0,00

0,00
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ZÁBOR POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL):
území dotčené variantou Severní
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (zákon o lesích č. 289/1995
Sb., § 3 odst.1a) – PUPFL.
území dotčené variantou Jižní
Záměr bude v minimálním rozsahu zabírat i pozemky určené k plnění funkcí lesa (zákon o
lesích č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a) – PUPFL. Dle kategorizace lesních pozemků (popis viz
kapitola C.II.3.) se jedná o lesy ochranné.
Tabulka B.5: Předběžný odhad záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa
katastrální území
Mušov
Horní Věstonice
celkem

celkový zábor PUPFL (ha)
0,14
0,21
0,35

B.II.2. ODBĚR A SPOTŘEBA VODY
Období výstavby
Navrhovaný záměr svým charakterem nevyžaduje v období výstavby významnější odběry
vody.
Období provozu
a) Čerpací stanice pohonných hmot
Objekt čerpací stanice pohonných hmot bude zásoben pitnou vodou z vodovodního řadu.
Napojení čerpacích stanic i bližší rozpětí spotřebované vody bude upřesněno v projekčním
dořešení čerpací stanice. Lze předpokládat, podle analogických záměrů, že se bude spotřeba
vody pohybovat kolem 10 m3/den na jednu čerpací stanici, tj. cca 20 m3/den pro obě čerpací
stanice.
b) Motorest
Spotřeba vody občerstvení se dle analogických záměrů bude pohybovat kolem 20 m3/den, na
obou odpočívkách cca 40 m3/den.
c) Parkoviště
Parkoviště nebude mít významný vliv na spotřebu vody během provozu.

B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Období výstavby
Zařízení staveniště bude napojeno na vlastní zdroje nebo na zdroje elektrické energie
dočasnými přípojkami ze stávajících vedení VN.
Skutečná spotřeba elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě
použitých mechanizmů a technologií.
Období provozu
Přívod elektrické energie bude zajištěn z trafostanice budované v rámci stavby rychlostní
silnice. Budova čerpací stanice i budova občerstvení bude mít vlastní přípojku NN. Elektrická
energie bude využívána pro provoz objektu čerpací stanice, objektu motorestu a pro venkovní
osvětlení.
HBH Projekt spol. s r. o.
Brno, únor 2007
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PLYN
Období výstavby
Využití zemního plynu se v období výstavby nepředpokládá.
Období provozu
Zemní plyn může být využitý pro vytápění a ohřev vody v objektu motorestu.

DALŠÍ DRUHY SUROVIN
Lze předpokládat, že při stavbě vzniknou nároky na suroviny, odpovídající charakteru stavby.
V případě odpočívek se jedná o následující suroviny:
Období výstavby
– násypový materiál
– štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek
– drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi
– materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, silniční cement.
– ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a svodidla)
– pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku
Období provozu
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby odpočívek.
Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný
v množství cca 1 kg na metr čtvereční plochy a drcené kamenivo v množství cca 10x větším.

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Pro vjezd a výjezd z odpočívky budou využívány pouze příjezdy z rychlostní silnice R52.
Provoz odpočívek přímo souvisí s provozem na rychlostní silnici R52 a s jejím dopravním
napojením do dopravního systému.

VÝSTAVBA
Příprava plochy odpočívek a jejich výstavba by měla probíhat současně s výstavbou rychlostní
silnice. Pohyb materiálu a strojů bude tedy využívat především rychlostní silnice.

INTENZITY DOPRAVY
Podkladem pro zpracování této kapitoly byla studie „Stanovení intenzit dopravy – Rychlostní
silnice R52 – velká odpočívka“, vypracovaná firmou ADIAS s.r.o v lednu 2007 jako podklad
pro toto Oznámení. Účelem této studie bylo stanovení intenzit dopravy přijíždějících
(odjíždějících) vozidel na plochu odpočívky a to bez ohledu na důvod (odpočinek, stravování,
čerpání pohonných hmot).
Pro zjištění možného počtu vozidel, přijíždějících na odpočívku byly provedeny dopravní
průzkumy na obdobných zařízeních na dálnici D1 a D2 a to ve dne i v noci:
A) Odpočívka na dálnici D1 v km 166 mezi MÚK Devět křížů a Velká Bíteš.
B) Odpočívka na dálnici D1 v km 210 (Rohlenka) mezi MÚK Brno, východ a Holubice.
C) Odpočívka na dálnici D2 v km 44 mezi MÚK Podivín a Břeclav.
Při průzkumu byl sledován počet vjíždějících vozidel po hodinách v dělení na osobní (spolu
s pickupy), nákladní (spolu s autobusy) a kamiony, zároveň byl zjištěn počet parkujících
vozidel. Výsledky průzkumů jsou dokladovány v následujících tabulkách.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Tabulka B.6: Průměrný počet příjezdů za hodinu – ve dne
A
B
C
průměr
maximum

osobní

nákladní

kamiony

suma

38
63
69
56
69

26
24
20
23
26

12
18
27
19
27

76
105
116
99
122

Tabulka B.7: Průměrný počet parkujících za hodinu – ve dne
A
B
C
průměr
maximum

osobní

nákladní

kamiony

suma

10
14
11
12
14

8
7
2
6
8

14
6
11
10
14

32
27
24
28
36

Tabulka B.8: Průměrný počet příjezdů za hodinu – v noci
A
B
C
průměr
maximum

osobní

nákladní

kamiony

suma

11
3
5
6
11

10
7
6
7
10

11
8
23
14
23

32
17
33
27
44

Tabulka B.9: Průměrný počet parkujících za hodinu – v noci
A
B
C
průměr
maximum

osobní

nákladní

kamiony

suma

5
4
1
3
5

3
8
2
4
8

15
29
31
25
31

23
41
34
33
44

Intenzity dopravy v okolí odpočívek na dálnici D1 jsou více než dvojnásobné vůči intenzitám
na dálnici D2. Přesto jsou počty vjíždějících vozidel na odpočívku nejvyšší na dálnici D2. Lze
předpokládat, že charakter dopravy na výhledové silnici R52 bude obdobný, jako na dálnici
D2 (tedy značný podíl dálkové mezinárodní dopravy), přičemž celková intenzita dopravy na
silnici R52 bude nižší (v současné době asi 60 % z intenzit na dálnici D2). Z toho vyplývají
předpokládané intenzity dopravy, vjíždějící na odpočívku na silnici R52.
Tabulka B.10: Průměrný počet příjezdů za hodinu – rok 2007
období
osobní nákladní kamiony suma
35
15
15
65
ve dne
5
5
10
20
v noci
Tabulka B.11: Průměrný počet příjezdů za hodinu – rok 2030
období
osobní nákladní kamiony suma
60
25
30
115
ve dne
10
10
20
40
v noci
Z navržených parkovacích míst (osobní automobily – 40, autobusy – 5, kamiony – 99)
vyplývá, že hodinový obrat na jednom parkovacím místě je (den/noc):
u osobních automobilů ……….…… rok 2007 0,35/0,13 …rok 2030 0,70/0,30
u autobusů ……………………….... rok 2007 0,40/0,40 …rok 2030 0,60/0,60
u kamionů (vč. nákl. automobilů) … rok 2007 0,20/0,35 ... rok 2030 0,40/0,70
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. OVZDUŠÍ
TYPY ZDROJŮ EMISÍ
Podle rozmístění zdroje znečištění v prostoru lze rozdělit zdroje emisí následovně:
– bodový zdroj znečištění
– liniový zdroj znečištění
– plošný zdroj znečistění
Období výstavby
Bodový ani liniový zdroj nebude při výstavbě významný.
Nově navrhovaná stavba může v průběhu realizace působit jako svérázný plošný zdroj
znečištění přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny těžkých stavebních
mechanismů) v okolí stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace stavebních prací
(např. kolem mostních objektů).
Období provozu
Po dostavbě bude odpočívka, spolu s rychlostní silnicí představovat nový významný liniový
zdroj znečištění atmosféry, a to především plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí
aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní
sjízdnosti a v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem
(otěr pneumatik aj.).
S ohledem na technický rozvoj v automobilovém průmyslu a s provedenými i očekávanými
legislativními úpravami podmínek provozu vozidel, lze v reálné budoucnosti předpokládat
snížení exhalací z dopravy na jednotku přepravovaného výkonu.

ROZLOŽENÍ EMISÍ V ČASE
Pro hodnocení znečišťování ovzduší na libovolném úseku rychlostní silnice je velmi důležité
rozlišovat období výstavby úseku od období vlastního silničního provozu na něm, kdy se tyto
vlivy kvalitativně i kvantitativně diametrálně liší.
Období výstavby
Po dobu výstavby odpočívky bude blízké okolí stavby znečišťováno emisemi výfukových
plynů ze stavebních strojů a těžkých nákladních automobilů. Za rozhodující zdroj emisí do
ovzduší v době provádění stavby lze však bezesporu považovat zemní práce, které tvoří
podstatnou část objemu všech stavebních prací při výstavbě takto rozsáhlého záměru.
Snaha o kvantifikaci množství těchto emisí, příp. jejich distribuce do okolního prostoru, by
vedla na dané úrovni Oznámení k holým spekulacím. Alespoň přibližné řešení této úlohy
předpokládá znalost detailního časového plánu organizace výstavby a stavebně
technologického projektu (nasazení počtu a typů stavebních strojů, jejich součinnost v čase,
vytýčení přepravních tras pro přesun zemin a stavebních hmot, atd.). Navíc, na množství
emisí ze zemních prací (prašnost) mají rozhodující vliv okamžité klimatické podmínky.
Projekt organizace výstavby je obvykle zpracováván na odpovídající úrovni podrobnosti až
v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavebně technologický projekt je pak
interním dokumentem provádějící stavební firmy. Na dané úrovni znalostí vstupních údajů je
proto nutno se spokojit s odhadem významnosti celkového negativního vlivu produkovaných
HBH Projekt spol. s r. o.
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emisí na znečištění ovzduší v době stavby posuzovaného záměru. Při posouzení této
významnosti lze pak uplatnit následující pracovní teze:
– vzájemný poměr doby výstavby k následnému období běžného provozu je velmi malý,
taktéž vzájemný poměr měrného množství emisí škodlivin obsažených ve výfukových
plynech je velmi malý až zanedbatelný. Z toho plyne, že rozhodující pro posouzení vlivu
stavby na znečišťování ovzduší emisemi z výfuků bude vždy období běžného provozu
– emise prachu, o kterých lze předpokládat, že budou naopak v době výstavby
mnohonásobně vyšší, než v následném období běžného provozu, je možno účinně
snižovat technologickými a organizačními opatřeními, tj. kropením přepravovaných
zemin, příp. tlakovým omýváním zpevněných povrchů vozovek atd.
Z uvedených tezí pak vyplývají dva obecné požadavky na realizátora stavby (příslušnou
prováděcí firmu):
– maximální zkrácení vlastní doby výstavby,
– přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených dokumentací o
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných
stavebních povolení.
Období provozu
Zdrojem emisí (výstupů) do volného ovzduší v prostoru odpočívek je především provoz
motorových vozidel, vlastní povrch komunikací a parkovacích stání je pak, jako každá
zpevněná plocha, pouze druhotným zdrojem prašnosti.

DRUH A MNOŽSTVÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ
Ke kvantifikaci množství hlavních škodlivých emisí (dále označené Ei) produkovaných při
využívání, tj. za provozu proponovaných velkých odpočívek byla použita prognóza intenzit
dopravy na přístupových komunikacích k jednotlivým odstavným stáním. Provoz na těchto
přístupových komunikacích má z hlediska vlivu na čistotu ovzduší dominantní vliv.
Za hlavní znečišťující látky, emitované do přízemní vrstvy atmosféry za provozu silničních
motorových vozidel, jejichž emisní faktory jsou zároveň obsaženy v databázi MŽP MEFA02
a pro něž jsou stanoveny příslušné povolené limity imisních koncentrací, lze všeobecně
považovat:
− oxid uhelnatý (CO),
− oxidy dusíku (NOx), jako směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2),
− oxid dusičitý (NO2),
− částice, frakce 10 µm (PM10),
− benzen (C6H6), jako představitele kancerogenů,
− benzo(a)pyren (C20H12), jako představitele mutagenů.
Intenzity dopravy [voz./den] na jednotlivých úsecích přístupových komunikacích
k odstavným stáním byly odvozeny z počtu stání a z předpokládané četnosti (frekvence)
příjezdu a odjezdu z těchto stání, která byla odhadnuta na 60 osobních automobilů (dále jen
OA) a 55 nákladních automobilů a kamionů (dále jen NA) ve dne a 10 osobních automobilů a
30 nákladních automobilů a kamionů v noci (viz kapitola B.II.4).
K výpočtu dále uváděných množství celkových exhalací produkovaných automobilovým
provozem v posuzovaném prostoru byly použity jednotkové emisní faktory pro rychlost
5 km/h). Použité vstupní jednotkové emise jsou nadhodnoceny, protože MEFA02 prognózuje
měrné emise pouze k horizontu roku 2010, tzn., že výpočet očekávaných imisních koncentrací
za tímto horizontem již nepočítá s další progresí směrem ke snižování exhalací z motorových
vozidel, takto modelově stanovené imisní koncentrace jsou bezpečně na straně předběžné
opatrnosti.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Celkové exhalace hlavních škodlivin ECELK [t/rok] emitované pojezdem motorových vozidel
v prostoru posuzovaných odstavných stání činí:
− oxid uhelnatý (CO)
3,214 t/rok,
− oxidy dusíku (NOx)
1,673 t/rok,
− oxid dusičitý (NO2)
0,494 t/rok,
− částice (PM10)
0,235 t/rok,
− benzen (C6H6)
0,019 t/rok,
− benzo(a)pyren (C20H12) méně než 1 kg za rok.
Prostorový průběh zdroje emisí (tj. trajektorie nivelet přístupových komunikací, včetně úseku
rychlostní silnice R52) je ve výpočtu imisních koncentrací škodlivin zohledněn, výškový
průběh je interpolován dle podélného sklonu vozovky.

