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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)

Obchodní centrum Kyjov
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Agroprojekt Brno s.r.o.

A.2. IČ
607 09 944

A.3. Sídlo
Slavíčkova 827/1a, 638 00 B r n o

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jméno:

Ing. Tomáš Ševela

Bydliště:

Závist 50, Brno

Telefon:

545 191 111

A.5. Projektant
Agroprojekt Brno, s.r.o.
Slavíčkova 827/1a
638 00 Brno
Ing. Tomáš Ševela – jednatel
Zodpovědný projektant :
Ing. arch. Lubomír Sylvestr
Telefon:

542 222 041

GSM:

603 421 439

Oznamovatel zastupuje na základě plné moci přímého investora :
QUINN INVEST s.r.o.
Mánesova 4757
430 01 Chomutov
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Obchodní centrum Kyjov
(dále i jen obchodní centrum případně OC).
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Objekt hypermarketu

Objekt special. prodejen
2

Celkem

zastavěná plocha celkem:

4.583,66 m

3.646,15 m

8.229,81 m2

prodejní plocha:

3.229,00 m2

3.029,15 m2

6.258,15 m2

31.920,00 m3

29.254,00 m3

61.174,00 m2

obestavěný prostor:

2

ostatní zpevněné plochy
plocha parkovišť a zpevněných ploch:

13.000,00 m2

celková plocha areálu:

28.039,00 m2

počet parkovacích stání:

221 stání (OA)

128 stání (OA)

349 stání (OA)

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je umístěn na západním okraji zastavěného území města Kyjova, na pozemcích v prostoru za areály
Domova Horizont Kyjov a Centra služeb pro seniory Kyjov na ulici Strážovské, vpravo od silnice II tř. č. 422
ve směru na Svatobořice - Mistřín.
Zemědělské pozemky a areál Domova Horizont Kyjov tvoří severní hranice obchodního centra, silnice II. tř.
č. 422 pak jeho jižní hranici. Jihozápadní a západní hranice obchodního centra je vymezena trasou plánované
přeložky státní silnice I. tř. č. 54 tak, jak je určena územně plánovacími limity lokality.
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Stavební pozemky mají převážně charakter intenzivně obhospodařované zemědělské půdy, část stavební
plochy má využití jako zahrada.
Plocha pro výstavbu je mírně svažitá, s jižní a jihozápadní expozicí, nadmořská výška dotčeného území je
v rozmezí od 201,4 do 207,5 m n.m.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Kyjov

katastrální území:

Kyjov, 678 431

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je výstavba a provozování obchodního centra, jehož hlavní náplní je maloobchodní
prodej potravinářského a nepotravinářského zboží. Stavba je koncipována jako novostavba dvou samostatně
stojících, konstrukčně a provozně oddělených objektů.
Prvním objektem je Objekt hypermarketu - velkoprostorová prodejna s reprezentativním výběrem
potravinářského a nepotravinářského zboží ve standardní jakosti. Druhým objektem je Objekt
specializovaných prodejen (dále i jen OSP) – což je obchodní centrum koncesovaných specializovaných
obchodních jednotek nabízejících reprezentativní výběr nepotravinářského a průmyslového zboží (např.
elektro, drogerie, oděvy, obuv, sport, nábytek, hračky, textil apod.).
Součástí záměru je vybudování areálové dopravní a inženýrské infrastruktury, napojení této infrastruktury na
zásobovací technickou a dopravní infrastrukturu v území, terénní a sadové úpravy.
Záměr je situován na pozemky, které jsou dle platné územně plánovací dokumentace jako závazně
vymezené plochy určeny pro občanskou vybavenost, s funkčním typem Ok - Plochy pro objekty komerčního
charakteru.
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Pro tuto plochu je v regulačních podmínkách směrné části územního plánu komerční využití obvyklé a
přípustné. Limity a regulace plochy pro objekty komerčního charakteru, tj. poskytování podnikatelských
služeb obyvatelstvu v otevřených areálech s vysokou frekvencí styku s veřejností v obchodních zařízeních
typu velkoprodejen nad 800 m2 plochy, záměr naplňuje.
Z hlediska možnosti kumulace vlivů stávajících a připravovaných záměrů je potenciálně možný vliv na
dopravu, hluk a emise stávajících areálů a výhledových záměrů v průmyslové zóně jih - Kyjov, které jsou či
budou dopravně obsluhovány ze státní silnice II. tř. č. 422 a místní komunikace průmyslové zóny.
Potenciálně kumulativními vlivy mohou být případně dotčeny areály zařízení poskutujících zdravotní a sociální
péči – Nemocnice Kyjov, Domov Horizont Kyjov a Centrum služeb pro seniory Kyjov na ulici Strážovské.
Negativně ovlivněny mohou být také rodinné domky na ulici Svatoborské, zejména v části bezprostředně
přiléhající ke státní silnici II/422.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant
Investiční strategií oznamovatele je expanze do regionů s nedostatečným pokrytím obchodních služeb.
Strategie vychází z důkladné analýzy vývoje obchodních služeb ve městě a jeho spádovém území, včetně
prognózy jejího vývoje. Kyjov jako regionální centrum postrádá nabídku moderních velkoprodejních
obchodních služeb určených pro tzv. „velké nákupy autem“. Absence těchto služeb v území je do jisté míry
uspokojována činností obchodních center v blízkém i vzdálenějším okolí (Hodonín, Uherské Hradiště, Brno,
Zlín).
Z obchodního hlediska je výhodná výstavba dvou samostatných, rozdílně profilovaných obchodních objektů,
z nichž jeden je sortimentem nabízeného zboží zaměřen na tzv. „velké nákupy“ a druhý na specializovaný
sortiment nepotravinářského a průmyslového zboží. Tento přístup umožňuje z obchodního hlediska výhodné
pokrytí zákaznické poptávky.
Dopravní dostupnost a situování obchodního centra v kontaktu s hlavní komunikační tepnou území, je
výhodná jak z hlediska zásobování, tak z hlediska jeho dosažitelnosti pro zákazníky. Výhodou je krátká
vzdálenost od centra města a velmi dobrá dopravní dostupnost ze sídel v okolí do 25 km, umožňující
pohodlný dojezd za nákupem zboží.
Přehled zvažovaných variant
Při hodnocení variantního umístění záměru Obchodního centra Kyjov lze v souladu s § 7 odst. 5 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, pro navrhovaný záměr zvažovat následující varianty řešení :
A. Navržená varianta stavby – aktivní varianta
B. Nulová varianta (bez činnosti) – bez realizace navrženého záměru
C. Jiné využití území
Varianta A – aktivní varianta
Území bude využito pro výstavbu záměru Obchodního centra Kyjov, což je charakterem a využitím
schválenému územnímu plánu města Kyjova odpovídající typ zástavby. Tato alternativa řešení je variantou
navrhovanou investorem, vycházející z jeho podnikatelského záměru. Z tohoto důvodu je v předkládaném
Oznámení záměru navržené stavby posuzována jako jediná - aktivní varianta řešení. Popis záměru je uveden
v příslušných kapitolách části B, vliv hodnocené varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.
REFERENČNÍ VARIANTY
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti)
Nulová varianta představuje, že na pozemku nebude realizována žádná stavba, území si ponechá dosavadní
charakter a způsob využití jako intenzivně obhospodařovaná orná půda a zahrada. Z dlouhodobého výhledu
je tato varianta velmi málo pravděpodobná, protože podle platného územního plánu města jsou pozemky
v ploše plánované výstavby určeny pro občanskou vybavenost, s funkčním typem Ok - Plochy pro objekty
komerčního charakteru.
Varianta C – jiné využití území
V případě, že nebude realizován záměr výstavby Obchodního centra Kyjov lze očekávat, že v předmětné
lokalitě dojde k výstavbě jiné aktivity komerčního charakteru. Lze důvodně předpokládat, že i tato případná
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výstavba by rovněž přinesla navýšení intenzity dopravy, produkci emisí a hlukovou zátěž území. Protože pro
tuto variantu neexistuje konkrétní záměr, není možné uvést její popis a posoudit její případný vliv. Vzhledem
k výše uvedenému hypotetickému významu varianty C byla pro hodnocení použita pouze varianta A (aktivní)
a B (nulová).