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Během výstavby a provozu odpočívek budou vznikat následující typy odpadních vod:
1. dešťové odpadní vody
2. splaškové odpadní vody
3. technologické a provozní odpadní vody
4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů)
Období výstavby
V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště.
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího vzniku a zneškodnění bude
standardní. Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu
organizace výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí.
Období provozu
Dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch odpočívky budou odváděny kanalizačním
potrubím do odlučovače ropných látek a odtud příkopem do retenční nádrže a škrceným
odtokem do Mlýnského náhonu pro variantu Severní, resp. do horní nádrže vodního díla
Nové mlýny pro variantu Jižní. Počet retenčních nádrží se může zvýšit na dvě, pro každou
odpočívku jedna.
Předpokládané množství vypouštěných odpadních vod při uvažovaném průměrném ročním
srážkovém úhrnu 503 mm bude cca 15 000 m3/rok z jedné odpočívky, pro odpočívky na obou
stranách cca 30 000 m3/rok.
Pro zachycení úkapů přímo ze zpevněné plochy čerpací stanice pohonných hmot je navržena
dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3.
Dále budou vznikat splaškové odpadní vody z provozu sociálních zařízení v budově ČSHP a
při provozu motorestu. Pro tyto vody bude zřízena ČOV a odlučovač tuků.

B.III.3. ODPADY
DRUH A MNOŽSTVÍ ODPADU
Při plánované stavbě budou vznikat odpady, které lze rozdělit do dvou skupin:
1. Odpady kategorie O – „ostatní“.
2. Odpady kategorie N – „nebezpečné“
Ve stávajícím stupni projektové dokumentace posuzovaného záměru není možné definovat
ani přibližné množství odpadů. Podrobný Projekt nakládání s odpady z výstavby, včetně
HBH Projekt spol. s r. o.
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množství odpadů bude součástí dokumentací navazujících stupňů projektové přípravy (DÚR a
DSP).

PRODUKCE ODPADŮ
Období výstavby
V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na
provoz zařízení stavenišť, z nichž většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady
(N). Současně budou během stavby vznikat v relativně větších množstvích odpady vázané na
vlastní stavební činnost, které bude možno zařadit do kategorie ostatní odpady (O).
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora mají charakter
přípravných prací, servisních činností a administrativní činnosti a lze je shrnout do
následujících bodů:
–
–
–
–
–

příprava různých komponentů pro stavbu
nátěry konstrukcí
běžná údržba stavebních mechanizmů
provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby
skladování materiálů pro stavbu

Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit
příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a
ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č.294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu.
Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude
plnit veškeré povinnosti jako původce odpadů.
V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace bude vypracován Projekt nakládání
s odpady z výstavby, který bude vycházet z upřesněné materiálové bilance a bude zohledňovat
místní podmínky a požadavky.
Období provozu
Odpady budou vznikat při provozu čerpací stanice pohonných hmot, při provozu motorestu a
při úklidu a údržbě vlastní parkovací plochy odpočívky.
Rámcový přehled vzniklých odpadů je v následující tabulce.
Tabulka B.13: Odpad vzniklý při provozu odpočívky
kód druhu
odpadu
130502
150101
150102
150104
150105
150106
150107
150110
150101
200108
200121
200201
200301
200303

název odpadu
Kaly z odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
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Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
V rámci následujících stupňů projektové přípravy bude nutné upřesnit produkci odpadů z
hlediska druhového, z hlediska množství i způsobů nakládání s nimi.
Z hlediska odpadového hospodářství bude nutné především zabezpečit vhodné způsoby
zneškodnění odpadů kategorie N, znečištěné organickými (oleje, pohonné hmoty)
i anorganickými (např. některé barvy) škodlivinami.

B.III.4. HLUK, VIBRACE
HLUK
Období výstavby
V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel
obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou především zemní práce.
Dopravní obsluha stavby bude prováděna po stávajících komunikacích. Pro vlastní stavbu
zpracován projekt organizace výstavby, který bude navazovat na výstavbu rychlostní silnice
R52. Z těchto důvodů bude možno specifikovat vlivy hluku v období výstavby a navrhnout
případná opatření k jeho eliminaci až v dalších stupních projektové přípravy stavby.
Období provozu
varianta Severní
Ve variantě Severní je oboustranná odpočívka umístěna v okolí km 20,500 vpravo a vlevo od
trasy rychlostní silnice R52. V rámci varianty Severní je vyhodnocena i varianta nulová, kdy
hlukové zatížení území v okolí výhledové trasy R52 je dáno pouze silničním provozem na
trase R52.
Hlukové zatížení území v okolí varianty Severní pro výhledový rok 2035 (denní a noční doba)
uvedeno v Grafických přílohách 3.1 – 3.4.
varianta Jižní
Ve variantě Jižní je oboustranná odpočívka umístěna v okolí km 28,000 vpravo a vlevo od
trasy rychlostní silnice R52. V rámci varianty Jižní je vyhodnocena i varianta nulová, kdy
hlukové zatížení území v okolí výhledové trasy R52 je dáno pouze silničním provozem na
trase R52.
Hlukové zatížení území v okolí varianty Jižní pro výhledový rok 2035 (denní a noční doba)
uvedeno v Grafických přílohách 4.1 – 4.4.

VIBRACE
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody a ovlivňovat statiku,
jsou zejména stavební práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací
lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od stavební
plochy.
Období výstavby
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií (ražení pilotů). Dále mohou vznikat v souvislosti s průjezdy
těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluhy staveniště) obytnou zástavbou.
Období provozu
Vznik vibrací z provozu navrhované stavby, který by měl vliv na obytnou zástavbu se
nepředpokládá.
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.III.5. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ
V souvislosti s plánovanou výstavbou a provozem na odpočívce, se neočekávají negativní
projevy radioaktivních a elektromagnetických jevů.

B.III.6. RIZIKA HAVÁRIÍ
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel je technickými opatřeními omezena na minimum. Z pohledu
možných havárií existuje především riziko při únik ropných látek a olejů, které by mohlo mít
negativní vliv především na hydrologii, hydrogeologii a cenné biotopy v území a dále riziko
požáru.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými,
vodami, při nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých
komunikacích.
Zabezpečení proti úniku nebezpečných látek do vod
Čerpací stanice je technologicky vybavena dvouplášťovými skladovacími a potrubními
systémy pro pohonné hmoty, které jsou samy o sobě zabezpečeny tlakovou indikací porušení
pláště. V celém potrubním systému lze provádět preventivní opatření v podobě tlakových a
funkčních zkoušek, které prověřují jednotlivé části technologického zařízení.
Svedení úkapů ze zpevněné plochy čerpací stanice je prováděno do dvouplášťové nádrže
o objemu 10 m3. Dešťové odpadní vody z ostatních zpevněných ploch odpočívky budou
vedeny kanalizačním potrubím přes odlučovač ropných látek dále do retenční nádrže a
recipientu.
Zabezpečení proti požáru
Riziko požáru je ošetřeno jak umístěním mobilních a přenosných hasicích přístrojů v místě
čerpání pohonných hmot, tak zpracováním požárních poplachových směrnic.

HBH Projekt spol. s r. o.

22

Brno, únor 2007

Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice – Perná
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. ÚSES má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.
Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum a biokoridor, které jsou je definovány
vyhláškou č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
−

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

−

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na nadregionální (NRBK, NRBC),
regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC).

Označení prvků ÚSES je převzato ze schválené a platné ÚPD jednotlivých obcí (Pohořelice,
Horní Věstonice, Perná).
území dotčené variantou Severní
V dotčeném území se nacházejí složky lokálního systému ekologické stability. Osu ÚSES
v tomto prostoru tvoří Mlýnský náhon, jeho niva a rybník Čahoun. Náhon je téměř zcela
regulován, břehy se však místy svažují pozvolna a kolem nich se vytvořila bujná vegetace.
Náhon přitéká do dotčeného území ze severu (od Pohořelic), kde je veden jako LBK 34 a 36.
Další lokální biokoridor, LBK 2 na Mlýnském náhonu a rybníku Čahoun tvoří propojku mezi
Novoveským rybníkem (LBC 1) a rybníkem Vrkoč (RBC).
LBK 2 rybník Čahoun a Mlýnský náhon

−
−

k.ú. Nová Ves u Pohořelic
částečně funkční lokální biokoridor vedený korytem Mlýnského náhonu, dále rybníky Čahoun a
Nohavice, biokoridor spojuje Novoveský rybník a rybník Vrkoč

území dotčené variantou Jižní
V dotčeném území se nacházejí složky nadregionálního systému ekologické stability. Osu
ÚSES v tomto prostoru tvoří niva řeky Dyje, kudy je veden nadregionální biokoridor
NRBK 161 Soutok – údolí Dyje.
V prostoru střední Novomlýnské nádrže je patrný pokus o vybudování komplexu biocenter a
biokoridorů propojujících RBC Vrkoč na severu a NRBK 161 na jižní straně nádrže. Tento
úsek však byl projektován na hladinu vody v nádrži 169,5 m n. m., a proto je v současné
podobě pro suchozemské živočichy zcela nefunkční.
NRBK 161 Soutok – údolí Dyje

−
−

k.ú. Horní Věstonice, Perná
v dotčeném území plně funkční biokoridor vedoucí vodní plochou a nivními porosty na jižním
břehu Novomlýnských nádrží
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C.I.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Velmi významné, nebo jedinečné části živé i neživé přírody, jež jsou definovány v části třetí zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Z praktických důvodů bývají tato ZCHÚ dělena na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a
maloplošná ZCHÚ (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní
památky).

území dotčené variantou Severní
V tomto prostoru nejsou vymezena žádná zvláště chráněná území.
území dotčené variantou Jižní
V bezprostřední blízkosti varianty Jižní se nachází přírodní rezervace Věstonická nádrž.
Přírodní rezervace Věstonická nádrž

−
−
−

vyhlášena v roce 1994 vyhláškou Okresního úřadu v Břeclavi na rozloze 1016,86 ha
přírodní rezervace je vymezena v prostoru střední nádrže vodního díla Nové Mlýny, ochranné
pásmo je vymezeno návodní patou hrází
účelem zřízení rezervace je zajištění ochrany významného vodního a mokřadního ekosystému s
funkcí ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

C.I.3. NATURA 2000
Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je tvořena
soustavou lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště,
skalní stepi, horské smrčiny apod.) na území EU. Soustavu Natura 2000 tvoří „Evropsky významné lokality
(EVL)“ a „Ptačí oblasti (PO)“.

území dotčené variantou Severní
V tomto území, ani jeho blízkosti není vymezena žádná Evropsky významná lokalita ani Ptačí
oblast.
území dotčené variantou Jižní
V bezprostřední blízkosti varianty Jižní byla vymezena Ptačí oblast Střední nádrž vodního
díla Nové Mlýny.
PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

−
−

−
−

vymezena nařízením vlády č. 27/2005, dne 13.1.2005
jedná se o nejvýznamnější hnízdiště rybáka obecného (Sterna hirundo), zrzohlávky rudozobé
(Netta rufina) a racka chechtavého (Larus ridibundus) v ČR. Zároveň je území i jediným
pravidelným hnízdištěm pro racka černohlavého (Larus melanocephalus), racka bělohlavého
(Larus cachinnans) a racka bouřního (Larus canus) v ČR
lokalita je také významným zimovištěm a tahovou zastávkou vodních ptáků, jedná se o největší
pravidelné zimoviště morčáka bílého (Mergus albellus), husy polní (Anser fabalis), husy běločelé
(Anser albifrons) a orla mořského (Haliaeethus albicilla)
hlavními předměty ochrany této PO je husa běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis),
husa velká (Anser anser), orel mořský (Haliaeethus albicilla), rybák obecný (Sterna hirundo) a
vodní duhy ptáků v celkovém počtu vyšším než 20 000 jedinců

C.I.4. PŘÍRODNÍ PARKY
Přírodní park je definován v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Jedná se o území
vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které není jinak zvláště
chráněno.

V území dotčeným oběma variantami nejsou vyhlášeny žádné přírodní parky.
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C.I.5. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, tzv. VKP „ze zákona“. Dále jsou jimi jiné části krajiny,
které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6, zákona č.114/1992 Sb.jako významný krajinný prvek, zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických
zahrad a parků.

území dotčené variantou Severní
V území dotčeném severní variantou se nacházejí 2 VKP „ze zákona“. Žádný VKP
registrovaný dle § 4 Zákona se v území nenachází.
VKP – Mlýnský náhon a rybník Čahoun
−
−
−
−

k.ú. Nová Ves u Pohořelic
koryto Mlýnského náhonu je z velké části regulované, na některých místech se však svahy svažují
pozvolna a tvoří tak poměrně širokou nivu
v doprovodném porostu, který místy chybí, jsou zastoupeny především vrby, topol černý, méně
často lípa srdčitá
západně od náhonu, v jeho těsné blízkosti, leží rybník Čahoun, Mlýnský náhon rybníkem protéká

VKP – vodní tok

−
−

k.ú. Nová Ves u Pohořelic
meliorační kanál mezi poli, který přes léto téměř vysychá, z obou stran jsou vysoké stromy,
především topoly, olše a javor jasanolistý, podrost je velice chudý, silně ruderalizovaný

území dotčené variantou Jižní
V území dotčeném severní variantou se nacházejí 2 VKP „ze zákona“. Žádný VKP
registrovaný dle §4 Zákona se v území nenachází.
VKP – niva Dyje s Novomlýnskými nádržemi

−
−

tok Dyje je v současné době upraven do podoby soustavy přehradních nádrží Nové Mlýny I – III
zprovozněním této soustavy zanikl významný mokřadní biotop, v současné době je však plocha
(především střední nádrže) vyhledávaným shromaždištěm a zimovištěm mnoha druhů vodních
ptáků

VKP – les-větrolam

−
−
−
−

k.ú. Perná
větrolam je tvořen pruhem vzrostlých stromů o šíři cca 50 m a délce cca 1,2 km.
v druhovém zastoupení dominuje habr, javor jasanolistý, na okrajích svída krvavá, bez černý
druhové složení vegetace bylo kromě vysazených a náletových dřevin ovlivněno i bezprostřední
blízkostí pole z obou stran, je zde značný stupeň ruderalizace

C.I.6. ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO, NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Na dotčených katastrálních územích pravidelně dochází k nálezům archeologických
předmětů různého stáří. Na většině stávajících lokalit dosud nebyl proveden podrobný
archeologický průzkum.
Při stavbě silnice I/52 v letech 1994 – 1995 byly zkoumány archeologické lokality, mimo jiné
i na jihovýchodním obvodu Nové Vsi s objekty slovanského sídliště z mladší doby hradištní a
část středověké vesnice Lenovice.
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Celé širší zájmové území je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, t.j. území
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Každou stavební činnost nebo zásahy do terénu je nutné s předstihem oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR Brno. Ohlašovací povinnost vyplývá z § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

C.I.7. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ A NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Posuzovaný záměr se nenachází v území s vysokou hustotou zalidnění. Varianta Severní se
nachází v blízkosti obce Nová Ves, varianta Jižní je situována na rozhraní rozsáhlých ploch
hospodářské půdy a plochy vodních nádrží Nové mlýny.

ÚZEMÍ NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
Dotčeným územím prochází stávající frekventovaná silnice I/52, která bude zkapacitněna na
čtyřpruhové uspořádání.
Jiné záměry, které by zásadním způsobem ovlivňovaly životní prostředí se v posuzovaném
území nenacházejí.

HBH Projekt spol. s r. o.

26

Brno, únor 2007

Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice – Perná
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. OVZDUŠÍ A KLIMA
IMISNÍ CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Imisní monitoring ovzduší se v přímo v dotčeném území neprovádí. Rámcový odhad stávající
imisní zátěže dotčeného území je proto možné pouze hrubě odhadovat na základě dostupných
údajů z nejbližších stanic automatizovaného imisního monitoringu Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), resp. stanic Zdravotního ústavu (ZÚ).
Tabulka C.1: Přehled imisních koncentrací změřených na nejbližších stanicích imisního
monitoringu ČHMÚ, resp. ZÚ v roce 2005 [µg.m-3] resp. [ng.m-3] pro C20H12
škodlivina
CO
NOx
NO2
PM10
C6H6 C20H12
doba průměrování
8h
r
1h
r
24h
r
ČHMÚ 1545 Brno střed
46,1 159,7
47,9 152,7
2,9
3553,7
ČHMÚ 135 Brno Kroftova
41,7
32,1 137,0
1,5
ČHMÚ 1130 Brno Tuřany
21,8 123,6
33,4 123,7
ZÚ 533 Brno Dobrovského
18,3
34,0
ZÚ 601 Brno Krasová
15,7
ZÚ Brno Húskova
1,4
ČHMÚ 1135 Sedlec
14,2
12,3
28,5 301,0
84,4
ČHMÚ 1198 Hodonín
18,9
25,5
90,9
85,0
ČHMÚ 1470 Lovčice
17,9
107,0
ČHMÚ 1478 Znojmo
19,0
37,5 163,6
90,1
ČHMÚ 639 Kuchařovice
29,1
93,0
Tučným písmem jsou označeny absolutně maximální hodnoty naměřené na uvedené měřické stanici za
období celého kalendářního roku, prázdné pole znamená, že veličina není na stanici měřena.

Na základě Tabulky C.1 a údajů z Ročenky ČHMÚ lze formulovat obecný závěr, že imisní
limity hlavních škodlivin stanovené Nařízením vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006
o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší nejsou v dotčené oblasti, vyjma 24 hod. limitu
částic (PM10), dosahovány.
Dle Věstníku MŽP o hodnocení kvality ovzduší, který vymezuje oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, je na základě dat z roku 2005 v oblasti mezi Pohořelicemi a Mikulovem překračován
24 hod. imisní limit částic (PM10) na 100% území.

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Obě dotčená území (varianta Severní, varianta Jižní) se nachází v nejteplejší klimatické
oblasti T, v klimatické jednotce T4, která je charakterizována velmi dlouhým, velmi teplým a
velmi suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem a
krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
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Tabulka C.2: Klimatické charakteristiky jednotky T4
Charakteristika
T4
60 – 70
Počet letních dní (Tmax ≥ 25 °C)
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více
170 – 180
100 – 110
Počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C)
30 – 40
Počet ledových dní (Tmax ≤ -0,1 °C)
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu
-2 – -3
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci
19 – 20
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu
9 – 10
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu
9 – 10
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
80 – 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – IX)
300 – 350
Srážkový úhrn v zimním období (X – III)
200 – 300
Počet dní se sněhovou pokrývkou
40 – 50
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10)
110 – 120
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10)
50 – 60
Příznivé teplotní poměry obou zájmových oblastí jsou, mimo charakter georeliéfu, určovány
především vysokými ročními úhrny globálního záření. Podle Demek, Novák (1992) dosahuje
jeho průměrný roční úhrn hodnoty vyšší než 4 000 MJ.m-2, když např. v prosinci dosahuje asi
65 MJ.m-2 a v červnu je daleko vyšší než 600 MJ.m-2. Vysokým hodnotám globálního záření
odpovídá i vysoké průměrné denní trvání slunečního svitu a roční režim oblačnosti. Podle
počtu hodin slunečního svitu patří zájmové oblasti mezi nejpříznivější v ČR (Pohořelice –
1664 hod.rok-1).
Obě zájmová území jsou charakterizovány ročními průměrnými teplotami vzduchu kolem
9 °C. Průměrné měsíční teploty vzduchu za období 1901 – 1950 byly v lednu, nejchladnějším
měsíci roku, -1,7 °C a v červenci, nejteplejším měsíci roku, vystoupily k 19,9 °C
(meteorologická stanice Drnholec).
Průměrná relativní vlhkost vzduchu se v obou zájmových územích pohybuje v teplém pololetí
zhruba v rozmezí 67 – 75 %, a v chladném pololetí v rozmezí 74 – 85 %, přičemž v měsících
na přelomu kalendářního roku je průměrná relativní vlhkost vzduchu nejvyšší. Roční chod
relativní vlhkosti vzduchu tedy má zřetelný kontinentální charakter.
Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují v zájmové oblasti kolem 500 mm a jsou výrazně
nižší, než by podle nadmořské výšky měly být.
Z mezoklimatického hlediska sice leží celá zájmová oblast v nejnižší části Dyjskosvrateckého úvalu, ale protože je plošně relativně malá je při mezoklimatické regionalizaci
díky dominantnějšímu vlivu georeliéfu nejbližšího okolí zařazena do zóny s proměnlivým
vlivem reliéfu na charakter proudění.
Velké vodní plochy (pro území dotčené variantou Severní – rybníky Novoveský, Čahoun,
Nohavice a Vrkoč, pro území dotčené variantou Jižní – Novomlýnské nádrže) představují pro
obě zájmová území a jeho okolí mohutný tepelný zdroj, který se projevuje nejvýznamněji
v jarních a podzimních měsících. V tomto období reaguje citelně s určitým zpožděním, daným
jeho tepelnou kapacitou, na nárůst, resp. pokles teploty břehů a atmosféry. Oba dva případy
vedou ve svém důsledku ke vzniku místních mlh (na jaře advekčních mlh, na podzim mlh
z tepla). Velmi nepříznivě se projevují především v chladné polovině roku při velmi stabilním
a stabilním zvrstvení přízemní, resp. i dolní části mezní vrstvy atmosféry (bezvětří a velmi
malé rychlosti větru), a to zejména v říjnu až lednu, kdy může být příčinné zvrstvení
atmosféry velmi dlouhé a velmi intenzívní. V souběhu s topnou sezónou se pak ve spodních
vrstvách atmosféry zdržují i další nežádoucí příměsi.
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C.II.2. VODA
POVRCHOVÉ VODY
území dotčené variantou Severní
Dotčené území je odvodňováno jediným vodním tokem a to Mlýnským náhonem.
Mlýnský náhon č.h.p. 4-16-04-010
−
−
−
−

významný vodní tok; protéká ochrannými pásmy vodních zdrojů Nová Ves
ústí zprava do řeky Jihlavy na západním okraji obce Ivaň
plocha povodí 196,9 km2, délka toku 12,2 km, průměrný průtok u ústí 0,19 m3.s-1
správce vodního toku je Povodí Moravy, s.p.

V blízkosti navržené odpočívky se nachází vodní plochy Novoveský rybník, Čahoun,
Nohavice a Vrkoč.
Novoveský rybník

−
−
−

rybník na Olbramovickém potoce, součást Pohořelické soustavy z 16. století
vodní plocha 174,22 ha
využitý k chovu ryb

Nohavice

−
−

průtočný rybník na pravém přítoku Mlýnského náhonu
vodní plocha 7 ha

Vrkoč

−
−
−
−

nádrž na Mlýnském náhonu, napájen Olbramovickým potokem, Šumickým potokem a Jihlavou
vodní plocha 176,25 ha
původní stavba z 16. století součástí Pohořelické soustavy
využita pro chov ryb

území dotčené variantou Jižní
Dotčené území je odvodňováno melioračním kanálem vedoucím podél cesty na jižním okraji
střední vodní nádrže Nové Mlýny a ústící do menší mělké nádrže severozápadně od obce
Dolní Věstonice. Délka kanálu je 3,97 km.
V blízkosti navržené odpočívky se nachází vodní dílo Nové Mlýny, horní a střední nádrž.
Nové Mlýny

−
−
−

kaskáda tří na sebe navazujících nádrží na Dyji, situovaných v prostoru soutoku Svratky s Dyjí
Horní nádrž (Mušovská)
– vodní plocha 527,5 ha, max. hloubka 4,5 m
– slouží pro zásobování závlah vodou, pro ochranu před velkými
vodami, k chovu ryb, rekreační využití podmíněno čistotou vody
Střední nádrž (Věstonická) – vodní plocha 1030,8 ha, max. hloubka 5,3 m
– slouží pro zásobování závlah vodou, pro ochranu před velkými
vodami, k chovu ryb
– nádrž s ornitologickým významem

PODZEMNÍ VODY
Podle hydrogeologické rajonizace leží řešené území obou variant v hydrogeologické rajonu
164 – Fluviální sedimenty v povodí Dyje.
Z hlediska vodohospodářského mají v zájmovém území dominantní postavení fluviální
sedimenty údolních niv. Tyto sedimenty představují dobře propustné prostředí s poměrně
značným filtračním účinkem v závislosti na jejich granulometrii. Umožňují snadné a rychlé
vsakování atmosférických srážek, případně i povrchových vod. Limitujícím faktorem,
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snižujícím vodohospodářský význam zejména fluviálních náplavů, je převážně snížená kvalita
podzemní vody, která je negativně ovlivněna antropogenní činností. V tomto
hydrogeologickém rajónu se nachází i jímací území Nová Ves u Pohořelic.

VODNÍ ZDROJE
V dotčených územích se nenacházejí žádné vodní zdroje, ani ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.3. PŮDA
Půdní kryt v území je výsledkem působení exogenních přírodních faktorů (klima, voda, vítr,
vegetace), tvaru reliéfu a geologického podloží.

PŮDNÍ TYPY
území dotčené variantou Severní
Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se v řešeném území vyskytují půdy
zařazené do skupiny půd nivních (fluvizemě) a skupiny půd molických (černozemě).
Fluvizem – fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. Vznikaly na plochách
pravidelně podléhajících záplavám. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním profilem, pokud do něj
nezasahuje glejový proces. Půdní profily nivních půd jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je středně hluboká,
šedohnědé barvy, různé textury (podle substrátu) a většinou porušené drobtovité struktury. Agronomická
hodnota spočívá ve skutečnosti, že mají velmi příznivý vodní režim a jsou vhodnými zemědělskými půdami také
pro výskyt zdrojů závlahové vody ve své blízkosti.
Černozem – černozemě se vytvořily v nejteplejších a nejsušších částech našeho území. Půdotvorným substrátem
jsou ve většině případů spraše, v menší míře slínité sedimenty nebo písčité sedimenty. Geneze černozemí je dána
specifickou humifikací velmi kvalitní výchozí organické hmoty (stepní společenstvo). Jsou to půdy hluboké až
velmi hluboké se středně hlubokou až hlubokou ornicí tmavě hnědé až černé barvy s příznivou drobtovitou
strukturou. Černozemě jsou agronomicky velmi příznivé půdy.