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Navrhovaná stavba Obchodního centra Kyjov má charakter komerčního objektu s funkčním využitím pro
širokosortimentní maloobchodní prodej a doplňkové služby pro zákazníky a návštěvníky centra.
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Urbanistická koncepce obchodního areálu vychází z objektového řešení na principu průmyslové architektury.
Je přitom ovlivněna prostorovými možnostmi území a tvarem stavební parcely, limity dopravního a
inženýrského napojení a územně plánovacími regulativy.
Architektonické řešení vychází z charakteristického konceptu provozujícího obchodního řetězce, který jej
jednoznačně definuje. Tomuto základnímu konceptu odpovídá tvarové, materiálové a hmotové řešení
prodejních objektů.
Stavby mají jednoduchý tvar jak půdorysně, tak i vzhledově. Hlavní akcent je kladen na vstupní prostory
tvořené dominujícími prosvětlenými skleněnými plochami. Při jednoduchých tvarech objektů je akcentován
důraz na perfektní provedení veškerých detailů.
Zástavba v daném území je z hlediska své struktury a obsahu pro daný účel vhodná, což je podtrženo
architektonickým výrazem.

Předpokládané členění stavby na stavební objekty
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01
02
03
03.1
04
05
06
06.1
07
08.1
08.2
09
10
11.1
11.2
12.1
12.2
13
14
14.1
14.2
14.3
15
16

Terénní úpravy
Dopravní napojení na silnici II/422
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy
Sadové úpravy
Objekt hypermarketu
Objekt specializovaných prodejen
Reklamní poutač hypermarket
Reklamní poutač Objekt specializovaných prodejen
Nádrž SHZ
Vodovod – Hypermarket
Vodovod – Objekt specializovaných prodejen
Dešťová kanalizace
Splašková kanalizace
Přípojka VTL plynovodu
Přípojka STL plynovodu
Přípojka VN a trafostanice Hypermarket
Přípojka VN a trafostanice Objekt specializovaných prodejen
Přípojka slaboproudu
Úprava stávajících sítí
Vodovod – přeložka
Vedení VN – přeložka
Slaboproud – chráničky
Venkovní osvětlení
Opěrné stěny
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Objekt hypermarketu
Dispoziční řešení
Dispoziční uspořádání objektu vychází z aktuální typové řady prodejen konkrétního obchodního řetězce,
která vzniká průběžným vývojem a optimalizací dle aktuálních obchodních a provozních potřeb.
Zákazník vstupuje přes zádveří do obchodní pasáže, kde jsou pronajímatelné prostory pro doplňkový prodej
jednotlivých koncesionářů, dále WC pro veřejnost a přístup na prodejní plochu.
Prodejní plocha má půdorysně jednoduchý tvar a uspořádání prodejních regálů a uliček mezi nimi je řešeno
s ohledem na maximální přehlednost a bezpečnost z hlediska úniku. Zadní část prodejny je vyhrazena
obsluhovaným úsekům (maso, uzeniny, sýry).
Za obsluhovanými úseky se nachází technické zázemí prodejny (přípravny, sklady, technické místnosti).
Objekt je částečně
dvoupodlažní, v patře se nachází kancelářské prostory a sociální zázemí pro
zaměstnance, částečně i prostory pro elektrozařízení.
U hlavního vstupu do objektu je umístěn buňkový stánek s občerstvením. Manipulace se zbožím se provádí
v zásobovacím dvoře, kde je umístěna příjmová rampa.
Zásady technického řešení
Objekt hypermarketu je navržen jako přízemní, halový, montovaný, nepodsklepený, s nosnou konstrukcí
tvořenou betonovým skeletem.
Obrázek č. 2: Půdorys Objektu hypermarketu (bez měřítka)