V severní části navržené odpočívky se uplatňuje fluvizem glejová arenická, v jižní části pak
černozem arenická.
území dotčené variantou Jižní
Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se v řešeném území vyskytují pouze
půdy zařazené do skupiny půd molických (černozemě – charakteristika viz předchozí
odstavec).
V severní části navržené odpočívky se nachází černozem arenická, v jižní části pak černozem
modální.

TŘÍDY OCHRANY ZPF
Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR č.j. OOLP/IO67/96 ze
dne 1.10.1996, platným dnem 1. ledna 1997, byla zemědělská půda rozdělena, podle kvality, do pěti tříd
ochrany. Tyto třídy určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF).
– I. třída – jsou zde zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
– II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu se jedná o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
– III. třída – jsou zde sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
– IV. třída – sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
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–

V. třída – jsou zde zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy s nižším stupněm ochrany s
výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

U obou dotčených území se jedná o půdy, které náleží do I., III. a IV. třídy ochrany.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
Podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a), se jedná o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a
pozemky na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.
Pozemky s lesními porosty jsou v zákoně o lesích rozděleny v § 6 podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to
na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

Lesní pozemky dotčené posuzovaným záměrem náleží do kategorie lesů ochranných.

C.II.4. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
GEOLOGICKÉ POMĚRY
území dotčené variantou Severní
Severní odpočívka je situována při okraji údolní nivy Olbramovického potoka, ve které se
nachází rybniční soustava Novoveského rybníka a rybníka Čahoun. Tato niva je vyplněna
kvartérními fluviálními písčitohlinitými sedimenty a sedimenty umělých vodních nádrží.
Podloží vlastních odpočívek je tvořeno převážně pleistocénními fluviálními písčitými štěrky
(období starší riss), lokálně jsou zastoupeny holocénní deluviální ronové humózní hlíny, či
fluviální písčitohlinité štěrky. Směrem k jihozápadu se mohou objevit neogenní mořské
vápnité jíly.
území dotčené variantou Jižní
Jižní odpočívka je situována při jižním okraji rozsáhlé údolní nivy řeky Dyje, která je
v současné době zalita vodou z vodního díla Nové mlýny.
Podloží vlastních odpočívek je tvořeno převážně pleistocénními fluviálními písčitými štěrky a
písky se štěrkem (období mladý a starší riss). Lokálně mohou vystupovat holocénní
deluviofluviální hlinitopísčité sedimenty.

EROZE
Posuzované území může být náchylné k větrné erozi. Dotčené plochy mohou být ohroženy
plošnými splachy v době nárazových dešťů.

STABILITA ÚZEMÍ, SEISMICITA
Výskyt geodynamických jevů se v posuzovaném území nepředpokládá.
V dotčených plochách, ani v jejich bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádná poddolovaná
území.

PŘÍRODNÍ ZDROJE
území dotčené variantou Severní
Do navržené plochy odpočívky nezasahují žádná výhradní ložiska, chráněná ložisková území
a ani dobývací prostory.
území dotčené variantou Jižní
Do navržené plochy odpočívky nezasahují žádná výhradní ložiska, chráněná ložisková území
a ani dobývací prostory.
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Nejbližší chráněné ložiskové území Dolní Dunajovice (číslo Geofondu: 7214572000) se
nachází jižně od odpočívky ve vzdálenosti cca 400 m. Jedná se o zásobník zemního plynu
firmy RWE Transgas, a.s.

C.II.5. FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY
BIOGEOGRAFICKÉ ZAČLENĚNÍ
Bohatství a rozmanitost živé přírody od topické až po planetární úroveň vystihují dvě soustavy biogeografických
členění – individuální a typologické.
−

Cílem individuálních členění je vystihnout rozdíly v biotě, dané geografickou polohou území. Individuální
regionalizací jsou vymezovány neopakovatelné, z určitého hlediska relativně homogenní celky, lišící se do
různé míry složením bioty. Individuální členění vyzdvihuje jedinečné, neopakovatelné vlastnosti daného
území.Individuální jednotky jsou biogeografická provincie, biogeografická podprovincie a biogeografický
region (bioregion).

−

Cílem typologických členění je vymezit typy, tj. řady územně nesouvislých segmentů krajiny, které se v
krajině opakují, mají podobné ekologické podmínky, kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické
členění vyzdvihuje opakovatelnost v krajině. Typologickou jednotkou je biochora.

Zájmové území se nachází v biogeografické provincii panonské, na území podprovincie
panonské.
území dotčené variantou Severní
Biogeografické členění sleduje morfologii terénu, nivní polohy náleží k Dyjsko-moravskému
bioregionu (4.5), vyšší polohy náleží k bioregionu Lechovickému (4.1a).
Z typologického hlediska lze severní odpočívku zařadit převážně na území biochory 1RN,
severní okraj zasahuje do biochory 1Lh.
1Lh Širší hlinité nivy 1. v.s. – potenciální přirozenou vegetaci tvoří především tvrdý luh podsvazu
Ulmenion,. Na málo vyvinutých půdách s větším kolísáním hladiny podzemní vody se objevují
topolové jaseniny (Fraxin-Populetum). Na místech nivních luk jsou nejčastěji porosty v různém stupni
degradace, které odpovídají vegetaci svazů Alopecurion nebo Arrhenatherion. V současném využití
krajiny převažují pole.
1RN Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s. – potencionální přirozenou vegetaci tvořily
pravděpodobně panonské teplomilné doubravy ze svazu Aceri tartarici Quercion, ale na vlhčích
místech nelze vyloučit ani Carici fritschii-Quercetum roboris. Podél menších vodních toků lze
předpokládat olšovo-jasanové luhy (Pruno-Fraxinetum). V odlesněných depresích lze očekávat mírné
zasolení. V současném využití krajiny zcela dominují velká pole.

území dotčené variantou Jižní
Biogeograficky leží na území jediného bioregionu – Mikulovského (4.2.)
Z typologického hlediska je záměr umístěn na území jedné biochory 1RN (popis viz
předchozí odstavec).

FLÓRA
Potenciální přirozená společenstva náleží k 1. vegetačnímu stupni (dubový). V obou územích
dotčených variantami odpočívek zcela dominují pole tvořící velké celky, které jsou na obou
místech odděleny větrolamy (resp. zarostlým melioračním kanálem) s místně nepůvodními a
cizokrajnými dřevinami (topol černý, akát bílý, ořešák královský). Tyto plochy zarostlé
dřevinami představují nejcennější biotopy v dotčeném území.
Jižní varianta odpočívky, která se nachází v blízkosti jižního břehu Novomlýnských nádrží,
navíc sousedí s lužním biotopem, který je v tomto místě tvořen především vrbami (vrba bílá,
jíva, křehká), topolem černým a bílým, javorem ztepilým a lípami.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Během biologického průzkumu, zpracovaného firmou HBH Projekt spol. s r.o. v rámci
Podkladů a průzkumů k DÚR (srpen 2006), nebyl v území dotčeném variantami odpočívek
zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostlin.

FAUNA
Faunu v obou dotčených oblastech lze charakterizovat jako silně ochuzenou nížinnou faunu
panonského původu. V prostoru jižní varianty je druhové bohatství živočichů oproti variantě
severní nepoměrně větší. Jedná se ovšem zejména o avifaunu obývající střední nádrž Vodního
díla Nové Mlýny. Tekoucí i stojaté vody patří do vod mimopstruhových.
Výčet pozorovaných druhů je uveden pro níže popsané lokality v tabulkách C3 a C4.
území dotčené variantou Severní
V prostoru varianty Severní byly v rámci průzkumu vymezeny 2 biologicky cenné lokality –
S1 a S2.
Lokalita S1 – rybník Čahoun a Mlýnský náhon
Čahoun je průtočný rybník na Mlýnském náhoně u obce Nová Ves. Je součástí soustavy
rybníka Vrkoče. Olbramovickým potokem je na západě propojen s rybníkem Novoveským.
Ze tří stran je obklopen polními kulturami.
Rybník má protáhlý tvar s kratšími stranami na západě a východě. Jižní stranu rybníka
Čahounu obtéká Mlýnský náhon, z jehož vody je celý rybník napájen. Svahy náhonu jsou
poměrně prudké, porostlé zejména rákosem, vrbami, olší a nepůvodní netýkavkou žláznatou.
Tah drobných savců a obojživelníků byl zaznamenán podél Mlýnského náhonu (jižní břeh
rybníka) a podél severního břehu.
Lokalita S2 – meliorační kanál
Jedná se o kanál ve vzdálenosti cca 150 – 200 m od stávající silnice I/52. Břehy kanálu jsou
obrostlé vzrostlými stromy, a to především vrbami, topoly a nepůvodním javorem
jasanolistým. Pás vegetace je široký cca 30 m.
území dotčené variantou Jižní
V prostoru varianty Jižní byly v rámci průzkumu vymezeny 2 biologicky cenné lokality,
z nichž jedna je součástí nejcennějšího segmentu území v širším okolí záměru - Věstonické
nádrže (přírodní rezervace a ptačí oblast soustavy Natura 2000).
Lokalita J1 – větrolam
Tento větrolam je tvořen pruhem vzrostlých stromů o šíři cca 50 m a délce přes 2 km.
Z dřevin dominuje topol černý a javor jasanolistý. Druhové složení vegetace bylo kromě
vysazených a náletových druhů značně ovlivněno i bezprostřední blízkostí pole z obou stran,
je proto značně ruderalizované. Větrolam je v současné době přerušen stávající silnicí I/52.
Lokalita J2 – jihozápadní část Věstonické nádrže
Jedná se o jihozápadní část Věstonické nádrže. Břehy jsou bohatě porostlé stromy, keři a
rákosem, které místy tvoří lužní lesíky. Ve stromovém patře převládá topol černý a různé
druhy vrb. Vyskytuje se zde velké množství různých druhů ptáků.
Tabulka C.3: Přehled pozorovaných druhů bezobratlých
Název česky
babočka kopřivová
babočka síťkovaná
bělásek řepový
čmelák
HBH Projekt spol. s r. o.

Název latinsky
Aglais urticae L.
Araschnia levana L.
Pieris rapae L.
Bombus spp.
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hlemýžď zahradní
jantarka obecná
kněžice pásovaná
kobylka luční
komár písklavý
křižák zelený
mnohonožka
motýlice lesklá
mravenec
okružák ploský
páskovka keřová
pestřenka
plovatka bahenní
ruměnice pospolná
sametka rudá
saranče luční
sekáč rohatý
slunéčko sedmitečné
stínka obecná
svinka obecná
šidélko páskované
škeble říční
škvor obecný
včela medonosná
vosa obecná

Helix pomatia L.
Succinea putris L.
Graphosoma lineatum L.
Roeseliana roeselii Hbg..
Culex pipiens L.
Araneus cucurbitinus Cl.
Iulus sp.
Calopteryx splendens
Lasius Sp.
Planorbarius corneus L.
Cepaea hortensis L.
Eumerus ornatus Meig.
Lymnaea stagnalis L.
Pyrrhocoris apterus L.
Trombidium holosericeum L.
Chorthippus montanus Charp.
Phalangium opilio L.
Coccinella septempunctata L.
Porcellio scaber Latr.
Armadillidium vulgare
Coenagrion puella L.
Anodonta aratina L.
Forficula auricularia L.
Apis mellifera L.
Paravespula vulgaris L.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

Ohrožené druhy podle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění
Tabulka C4: Přehled pozorovaných druhů obratlovců
Název česky
bažant obecný
bobr evropský
břehule říční
cvrčilka slavíková
čáp černý
červenka obecná
čírka modrá
čolek obecný
čolek velký
husa velká
hrdlička divoká
chřástal vodní
jiřička obecná
kachna divoká
káně lesní
HBH Projekt spol. s r. o.

Název latinsky
Phasianus colchicus L.
Castor fiber L.
Riparia riparia L.
Locustella luscinioides L.
Ciconia nigra L.
Erithacus rubecula (L.).
Anas querquedula L.
Triturus vulgaris L.
Triturus cristatus L.
Anser anser L.
Streptopelia turtur (L.).
Rallus aquaticus L.
Delichon urbica L.
Anas platyrhynchos L.
Buteo buteo L.
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x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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konipas bílý
konipas luční
kopřivka obecná
kormorán velký
kukačka obecná
kuňka obecná
kvakoš noční
ledňáček říční
lyska černá
mlynařík dlouhoocasý
moudivláček lužní
moták pochop
orel mořský
orlovec říční
pěnice černohlavá
pěnice pokřovní
pěnkava obecná
pisík obecný
poštolka obecná
potápka malá
potápka roháč
racek černohlavý
racek chechtavý
rákosník obecný
rákosník velký
ropucha obecná
skokan hnědý
skokan zelený
skřivan polní
slavík modráček
středoevropský
slípka zelenonohá
sojka obecná
srnec obecný
straka obecná
strakapoud velký
strnad obecný
sýkora babka
sýkora koňadra
sýkora modřinka
špaček obecný
tchoř tmavý
ťuhýk obecný
užovka obojková
vlaštovka obecná
volavka bílá
volavka červená
HBH Projekt spol. s r. o.