Osazení objektu - výškově bude objekt prodejny osazen min. 0,02 m nad okolním upraveným terénem,
v místě nakládacích ramp - 1,2 m pod úrovní terénu. Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 203,00
m n.m. Poloha objektu je patrná ze situace stavby.
Založení objektu - není v dané etapě přípravy záměru ještě dořešeno a bude o něm rozhodnuto na
základě inženýrsko geologického vyhodnocení území. Možné je založení jak na pilotech, tak na základových
patkách.
Parametry objektu – základní rozměry objektu budou 98,640 x 46,140 m, výška objektu bude přibližně
9,35 m včetně poutače pak 11,5 m, prodejní plocha bude 2.836,00 m2 + 393,00 m2 plochy koncesionářských
prodejen.
Konstrukční systém - skeletová nosná konstrukce má halový charakter a bude ji tvořit soustava sloupů
s vazníky. Sloupy budou vetknuté do základů (podle způsobu založení buď do železobetonových patek nebo
do hlav pilot). Po obvodu jsou, s ohledem na uchycení obvodového pláště, umístěny mezisloupí. Základové
obvodové nosníky jsou sendvičové s tepelnou izolací o tl. 80 mm.
Opláštění - obvodový plášť do úrovně +2,81 bude železobetonový sendvičový, s vloženou tepelnou izolací.
Nad kótu + 2,81 bude plášť sendvičový, z vlnitého plechu ve tvaru sinusoidy a tepelné izolace z minerální
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vlny, vloženou do ocelových Z profilů výšky 120 mm, mechanicky připevněných do nosné železobetonové
stěny.
Zastřešení - střecha je navržena plochá, hřebenovitě vyspádovaná. Střecha je řešena ve skladbě:
hydroizolace (mechanicky kotvená PVC folie o tl. 1,5 mm), tepelná izolace z minerální vlny o tl. 160 mm,
parotěsná zábrana a trapézový plech 200/240 jako nosná konstrukce střešního pláště.
Výplně otvorů - okna, dveře, podlahy atd. budou podle účelu místností popsány ve výkresové části dalšího
stupně projektové dokumentace. Zásobování objektu bude realizováno přes sekční vrata a zapuštěnou
vykládací rampu.
Vnitřní vodovod - přípojka vody do objektu ukončená v místnosti centrály SHZ. Hlavní rozvod bude dělený
na přívod pro prodejnu a pro sprinklerové hasící zařízení. Teplá voda bude připravována lokálně pro skupiny
zařizovacích předmětů v elektrických zásobníkových ohřívačích. Protipožární ochrana objektu je zabezpečena
hydranty.
Vnitřní kanalizace - kanalizace je dělená na dešťovou a splaškovou. Dešťová kanalizace odvádí vodu ze
střech, z chladícího nábytku, kondenzát z chladírenských a mrazících výparníků.
Splašková kanalizace odvádí splaškové vody ze sociálních zařízení a odpadní vody ze stánku rychlého
občerstvení, které jsou zaústěné do areálové splaškové kanalizace přes odlučovač tuků. Materiál vnitřní
kanalizace – polypropylén.
Vnitřní plynovod - přípojka plynu pro vytápění objektu ukončená v místnosti plynové kotelny.
Ústřední vytápění - vytápění zázemí objektu soustavou teplovodního ústředního vytápění s nucenou
cirkulací otopné vody, s distribucí tepla ocelovými deskovými otopnými tělesy osazenými termostatickými
hlavicemi a pro zabezpečení požadovaného příkonu ÚT pro potřeby vzduchotechniky.
Zdrojem tepla bude plynová kotelna s kondenzačním kotlem o výkonu cca 570 kW s odvodem spalin do
venkovního prostoru. Rozvody otopné vody vedeny k jednotlivým spotřebičům pod stropem, potrubí uloženo
na konstrukcích sestávajících z nosičů a typového upevňovacího materiálu. Otopná plocha bude tvořena
ocelovými deskovými otopnými tělesy Korado Radik s bočním připojením.
Elektrorozvody vnitřní silnoproudé - napojení hypermarketu z NN rozvaděče trafostanice kabelem 4x1 –
AYKY 3x 240 + 120. Nejdůležitější obvody zálohovány záložními zdroji UPS 1 a UPS 2 - za požáru se vypne
přívod elektrické energie a pod napětím zůstávají zařízení napojená UPS a náhradním zdrojem (1/3 osvětlení,
samočinné hasící zařízení (SHZ), ventilátory pro odvod kouře a tepla, EZS, EPS, ozvučení, MaR, počítače,
pokladny). Zásuvková a světelná instalace pod omítkou, v lištách nebo nad podhledem. Osvětlení prodejní
plochy je řešené pomocí lištového systému. Okolo objektu je společné uzemnění elektrického zařízení a
hromosvodu ze zemnícího pásku FeZn 30 x 4.
Elektrorozvody vnitřní slaboproudé – zahrnuje rozvod telefonu a dat, rozvod telefonního signálu a
rozvod elektrické požární signalizace.
Rozvod telefonu a dat řeší napojení objektu na místně působícího provozovatele veřejných sítí elektronických
komunikací Telefónica O2 a.s., pobočkovou telefonní ústřednu s pobočkovými telefonními linkami.
Rozvod televizního signálu systémem společné televizní antény pro příjem televizních a rozhlasových signálů.
Rozvod elektrické požární signalizace (dále jen EPS) bude stanovena na základě požárního rizika určeného
projektovou dokumentací požárního zabezpečení a dle požadavku investora.
Zabezpečení bude automatickými a tlačítkovými hlásiči požáru zapojenými na adresovatelnou požární
ústřednu umístěnou v prostoru ohlašovny požáru. EPS předpokládá dva režimy provozu - v denní provozní
době, kdy je zajištěn trvalý dohled systémem EPS, je uvažován režim „s obsluhou“, tedy dvoustupňová
signalizace požáru. V mimoprovozní době, kdy není zajištěn trvalý dohled nad systémem EPS, je uvažován
režim „bez obsluhy“, tedy jednostupňová signalizace požáru s přenosem vybraných signálů na pult centrální
ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru (HZS).
Vyhlašování požárního poplachu je řešeno sirénami případně evakuačním rozhlasem. Způsob vyhlašování
poplachu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace na základě požadavků dokumentace
požárního zabezpečení stavby.
Vzduchotechnika - účelem a funkcí zařízení je řešení interního mikroklimatu prostorů obchodního centra.
Vzduchotechnická zařízení jsou navržena v jednotlivých prostorech takto: větrání prodejny, dveřní clona,
větrání koncesí a zázemí prodejny, větrání přípravem, větrání hygienického zázemí, odvětrání hygienického
zázemí pro zákazníky, odvětrání hygienického zázemí pro zaměstnance, větrání společenské místnosti kuřáci,
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Sahary – vytápění skladů, větrání strojovny chlazení, větrání baterií, větrání výměníkové stanice, větrání
čistícího stroje, chlazení místností, chlazení kanceláří, chlazení lékárny, odvětrání hygienického zázemí
lahůdek, odvětrání koncese řezník a pekař.
Součástí zařízení vzduchotechniky je instalace techniky měření a regulace - zajišťuje automatické udržování
požadovaných parametrů vzduchu všech zařízení (bude ovládáno a kontrolováno z velínu).