Motacilla alba L.
Motacilla flava L.
Anas strepera L.
Phalacrocorax carbo (L.)
Cuculus canorus
Bombina bombina L.
Nycticorax nycticorax L.
Alcedo atthis L.
Fulica atra L.
Aegithalos caudatus L.
Remiz pendulinus L.
Circus aeruginosus (L.)
Haliaeetus albicilla L.
Pandion haliaeethus L.
Sylvia atricapila L.
Sylvia curruca L.
Fringilla coelebs L.
Actitis hypoleucos L.
Falco tinnunculus L.
Tachybaptus ruficollis L.
Podiceps cristatus L.
Larus melanocephalus L.
Larus ridibundus L.
Acrocephalus arudinaceus L.
Acrocephalus arudinaceus L.
Bufo bufo L.
Rana temporaria L.
Rana esculenta L.
Alauda arvensis L.

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

X
x
x
x

x
x
x
X

x
x
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x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Luscinia svecica cyanecula L.
Gallinula chloropus L.
Garrulus glandarius L.
Capreolus capreolus L.
Pica pica L.
Dendrocopos major (L.)
Emberiza calandra L.
Parus palustris L.
Parus major L.
Parus caeruleus L.
Sturnus vulgaris L.
Mustela putorius L.
Lanius collurio L.
Natrix natrix L.
Hirundo rustica L.
Egretta alba L.
Ardea purpurea L.

x

x
x
x
x
x
x

x
X

x
x

x
X
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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volavka popelavá
vrabec polní
vydra říční
zajíc polní
zrzohlávka rudozobá
žluva hajní

Ardea cinerea L.
Passer montanus L.
Lutra lutra L.
Lepus europaeus Pall.
Netta rufina L.
Oriolus oriolus L.

x
x

x
X

x
x

x

X

x
x
x

Ohrožené druhy podle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění
Silně ohrožené druhy podle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění
Kriticky ohrožené druhy podle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění

EKOSYSTÉMY
Obě varianty odpočívek jsou umístěny na zemědělské půdě, která je přerušena zarostlým
melioračním kanálem (varianta Severní), resp. větrolamem (varianta Jižní).

C.II.6. KRAJINA
GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
Zájmové území geomorfologicky náleží k Vněkarpatským sníženinám, do celku Dyjskosvratecký úval.
území dotčené variantou Severní
Posuzované území je součástí Olbramovické pahorkatiny, což je nížinná pahorkatina se
sklonem k jihovýchodu. Olbramovická pahorkatina je v zájmovém území rozdělena nivou
Olbramovického potoka v níž se nacházejí velké rybníky Novoveský a Čahoun. Nadmořská
výška terénu je kolem 175 m.
území dotčené variantou Jižní
Posuzované území je součástí Dunajovické sníženiny, což je protáhlá sníženina ve směru S –
J v neogenních sedimentech, ohraničená od západu Dunajovickými vrchy a od východu
Pálavou. Nadmořská výška terénu se pohybuje kolem 176 m.

RÁZ KRAJINY
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje v § 12 krajinný ráz, kterým je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Dotčené území lze charakterizovat jako plochou polní krajinu na okraji široce otevřených
úvalových údolí Dyje, Jihlavy a Svratky s nezaměnitelnou přírodní dominantou Pálavy,
novodobě zásadně pozměněnou realizací vodního díla Nové mlýny.
Málo členitý reliéf a vhodné přírodní prostředí umožňují dlouhodobě intenzivní zemědělskou
činnost. Krajinná matrice je v důsledku dlouhodobého zemědělského využívání rozčleněna na
plošně velké celky orné půdy, rozsáhlé rybníky a sady, přírodně cennější ekosystémy jsou pak
vázány na linie větrolamů a doprovodnou vegetaci vodních toků a rybníků. Specifický prvek
představuje rozsáhlá vodní plocha novomlýnských nádrží. Jedinečný prvek představují viniční
tratě na úpatí Pálavy a Dunajovických kopců.
Území postrádá kulturně-historické dominanty s pozitivním projevem, s výjimkou zříceniny
Dívčího hradu na v severovýchodní části děvínského hřebene.
Jedinečnou přírodní dominantu představuje masiv pálavských bradel, který se významně
uplatňuje v dálkových pohledech a nezaměnitelně dotváří obraz zdejší krajiny.
HBH Projekt spol. s r. o.
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C.II.7. OBYVATELSTVO
území dotčené variantou Severní
Severní varianta odpočívky se nachází na katastrálním území Nová Ves u Pohořelic,
jihovýchodně od zástavby Nové Vsi (administrativně místní část Pohořelic).
Nová Ves
− rozloha k.ú.: 1 155 ha
− počet obyvatel: 733 (408 v produktivním věku, průměrný věk – 37,5 roků)
− odpočívka ve variantě Jižní bude zasahovat 6,64 ha
− stav ÚPD: ÚPD Města Pohořelice
−

−
−
−

Územní plán sídelního útvaru Pohořelice-Cvrčovice (USB spol.s r.o., Brno, schváleno 25.1.
1995, účinnost od 22.3. 1995)
Změna č.1 k územnímu plánu města Pohořelice (S-projekt plus a.s., Zlín, schváleno 2000)
Změna č.2 ÚPN SÚ města Pohořelice (AR projekt s.r.o., Brno, schváleno 2006)
v uvedených ÚPD není navržená oboustranná odpočívka zanesena

území dotčené variantou Jižní
Jižní varianta odpočívky se nachází na katastrálních územích Mušov (administrativně náleží k
obci Pasohlávky) a Horní Věstonice. Obec Horní Věstonice leží cca 1,5 km jihovýchodně od
záměru.
Horní Věstonice
− rozloha k.ú.: 783 ha
− odpočívka ve variantě Severní bude zasahovat 5,89 ha
− počet obyvatel: 414 (269 v produktivním věku, průměrný věk – 37,8 roků)
− stav ÚPD: ÚPD obce Horní Věstonice
−

−
−

Územní plán obce Horní Věstonice (S-projekt plus, a.s., Zlín, schváleno 18.11. 1999, účinnost
od 3.12. 1999)
Změna č.1 územního plánu obce Horní Věstonice (vymezení plochy pro výstavbu vinného
sklepa) (AR projekt s.r.o., Brno, schváleno 19.10. 2000, účinnost od 4.1. 2003)
v uvedených ÚPD není navržená oboustranná odpočívka zanesena

Pasohlávky (k.ú. Mušov)
− odpočívka ve variantě Severní bude zasahovat 0,94 ha na k.ú. Mušov
− stav ÚPD: ÚPD obce Pasohlávky
−
−
−

Územní plán sídelního útvaru Pasohlávky (ARPOS, spol. s r.o., Brno, 1995, schváleno 1995)
Územní plán sídelního útvaru Pasohlávky – změna č.1 v digitálním provedení (AR projekt
s.r.o., Brno, schváleno 19.12. 2002, účinnost od 21.2. 2002)
v uvedených ÚPD není navržená oboustranná odpočívka zanesena

C.II.8. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
HMOTNÝ MAJETEK
V souvislosti s realizací odpočívek nebude nutné sanovat žádné objekty. Rekultivace části
stávající silnice I/52 bude součástí realizace rychlostní silnice R52.

KULTURNÍ PAMÁTKY
Nemovité kulturní památky (zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek i ostatní, které
jsou dokladem historického a kulturního dědictví) nebudou realizací odpočívek dotčeny.
HBH Projekt spol. s r. o.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Záměr svým rozsahem a umístěním mimo bezprostřední blízkost zastavěného území obcí
nebude představovat významnou zátěž pro obyvatelstvo obcí dotčených, či přilehlých
katastrálních území.
Charakteristiky imisního a hlukového zatížení území jsou popsány v následujících
samostatných kapitolách D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci.
Realizace odpočívek na rychlostní silnici R52 přispěje k vytvoření nových pracovních míst.
Období výstavby
Výstavba navrhovaných odpočívek bude probíhat v návaznosti na výstavbu rychlostní silnice
R52, což umožní využití nově budované komunikace pro staveništní dopravu. Tímto
způsobem je třeba v maximální možné míře eliminovat obtěžování obyvatelstva okolních
obcí.
Období provozu
Navrhované oboustranné odpočívky se nacházejí v extravilánu, mimo zastavěná území sídel.
U varianty Severní bylo modelovým výpočtem zjištěno v praxi neměřitelné zvýšení hluku u
nejbližší obytné zástavby. Hygienické limity pro hluk však překročeny nebudou.

D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
VLIV NA KVALITU OVZDUŠÍ
Způsob výpočtu imisního zatížení a použité limity
Modelový výpočet imisních koncentrací metodikou SYMOS'97 byl proveden pro všech šest
hlavních škodlivin, tj. oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2), prach
(PM10), benzen (C6H6) jako představitele škodliviny s kancerogenními účinky a
benzo(a)pyren (C20H12) jako představitele škodliviny s mutagenními účinky
Meteorologické údaje vstupují do modelového výpočtu prostřednictvím osmiramenné větrné
růžice, konstruované jako percentuální podíl směrů větru v členění na 3 třídy rychlosti a 5 tříd
stability. K výpočtu imisních situací byla použita větrná růžice „Pohořelice – Mikulov“,
zpracovaná na základě odborného odhadu ČHMÚ Praha.
Výpočet imisí v okolí posuzované stavby byl pro uvažované varianty proveden na souborech
905 referenčních bodů pro variantu Severní a 980 referenčních bodů pro variantu Jižní. V
obou případech pak referenční body tvoří pravidelnou čtvercovou síť 120x120 m.
Hodnoty platných imisních limitů pro hlavní znečišťující látky exhalovaných silniční
dopravou stanovené pro ochranu zdraví lidí jsou shrnuty v následující tabulce.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Tabulka D.1: Hodnoty imisních limitů hlavní škodliviny emitované silničními motorovými
vozidly stanovených pro ochranu zdraví lidí (dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.)
škodliviny

CO

imisní limity
10000/8h
[µg.m /doba průměrování]
-3

*)

NOx
30*)/r

NO2
40/r
200/1h

PM10
20/r
50/24h

C6H6

C20H12

5/r

0,001/r

Imisní limit stanovený pouze pro ochranu ekosystémů

Doby průměrování:
r
24h
8h
1h

aritmetický průměr za kalendářní rok
aritmetický průměr za 24 hodin
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
aritmetický průměr za 1 hodinu

Ke grafickému znázornění rozptylu znečišťujících látek v dotčeném území byl zvolen oxid
dusičitý (NO2) pro který jsou stanoveny Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. oba reprezentativní
povolené emisní limity (tj. roční a maximální hodinový průměr). Interpolací imisních
koncentrací (metoda „Kriging“) vypočtených na jednotlivých referenčních bodech pak byly
zkonstruovány průběhy izolinií (tj. spojnice míst s identickými hodnotami koncentrací) – viz
Grafické přílohy 5 a 6. Průběh imisních izolinií ostatních škodlivin je pak v příslušném
poměru obdobný.
Absolutně maximální příspěvky imisních koncentrací [µg.m-3] uvažovaných hlavních
škodlivin, které se mohou výhledově v roce 2035 vyskytovat v těsné blízkosti sídel jsou
shrnuty v následujících tabulkách.
Tabulka D.2: Varianta Severní – nulová
Dotčené sídlo
Pohořelice
Velký Dvůr
Mariánský Dvůr
Vilémov
Nová Ves
Ivaň

CO
8h
32.45
69.34
28.02
20.35
25.25
46.61

NOx
1.01
2.82
2.48
3.74
6.27
1.40

NO2
1h
28.865
44.137
18.319
15.148
15.780
36.175

PM10
rok
24h
0.027 3.111
0.076 6.641
0.067 2.600
0.101 1.764
0.171 1.948
0.035 4.103

NO2
rok
1h
0.255 29.166
0.493 44.513
0.449 18.319
0.606 15.148
0.904 15.780
0.339 36.648

PM10
rok
24h
0.027 3.156
0.077 6.708
0.068 2.600
0.103 1.812
0.175 2.092
0.036 4.202

rok
0.252
0.490
0.446
0.601
0.891
0.335

C6H6
0.0046
0.0124
0.0111
0.0165
0.0275
0.0074

C20H12
rok
4.6⋅10-10
1.3⋅10-9
1.1⋅10-9
1.7⋅10-9
2.8⋅10-9
6.7⋅10-10

Tabulka D.3: Varianta Severní – aktivní
Dotčené sídlo
Pohořelice
Velký Dvůr
Mariánský Dvůr
Vilémov
Nová Ves
Ivaň

CO
8h
32.76
69.80
28.02
20.93
26.55
47.29

NOx
1.02
2.83
2.50
3.76
6.36
1.42

C6H6
0.0046
0.0125
0.0111
0.0166
0.0279
0.0075

C20H12
rok
4.6⋅10-10
1.3⋅10-9
1.1⋅10-9
1. ⋅10-9
2.8⋅10-9
6.8⋅10-10

Tabulka D.4: Varianta Severní – nulová
Dotčené sídlo
Ivaň
Pasohlávky
Horní Věstonice
Dolní Dunajovice
Perná
HBH Projekt spol. s r. o.

CO
8h
46.61
48.04
10.29
11.72
9.17

NOx

NO2
rok
1h
1.40
0.335 36.175
1.439 0.339 36.772
0.819 0.206 13.882
1.000 0.223 13.867
0.915 0.196 12.482
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PM10
rok
24h
0.035 4.103
0.036 4.150
0.019 0.902
0.023 0.913
0.021 0.781

C6H6
0.0074
0.0079
0.0052
0.0065
0.0060

C20H12
rok
6.7⋅10-10
6.8⋅10-10
4.1⋅10-10
5.1⋅10-10
4.7⋅10-10
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Tabulka D.5: Varianta Jižní – aktivní
Dotčené sídlo
Ivaň
Pasohlávky
Horní Věstonice
Dolní Dunajovice
Perná

CO
8h
46.87
48.37
10.29
11.84
9.17

NOx
1.41
1.45
0.86
1.01
0.92

NO2
rok
0.337
0.342
0.213
0.226
0.198

1h
36.444
37.083
13.882
13.910
12.482

PM10
rok
24h
0.036 4.140
0.037 4.288
0.021 0.953
0.024 0.973
0.022 0.829

C6H6
0.0074
0.0079
0.0054
0.0066
0.0060

C20H12
rok
6.7⋅10-10
7.0⋅10-10
4.3⋅10-10
5.2⋅10-10
4.8⋅10-10

Shrnutí
Je zřejmé, že výstavbou odpočívek v jakékoli variantě dojde v dotčené oblasti k mírnému
nárůstu celkových imisních koncentrací hlavních škodlivin.
Ze srovnání nulové a příslušné aktivní varianty plyne:
− příspěvky imisních koncentrací uvažovaných škodlivin, jejichž zdrojem jsou emise
produkované automobilovým provozem na posuzovaných variantách velké odpočívky
jsou velmi nízké až zanedbatelné a nebudou ani zdaleka v dotčeném území dosahovat
dovolených limitů, a to zřejmě ani v součtu s „pozaďovým“ znečištěním ovzduší, protože
v žádném z bezprostředně dotčených sídel nejsou v současnosti překračovány stanovené
imisní limity, vyjma částic PM10 – viz výše.
− obě uvažované aktivní varianty jsou z hlediska vlivu na imisní situaci v ovzduší téměř
rovnocenné.

VLIV NA KLIMA
Navržené varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52 neovlivní klima
(mezoklima) v širším okolí sledované oblasti.
Mikroklima se vzhledem k umístění odpočívek (nesouměrné) také zásadně nezmění oproti
situaci rychlostní silnice bez odpočívek. Bude mít úzce lokální charakter, který se projeví
pouze na změnách mikrocirkulace v prostoru odpočívek (rozdílné prohřívání ploch
parkovacích stání a okolní orné půdy).

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
OBECNÉ ASPEKTY HLUKOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
Zvýšené úrovně hluku do 70 – 80 dB působí především na nervový systém a psychiku
člověka. Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet na psychosomatických
poruchách.
Denní hluk vyvolává:
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou komunikací,
spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má
jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a
schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).

Noční hluk nepříznivě působí rušením spánku, k němuž dochází při hladinách okolo 37 –
40 dB v ložnici, tj. při venkovních hladinách okolo 50 – 55 dB. Jednotlivé průjezdy vozidel
mohou rušit kvalitu (hloubku) spánku už od Lamač 60 dB. Počet probuzených v rozmezí hladin
37 – 45 dB prudce stoupá z cca 10 % na 60 %. Při 60 dB v ložnici se probudí až 85 % osob.

HBH Projekt spol. s r. o.
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ZPŮSOB VÝPOČTU HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ A POUŽITÉ LIMITY
Pro stanovení výhledového hlukového zatížení území v okolí obou variant, výpočet a
zobrazení izofon, byl použit program SoundPLAN, verze 6.4. Výpočty byly prováděny pro
intenzity dopravy a pohyb na parkovacích plochách odpočívek ve výhledovém roce 2035
(viz kapitola B.II.4).
Jednotlivé situace hlukového zatížení venkovního prostředí zjištěné výpočtem byly
posouzeny ve vztahu k imisním limitům hluku daných nařízením vlády č.148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hlukové posouzení včetně předběžného návrhu protihlukových opatření bylo provedeno ve
vztahu k následujícím limitům hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb (viz nařízení vlády č.148/2006 Sb.):
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory:
denní doba LAeq = 55 dB(A)
noční doba LAeq = 45 dB(A)
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující, umožňuje nařízení. vlády
č. 148/2006 Sb. použít následující hodnoty:
denní doba LAeq = 60 dB(A)
noční doba LAeq = 50 dB(A)

Pro stanovení rozsahu zatížení území hlukem z provozu na trase rychlostní silnice R52 a
odpočívkách ve variantě Severní a variantě Jižní byl v programu SoundPLAN zpracován
trojrozměrný model terénu širšího území, do kterého byla vložena trasa rychlostní silnice R52
a jednotlivé varianty odpočívek. Na odpočívkách byly modelovány trasy pohybu vozidel po
odpočívce a parkovací místa pro osobní automobily, autobusy a kamiony. Většina dopravy na
odpočívkách byla z důvodu bezpečnosti výpočtu vedena po obvodových komunikacích
odpočívek. Dále byla do modelu zahrnuta i zástavba v okolí odpočívek a na odpočívkách,
včetně střechy nad čerpacími místy.
Izofony zobrazené v Grafických přílohách 3 a 4 byly vypočteny ve výšce 2 m nad okolním
terénem.

VÝSLEDKY VÝPOČTŮ
varianta Severní
Hlukové zatížení území v okolí varianty Severní pro výhledový rok 2035 (denní a noční doba)
uvedeno v Grafických přílohách 3.1 – 3.4.
varianta Jižní
Hlukové zatížení území v okolí varianty Jižní pro výhledový rok 2035 (denní a noční doba)
uvedeno v Grafických přílohách 4.1 – 4.4.

SHRNUTÍ
Výpočty prokázaly, že ve výhledovém roce 2035 nedojde vlivem realizace a provozu
odpočívek k překračování hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru v jejich okolí (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), a to jak u varianty Severní, tak u varianty
Jižní.
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D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ A HYDROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Povrchové vody
Realizací posuzovaného záměru nedojde k zásadním změnám odtokových charakteristik
posuzovaných území.
Přehled vodních toků a ploch, které budou dotčeny variantním řešením odpočívek je uveden
v následujících tabulkách.
Tabulka D.6: Přehled střetu vodních toků s variantním řešením odpočívek
varianta
název
charakter povaha střetu
Mlýnský náhon
vodní tok
cca 70 m od záměru
Severní
meliorační kanál vodní tok
likvidace
Tabulka D.7: Přehled střetu vodních ploch s variantním řešením odpočívek
varianta
název
charakter povaha střetu
Čahoun
rybník
cca 70 m od záměru
Severní
Nové Mlýny
vodní nádrž cca 250 m od záměru
Jižní
Podzemní vody
Během výstavby, především pak zakládání produktových nádrží, může docházet k dočasnému
poklesu hladiny podzemní vody (dočasné depresní kužely). Vzhledem k tomu, že pokles bude
pouze krátkodobějšího charakteru a lokálního rozsahu, jsou rizika spojená s tímto poklesem
nevýznamná.

VLIV NA JAKOST VOD
Během realizace výstavby odpočívek i jejich provozu bude odtékající voda z plochy záměru
obsahovat řadu kontaminantů, které budou mít vliv na jakost odtékaných povrchových vod.
Může se jednat zejména o tyto znečišťující příměsi:
– ropné látky (nepolární extrahovatelné látky – NEL)
– zbytky posypových materiálů ze zimní údržby vozovky (NaCl)
– těžké kovy
Ropné látky
Během výstavby může docházet k ovlivnění jakosti vod úkapy ropných látek ze staveništní
dopravy. Předcházením těchto rizik lze dosáhnout dodržováním běžných pracovních postupů.
Za běžného provozu je únik ropných látek na parkovišti i na čerpací stanici technologicky
dobře zabezpečen (odvádění splaškových vod přes odlučovače ropných látek a ČOV,
dvouplášťová nádrž na úkapy v úložišti) a nedojde tak k ovlivnění kvalitu povrchové vody
v širším okolí záměru.
Zbytky posypových materiálů ze zimní údržby
V širším území posuzovaného záměru se zastoupením mokřadních a vodních ekosystémů, je
citlivost na zbytky posypových materiálů v odtékajících vodách vysoká.
Pro zimní období je předpokládáno použití 1 kg posypové soli (především chlorid sodný –
NaCl) na 1 m2 vozovky. Pro posuzovaný záměr je rozloha vozovky a parkovacích ploch pro
jednu stranu odpočívky cca 32 000 m2. Spotřeba soli pro zimní období bude tedy cca 32 000
kg. Toto množství soli je možné snížit použitím technologie zkrápěného solení na 70 %, tedy
na 22 400 kg, která obsahuje cca 60 %, tj. 13 440 kg chloridových iontů.
I přes toto opatření bude značná část posypových solí (NaCl) odváděna přes retenční nádrže
do recipientů a také riziko kontaminace podzemních vod v období provozu stavby bude
HBH Projekt spol. s r. o.
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relativně vysoké. Během zimní údržby se navíc velká část chloridů (dle některých pramenů až
70%) rozptýlí zejména rozstřikem a větrným prouděním na okolní plochy, odkud jsou v
závislosti na promyvných procesech transportovány do podzemních vod. Tímto způsobem
pak mohou být negativně ovlivněny i relativně vzdálené lokality (např. studny či vegetační
porosty).
V případě použití alternativního posypového materiálu CMA1, lze vzhledem k dobré
biologické odbouratelnosti a vyšší adsorpci na půdní sorpční komplex riziko ovlivnění
povrchových i podzemních vod výrazně minimalizovat.
Těžké kovy
Koncentrace těžkých kovů pocházejících z automobilového provozu bude v odváděné
dešťové vodě dosahovat velmi nízkých (podlimitních) koncentrací – z tohoto pohledu je
riziko ovlivnění životního prostředí zanedbatelné.

VLIVY NA VODNÍ ZDROJE
Zájmové území není významnou pramennou oblastí. V širším okolí se sice nachází několik
jímacích oblastí (j.o. Nová Ves, j.o. Brod nad Dyjí), posuzovaná stavba však nezasahuje do
ochranných pásem žádné z nich. Riziko ovlivnění uvedených jímacích oblastí výstavbou a
provozem posuzované stavby je zcela minimální.

D.I.5. VLIVY NA PŮDU
VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ PŮDY
Realizací stavby dojde převážně k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) a v minimální
míře pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Přesný rozsah záboru bude
specifikován až v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
území dotčené variantou Severní
Na dotčeném území se nevyskytují plochy s pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Tabulka D.8: Předběžný odhad celkového záboru
celkový zábor ZPF + ostatní plochy + vodní plochy (ha)

6,64 ha

Tabulka D.9: Předběžný odhad záboru ZPF dle tříd ochrany
zábor ZPF
I.
II.
III.
IV.
V.
celkový zábor ZPF

ha
1,66
0,00
2,28
2,02
0,00
5,96

%
25,7
0,0
38,3
31,2
0,0
89,8

Tabulka D.10: Předběžný odhad záboru ostatních a vodních ploch
plochy
ostatní
vodní
celkem

ha
0,65
0,03
0,68

%
9,7
0,5
10,2

1

CMA (octan hořečnatovápenatý – Calcium Magnesium Acetate) – jedna z alternativních chemických
rozmrazovacích látek, používaná na ošetření vozovek v zimním období jako náhrada běžně používaných chloridů
(hl. NaCl). Mezi nejvýznamnější přednosti CMA patří výrazně nižší negativní ovlivnění složek životního prostředí
– CMA je v podstatě plně biodegradabilní a zbytkový Mg a Ca má na životní prostředí převážně pozitivní vlivy.
Mezi nevýhody CMA patří v porovnání s NaCl výrazně vyšší cena, technicky náročnější způsob manipulace a
nižší tavící účinnost.
HBH Projekt spol. s r. o.

43

Brno, únor 2007

Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice – Perná
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

území dotčené variantou Jižní
Na dotčeném území se nevyskytují pozemky s vodními ani ostatními plochami.
Tabulka D.11: Předběžný odhad celkového záboru
celkový zábor ZPF + PUPFL (ha)
6,84 ha
Tabulka D.12: Předběžný odhad záboru ZPF dle tříd ochrany
zábor ZPF
I.
II.
III.
IV.
V.
celkový zábor ZPF

ha
1,89
0,00
1,56
3,04
0,00
6,49

%
29,1
0,0
24,0
46,9
0,0
94,8

Tabulka D.13: Předběžný odhad záboru PUPFL
zábor PUPFL
lesy hospodářské
lesy ochranné
lesy zvláštního určení
celkový zábor PUPFL

ha
0,00
0,35
0,00
0,35

%
0
100
0
5,2

ZNEČISTĚNÍ PŮDY
Období výstavby
Nejpravděpodobnějším rizikem znečištění půd je únik ropných látek (NEL) způsobený úkapy
mechanizmů a haváriemi. Dodržováním běžných pracovních postupů a postupů stanovených
havarijním plánem však lze toto riziko do značné míry eliminovat. Zcela vyloučit nelze také
riziko kontaminace půd únikem některých nebezpečných látek skladovaných a
manipulovaných v prostoru stavebních dvorů (např. nátěrové hmoty, dočasně uskladněné
nebezpečné odpady,...). V případě dodržování běžných pracovních postupů a postupů
stanovených havarijním plánem je však pravděpodobnost znečištění minimální.
Období provozu
Riziko znečištění půd ropnými látkami pocházejícími z provozu odpočívek bude vzhledem
k systému odvodu odpadních vod z areálu odpočívek, přes systém ČOV a retenčních nádrží
zanedbatelné.

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Realizace navržených odpočívek ve variantě Severní neovlivní žádná ložisková území.
Varianta Jižní se nachází cca 400 m od zásobníku zemního plynu firmy RWE Transgas a.s.,
který je zároveň chráněným ložiskovým územím. Ovlivnění tohoto prostoru se
nepředpokládá.

ZMĚNA MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, VLIV NA STABILITU ÚZEMÍ A EROZI PŮDY
Navrhované odpočívky budou realizovány ve výškové úrovni stávajícího terénu.
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D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
VLIVY NA FLÓRU A FAUNU
území dotčené variantou Severní
Realizací posuzovaných odpočívek v této variantě dojde k likvidaci biotopu podél
melioračního kanálu. Biologický průzkum na této lokalitě prokázal nízkou druhovou pestrost
a sníženou biologickou hodnotu. Význam této lokality je především v krajinotvorné funkci,
proto bude nezbytné realizovat náhradní výsadbu na vhodných lokalitách.
území dotčené variantou Jižní
Realizací posuzovaných odpočívek v této variantě dojde k likvidaci biotopu vázaného na linii
větrolamu. Biologický průzkum na této lokalitě prokázal nízkou druhovou pestrost a sníženou
biologickou hodnotu. Význam této lokality je především v krajinotvorné funkci, proto bude
nezbytné realizovat náhradní výsadbu na vhodných lokalitách.

VLIVY NA EKOSYSTÉMY
Vzhledem k tomu, že realizace posuzovaných odpočívek bude probíhat především na
zemědělské půdě lze riziko přímého postižení cenných ekosystémů označit za minimální.
Nepřímé vlivy, způsobené zejména ovlivněním kvality vod, jsou popsány výše.

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU
VLIVY NA RÁZ KRAJINY
Posuzované odpočívky představují plošně rozsáhlou nad okolní terén nevýznamně
převýšenou stavbu, doprovázenou realizací reklamních zařízení ve formě poutačů, cenových
totemů a reklamních ploch.
Obě odpočívky budou v krajině vytvářet nový, významný, negativně vnímaný prvek.
území dotčené variantou Severní
Krajinný prostor ovlivněný realizací odpočívky ve variantě Severní lze charakterizovat,
v korelaci s širším krajinným rámcem, jako dlouhodobě a intenzivně hospodářsky využívanou
krajinu s nízkou mírou dochovalosti krajinného rázu. Výšková členitost je minimální, reliéf je
mírně zvlněný. V dálkových pohledech dominuje masiv Pálavy, průhledy do okolních
krajinných prostorů jsou omezeny především vzrostlou zelení větrolamů a doprovodnou
vegetací vodních toků a rybníků.
I přes tuto charakteristiku dojde realizací odpočívek ke značnému zásahu do krajinného rázu a
vytvořením nového dominantního cizorodého prvku dojde ke snížení estetické hodnoty
krajiny. Narozdíl od varianty Jižní je krajinný prostor více uzavřený a nové plochy odpočívek
se tak budou projevovat v podstatně menším území.
území dotčené variantou Jižní
Krajinný prostor ovlivněný realizací odpočívky ve variantě Jižní lze charakterizovat jako
dlouhodobě a intenzivně hospodářsky využívanou krajinu s jedinečnou dominantou Pálavy,
v minulosti silně pozměněnou realizací vodního díla Nové Mlýny. Reliéf je mírně zvlněný a
otevřený dálkovým pohledům.
Lokalizace velké odpočívky v tomto krajinném prostoru, který vykazuje znaky jedinečné
v rámci celého území České republiky se jeví jako značně kontroverzní. Nepřirozeně rozsáhlá
plocha odpočívky by se automaticky stala dominantou s výrazně negativním projevem
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v krajinné scéně a zásadně by se uplatňovala v dálkových pohledech z Pálavských bradel.
Tento projev nemůže být prakticky vůbec minimalizován vegetačními úpravami, či výsadbou
izolační zeleně.

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY
Realizací navržené odpočívky nedojde k omezení rekreačního potenciálu krajiny. V případě
varianty Jižní bude patrná vizuální kontaminace dotčeného území při dálkových pohledech
z Pálavy. Také blízkost k rekreační oblasti Novomlýnských nádrží může být psychologicky
negativně vnímána.

D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK
V souvislosti s realizací odpočívek nebude nutné sanovat žádné objekty. Rekultivace části
stávající silnice I/52 bude součástí realizace rychlostní silnice R52.

VLIV NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
Přímo v dotčených plochách se nenachází žádný objekt, který je zapsán v Ústředním seznamu
kulturních památek, ani podobné objekty drobné lidové architektury.
V územních plánech obcí jsou vymezeny archeologické lokality, které budou záměrem
dotčeny.
– všude, kde při stavbě dojde k zásahu do terénu, budou archeologické památky nenávratně
zničeny. Bude proto nutno důsledně zabezpečit záchranný archeologický výzkum a řádné
zdokumentování dotčených nálezů
– vzhledem k příhodným přírodním podmínkám regionu lze předpokládat, že dojde ke
zjištění dalších, dosud neznámých archeologických lokalit
V souladu se zněním zákona č. 20/1978 Sb. ve znění novel je třeba provést záchranný
archeologický průzkum, a to jak v předstihu před zahájením zemních prací, tak i v průběhu
stavby v případě archeologického nálezu.

D.I.10. VLIVY NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PRVKY ÚSES
území dotčené variantou Severní
Varianta Severní je situována cca 70 m od lokálního biokoridoru LBK 2 (Mlýnský náhon).
Přímé ovlivnění tohoto segmentu ÚSES nehrozí, pokud budou dodržena běžná technická
opatření během stavby záměru..
Vhodné by bylo oddělení odpočívky a biokoridoru pásem vzrostlých stromů, které by
eliminovalo další nepříznivé vlivy, způsobené např. hlukem, pohybem osob a osvětlením
prostoru odpočívky.
území dotčené variantou Jižní
Varianta Jižní je situována cca 100 m od nadregionální biokoridoru NRBK 161. Mezi
odpočívkou a biokoridorem je vedena trasa rychlostní silnice R52, kterou biokoridor podchází
dostatečně dimenzovaným podchodem. Negativní vlivy spočívající zejména v rušení
migrující zvěře hlukem, světly a pohybem osob lze částečně eliminovat osázením
severozápadní strany odpočívky pásem dřevin, které by působily jako ochranná clona tohoto
významného biokoridoru.
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VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
území dotčené variantou Severní
Varianta Severní není ve střetu s žádným zvláště chráněným územím.
území dotčené variantou Jižní
Varianta Jižní je situována cca 150 m od přírodní rezervace Věstonická nádrž. Tato
vzdálenost je dostatečná pro eliminaci negativních vlivů.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA SOUSTAVU NATURA 2000
území dotčené variantou Severní
Varianta Severní není ve střetu s žádným územím soustavy Natura 2000.
území dotčené variantou Jižní
Varianta Jižní je situována ve vzdálenosti cca 80 m od Ptačí oblasti Střední nádrž vodního
díla Nové Mlýny. V případě realizace záměru v této variantě je zde potencionální riziko
nepřímých vlivů na PO (zejména hluk a světelné rušení). Tyto vlivy ovšem nebudou
významné.
Dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, č.j. JMK
17052/2007 ze dne 7.2.2007 (viz Příloha 2) hodnocený záměr (rozumí se v obou variantách)
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu vymezenou národním
seznamem nebo vymezenou ptačí oblast.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PŘÍRODNÍ PARKY
Žádná varianta posuzovaného záměru se nedostává do střetu s přírodním parkem.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP)
území dotčené variantou Severní
Varianta Severní zcela zlikviduje jeden VKP – vodní tok, který je tvořen melioračním
kanálem hustě obrostlým dřevinami, zejména topoly. Ačkoliv se nejedná o biologicky příliš
významnou lokalitu, bude její likvidací snížena ekologická stabilita v území a je proto nutné
důsledně uskutečnit náhradní výsadby na vhodném místě.
území dotčené variantou Jižní
Varianta Jižní zlikviduje část VKP – les, který je reprezentován větrolamem. Vzhledem
k tomu, že větrolam je obklopen poli, je pravděpodobná jeho další rychlá degradace. Jeho
ekostabilizující funkce je ovšem nezanedbatelná a v případě realizace záměru je nutná
důsledná náhradní výsadba dřevin v odpovídající kvalitě a lokalitě.
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A
POPULACI
Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D.I. Oznámení. V této kapitole je uvedeno pouze shrnutí vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci.
Pro popis rozsahu vlivů na jednotlivé složky je použito měřítko – lokální (cca území katastru),
regionální (několik katastrů – okres) a nadregionální (několik okresů – kraj).
Klima
Klimatické charakteristiky nebudou
bezprostředního okolí, ovlivněny.

realizací

posuzovaného

záměru,

mimo

jeho

Voda
U povrchových vod nedojde k zásahu do charakteru odvodnění oblasti a tím postižení
rozsáhlého území. Vodní zdroje, ani jejich ochranná pásma nejsou posuzovaným záměrem
dotčena.
Posuzovaný záměr představuje především v období provozu potencionální zdroj rizika pro
únik škodlivých chemických látek. Při dodržení všech standardních opatření (ČOV,
odlučovač tuků, bezpečnostní nádrže, odlučovače ropných látek, retenční nádrže), která jsou
běžná pro tento typ stavby se možnost znečištění okolního prostředí minimalizuje.
Půda
Záměr je veden převážně po zemědělských pozemcích (u varianty Severní leží 25,7% půd v I.
a II. třídě ochrany, u varianty Jižní 29,1%). U varianty Severní se dále jedná o zábor plochy
ostatní a vodní, u varianty Jižní o minimální zábor půdy určené k plnění funkcí lesa.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí, ani přírodní zdroje nebudou ovlivněny ani jednou variantou.
Fauna, flóra a ekosystémy
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází především na orné půdě, nedojde při realizaci
k likvidaci cennějších biotopů, vyjma melioračního kanálu s doprovodným porostem, či
větrolamu.
Cenné vodní ekosystémy v nivě řeky Dyje mohou být potencionálně ohroženy při možných
havarijních stavech v případě realizace varianty Jižní.
Krajina
Z pohledu zásahu do krajinného rázu území budou obě varianty představovat významný nový
negativně vnímaný prvek v krajině. U varianty Jižní lze ovlivnění krajinného rázu považovat
za mimořádně vysoké, neboť je lokalizována v otevřené krajinné scéně a zcela zásadním
negativním způsobem pohledově kontaminuje jedinečnou krajinnou scenérii na úpatí
Pálavských bradel.
Hluk
Navržené odpočívky jsou situovány v extravilánu a příspěvek k hluku z provozu na rychlostní
silnici tak bude zanedbatelný. Výpočty hlukové studie prokázaly, že ve výhledovém roce
2035 nedojde vlivem realizace a provozu odpočívek k překračování hygienických limitů
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v jejich
okolí. Na okraji nejbližší obytné zástavby obce Nová Ves dojde ke zvýšení hlukové zátěže na
hranici měřitelnosti.
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Imise
Výstavbou odpočívek v obou variantách dojde v dotčené oblasti k mírnému nárůstu
celkových imisních koncentrací hlavních škodlivin. Příspěvky imisních koncentrací nebudou
dosahovat povolených limitů, a to ani v součtu s imisním pozadím (vyjma hodnot PM10, které
jsou v území překračovány již dnes).

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Případné negativní vlivy na životní prostředí přesahující státní hranice se nepředpokládají.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Z hlediska ochrany vod
– v období výstavby i provozu důsledně dodržovat bezpečnostní opatření běžná pro tento
typ stavby
– vzhledem k blízkosti cenných vodních ekosystémů prověřit použití alternativního
posypového materiálu CMA (octan hořečnatovápenatý – Calcium Magnesium Acetate),
který je oproti běžným posypovým prostředkům šetrnější k okolnímu prostředí
– provést opatření k zajištění funkce existujících odvodnění
– vybudovat náhradních drenáže
Z hlediska ochrany zemědělské půdy
– provést podrobný pedologický průzkum v dotčeném území pro zjištění mocnosti orniční
vrstvy a stanovit množství skryté ornice.
– v případě přebytku ornice (pokud nebudou skrývky použity ke zpětné rekultivaci ploch a
svahů) rozhodnout o jejich dalším využití ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF.
– dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich
znehodnocením, zejména pak zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a
kontaminaci půdy jejich semeny.
– veškeré skládky zemin situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení.
– povážení pozemků provádět v době vegetačního klidu.
Z hlediska ochrany památek
– dotčená plocha musí být archeologicky prozkoumána (v rozsahu zemních zásahů). dle
podmínek předstihového záchranného archeologického výzkumu (na základě povinnosti
investora, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších ustanovení).

HBH Projekt spol. s r. o.

49

Brno, únor 2007

Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice – Perná
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Územně plánovací opatření
– základním územně plánovacím opatřením je zohlednění navrhované stavby v ÚPD obcí.
– zvážit vyloučení navrhovaných ploch bydlení, které mohou být potencionálně zasažené
negativními dopady z provozu na rychlostní silnici a odpočívce
– tam, kde bude potřeba realizovat kompenzační opatření, navrhnout pro ně do ÚPD územní
rezervu
Ochrana estetických hodnot
– výsadba zeleně (stromů), jak po obvodu odpočívky, tak na ostrůvcích v ploše odpočívky,
i za cenu snížení počtu parkovacích stání pro kamiony
– reklamní zařízení a poutače nesmí přesahovat průměrnou výšku větrolamů a doprovodné
vegetace vodních toků (ideálně budou dosahovat jejich poloviční výšky)
– pro kompenzační výsadby mimolesní i lesní zeleně je nezbytné použít geograficky
původní dřeviny (za předpokladu jejich odolnosti vůči důsledkům silničního provozu),
přičemž je důležité zohlednit stanovištní podmínky
– kompenzovat doprovodné porosty melioračního kanálu, či větrolamu

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivu záměru Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní
silnici R52 v úseku Pohořelice – Perná bylo provedeno v rozsahu, který vyžaduje oznámení
dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované dle
přílohy č.3 tohoto zákona.
Určitým nedostatkem byla neznalost konkrétního projekčního řešení objektů čerpací stanice
pohonných hmot a motorestu, což však bylo eliminováno použitím vstupních údajů, které
vycházejí z analogických záměrů na velkých dálničních odpočívkách Bravantice a Antošovice
na dálnici D47.
Vycházelo se z mapových a výkresových podkladů předaných investorem, jejichž míra
podrobnosti odpovídá míře podrobnosti projektové dokumentace ve fázi technické studie.
Při všech hodnoceních a doporučeních bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti,
aby nedocházelo k opomenutí a zanedbání negativního působení některého z vlivů.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaný záměr byl předložen ve dvou variantách umístění – variantě Severní a variantě
Jižní. Technické řešení obou variant je obdobné a případné rozdíly jsou pro posouzení
nevýznamné.
Výsledné srovnání navržených variant bylo povedeno tabelární formou, použitá sedmimístná stupnice
v maximální možné míře objektivizuje proces hodnocení. Posuzovaným variantám byla přiřazena
hodnota podle intenzity a povahy vlivu na jednotlivé charakteristiky.

charakteristika
Obyvatelstvo
Ovzduší a klima
Hluková situace
Povrchové a podzemní vody
Půda
Horninové prostředí
Fauna, flóra a ekosystémy
Krajina
Hmotný majetek a kulturní památky
Environmentální charakteristiky
celkem
průměr

v. Severní
0
–1
–1
–1
–1
0
–1
–3
0
–1
–9
–0,9

v. Jižní
0
–1
0
–3
–3
0
–3
–5
0
–3
–18
–1,8

Použitá stupnice povahy vlivu na jednotlivé charakteristiky:
+5
zásadně pozitivní vliv
–1
mírně negativní vliv
+3
pozitivní vliv
–3
negativní vliv
+1
mírně pozitivní vliv
–5
zásadně negativní vliv
0
neutrální vliv

Během procesu posuzování předložených variant oboustranné odpočívky vyvstala jako
zásadní problematika možné kontaminace vodního prostředí dotčeného území, což by mělo za
následek ovlivnění širokého spektra vodních ekosystémů, které se nacházejí v nivě řeky Dyje
a jsou chráněny řadou institutů ochrany. U posuzovaného typu záměrů je v běžném provozu
zajištěna vysoká kontrola odváděných kontaminovaných vod vznikajících při jejich provozu.
Přesto zde zůstává určité riziko v případě nestandardních stavů, či v případě možných havárií.
Z tohoto pohledu je upřednostněno umístění odpočívky ve variantě Severní, která se
nenachází v bezprostřední blízkosti nivy řeky Dyje.
Další faktorem hrajícím zásadní roli při výběru variant je vliv stavby na krajinný ráz.
V případě varianty Jižní dochází k vizuální kontaminaci krajinářsky jedinečného území na
úpatí Pálavských bradel. Umístění varianty Jižní na pohledově exponované hraně nivy řeky
Dyje představuje takřka vylučující kritérium. I přes významný zásah do krajinného rázu
území se jeví vhodnější umístění odpočívky ve variantě Severní, v pohledově relativně
uzavřeném území.
Rozsah záboru půd také upřednostňuje variantu Severní, neboť zabírá menší plochu půd v I. a
II. stupni ochrany a dále využívá možnost rekultivace části stávající silnice I/52.
Z pohledu vlivu na obyvatelstvo dochází u varianty Severní k většímu přiblížení
k zastavěnému území, přesto se však navýšení hlukového zatížení nejbližší obytné zástavby
Nové Vsi pohybuje na hranici měřitelných hodnot.
Na základě zjištěných skutečností a po zvážení možných vlivů na životní prostředí je
k realizaci doporučena varianta Severní.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
POUŽITÉ PODKLADY:
Projekční studie (řazeny chronologicky)
– Podklady a průzkumy k DÚR „Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice – Ivaň,
včetně SSÚRS Pohořelice“, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, srpen 2006
– Podklady a průzkumy k DÚR „Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivaň – Perná“,
HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2006
− Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice –
Ivaň, včetně SSÚRS Pohořelice“, HBH Projekt spol s r.o., ve fázi zpracování.
− Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivaň – Perná,
HBH Projekt spol s r.o., ve fázi zpracování.
− Technická studie „Odpočívky na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice – Perná“,
HBH Projekt spol s r.o., ve fázi zpracování.
Studie zpracované jako podklad pro Oznámení
– Emisně-imisní studie „Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní
silnici R 52 v úseku Pohořelice – Perná.“. ENVIROAD s.r.o., Ostrava, únor 2007.
– Hluková studie „Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici
R52 v úseku Pohořelice – Perná.“. ENVIROAD s.r.o., Ostrava, únor 2007.
– Stanovení intenzit dopravy „Rychlostní silnice R52 – velká odpočívka“, ADIAS s.r.o.,
atelier dopravního inženýrství, Brno, leden 2007.
Ostatní použité studie
– Dokumentace EIA „Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“,
HBH Projekt spol. s r.o., Brno, listopad 2003.
– Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí „Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov –
Bohumín, 2. stavba – Čerpací stanice PH na oboustranné dálniční odpočívce
Antošovice“, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2006.
– Oznámení „Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba – čerpací stanice
na oboustranné dálniční odpočívce Antošovice“, J. Paciorková, Havířov, únor 2006.
– Oznámení „Čerpací stanice pohonných hmot, dálniční odpočívka Osice, dálnice D11 –
odpočívka vpravo“, ECO-ENVI-CONSULT, Pardubice, leden 2006.
– Podrobná technická studie „Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná – Velká
oboustranná odpočívka v km 139,200 a objekty související“, HBH Projekt spol. s r.o.,
Brno, v rozpracování
– Soubor geologických a účelových map 1:50 000
– Základní vodohospodářská mapa 1:50 000
– mapové podklady (ZM 1:10 000)
– ÚPD dotčených obcí
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení – je zpracováno
pro záměr „Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52
v úseku Pohořelice – Perná“.
Předmětem posuzování je velká oboustranná odpočívka ležící na rychlostní silnici R52
v úseku Pohořelice – Perná a to ve dvou aktivních variantách, které se liší především svým
umístěním. Varianta Severní řeší umístění odpočívky jihozápadně od obce Nová Ves a
varianta Jižní cca 1,5 km severovýchodně od obce Horní Věstonice. Na odpočívce se počítá
s vybudováním parkovacích stání pro osobní, nákladní automobily a pro autobusy. Kapacita
odpočívky na jedné straně je cca 40 osobních automobilů, 5 autobusů a 100 kamionů. Na
odpočívce je dále navržena výstavba čerpací stanice pohonných hmot s distribucí benzinů,
nafty a případně i LPG a motorest s restaurací uvnitř s kapacitou 70-90 lidí s venkovním
posezení.
K posuzování bylo přistupováno především z hlediska volby umístění, rámcově byly
odhadnuty vlivy čerpací stanice pohonných hmot, u které není v současnosti přesně známo
projekční dořešení ani pronajímatel.
Při zpracování Oznámení byly popsány charakteristiky území, jednotlivé složky životního
prostředí a vlivy, kterými bude posuzovaný záměr v případě realizace působit.

POPIS POSUZOVANÝCH VARIANT
V předloženém Oznámení byly posuzovány dvě aktivní varianty – varianta Severní (u Nové
Vsi) a varianta Jižní (u Horních Věstonic).
varianta Severní
Nachází se v km 19,900 – 20,750 rychlostní silnice R52, stavby 5204 Pohořelice – Ivaň,
v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, jihovýchodně od obce Nová Ves.
varianta Jižní
Nachází se v km 27,500 – 28,500 rychlostní silnice R52, stavby 5205 Ivaň – Perná,
v k.ú. Horní Věstonice a Mušov, na jižním břehu Novomlýnských nádrží.

STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ
Obě dotčená území se nachází v Dyjsko-svrateckém úvalu, varianta Severní se rozkládá
v Olbramovické pahorkatině, varianta Jižní leží v Dunajovické sníženině. Podklad tvoří u
obou variant odpočívek převážně pleistocénní fluviální písčité štěrky.
Obě posuzované varianty leží v nejteplejší klimatické oblasti, v klimatické jednotce T4.
Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9°C, průměrný roční úhrn srážek je kolem 500
mm.
Dotčeným vodním tokem u varianty Severní je Mlýnský náhon ústící do řeky Jihlavy,
u varianty Jižní je území odvodňováno do horní vodní nádrže Nové Mlýny.
Záměr je veden převážně po zemědělských pozemcích (u varianty Severní leží 25,7% půd v I.
a II. třídě ochrany, u varianty Jižní 29,1%). U varianty Severní se dále jedná o zábor plochy
ostatní a vodní, u varianty Jižní o minimální zábor půdy určené k plnění funkcí lesa.
Z institutů ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nejsou
přímo v obou dotčených územích zastoupena zvláště chráněná území ani lokality ze soustavy
HBH Projekt spol. s r. o.
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Natura 2000. Varianta Jižní leží v blízkosti přírodní rezervace Věstonická nádrž, která je
rovněž chráněna jako Ptačí oblast soustavy Natura 2000 pod názvem Střední nádrž vodního
díla Nové Mlýny. Obě varianty zasahují významné krajinné prvky ze zákona a v jejich
blízkosti prochází biokoridory územního systému ekologické stability (prvky ÚSES na úrovni
nadregionální a lokální). Tyto instituty chrání převážně vodní a mokřadní ekosystémy.
Varianta Severní je situována v blízkosti obce Nová Ves, 1,5 km jihovýchodně od varianty
Jižní se nachází obec Horní Věstonice.

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ
Posuzovaný záměr svým rozsahem a umístěním mimo bezprostřední blízkost zastavěného
území obcí nebude představovat významnou zátěž pro obyvatelstvo.
Výstavbou odpočívek v obou variantách dojde v dotčené oblasti k mírnému nárůstu
celkových imisních koncentrací hlavních škodlivin. Příspěvky imisních koncentrací nebudou
dosahovat povolených limitů, a to ani v součtu s imisním pozadím (vyjma hodnot PM10, které
jsou v území překračovány již dnes). Klima v širším okolí zájmového území nebude záměrem
odpočívky ovlivněno.
Výpočty hlukové studie prokázaly, že ve výhledovém roce 2035 nedojde vlivem realizace a
provozu odpočívek k překračování hygienických limitů hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v jejich okolí. Na okraji nejbližší obytné
zástavby obce Nová Ves dojde ke zvýšení hlukové zátěže na hranici měřitelnosti.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k zásadním změnám odtokových charakteristik
posuzovaných území. Posuzovaná stavba odpočívek nezasahuje do žádného ochranného
pásma vodního zdroje ani do významní pramenné oblasti.
Při realizaci rychlostní silnice dojde převážně k záborům pozemků zemědělského půdního
fondu (cca 89,8 % u varianty Severní, z čeho bude přibližně 27,9 % v I. a II. třídě ochrany a
cca 94,8% u varianty Jižní, z čeho bude přibližně 29,1% v I. a II. třídě ochrany) a k
minimálnímu záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa u varianty Jižní (5,2%).
Obě varianty navržené odpočívky nezasahují do chráněných ložiskových území. Nejbližším
chráněným ložiskovým územím u varianty Jižní je zásobníku zemního plynu Dolní
Dunajovice, který se nachází ve vzdálenosti cca 400 m jižně.
Z pohledu zásahu do krajinného rázu území budou obě varianty představovat významný nový
negativní prvek v krajině. U varianty Jižní lze ovlivnění krajinného rázu považovat za
mimořádně vysoké, neboť je lokalizována v otevřené krajinné scéně a zcela zásadním
negativním způsobem pohledově kontaminuje jedinečnou krajinnou scenérii na úpatí
Pálavských bradel.
Kulturní památky v území nebudou realizací odpočívek ohroženy.
Vzhledem k tomu, že realizace posuzovaných odpočívek bude probíhat především na
zemědělské půdě lze riziko postižení cenných ekosystémů v době výstavby označit za
minimální.
Varianta Severní není ve střetu s žádným zvláště chráněným územím. Varianta Jižní je
situována cca 150 m od přírodní rezervace Tato vzdálenost je dostatečná pro eliminaci
negativních vlivů. Hodnocený záměr v obou variantách není ve střetu se soustavou Natura
2000.
Na základě výsledků, ke kterým zpracovatel Oznámení dospěl, byla k realizaci
doporučena varianta Severní.
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H. PŘÍLOHA

VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
MĚSTSKÝ ÚŘAD MIKULOV
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MĚSTSKÝ ÚŘAD POHOŘELICE
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
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– příslušné právní normy a metodické pokyny
– informace ze sítě WWW (stránky MŽP, jednotlivých obcí a dotčených úřadů)
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TEXTOVÉ PŘÍLOHY

Příloha 1:

Vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí
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