Objekt specializovaných prodejen
Dispoziční řešení
Objekt je rozdělen na 8 samostatných prodejních jednotek (dělení na jednotky a jejich plošné ukazatele
mohou být v dalších stupních PD upraveny). Každá jednotka se skládá z těchto hlavních provozních celků prodejní plochy, skladu a sociálního zařízení (WC, úklidová místnost, denní místnost se šatnou a kuchyňskou
linkou). Manipulace se zbožím se provádí na zásobovací komunikaci podél zadní strany objektu.
Nepředpokládá se rampa, vozidla musí být vybavena hydraulickým sklopným čelem, případně bude
prováděna ruční vykládka.
Zásady technického řešení
Objekt je navržen jako přízemní, halový, montovaný, nepodsklepený, s nosnou konstrukcí tvořenou
betonovým skeletem.
Obrázek č. 3: Půdorys Objektu specializovaných prodejen (bez měřítka)

Osazení objektu - výškově bude objekt prodejny osazen min. 0,02 m nad okolním upraveným terénem.
Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 202,50 m n.m. Poloha objektu je patrná ze situace stavby.
Založení objektu - není v dané etapě přípravy záměru ještě dořešeno a bude o něm rozhodnuto na
základě inženýrsko geologického vyhodnocení území. Možné je založení jak na pilotech tak na základových
patkách.
Parametry objektu – základní rozměry objektu budou 92,55x 43,54 m – nepravidelný, výška objektu bude
přibližně 7,3 m, prodejní plocha bude 3.029,15 m2 .
Konstrukční systém - skeletová nosná konstrukce má halový charakter a bude ji tvořit soustava sloupů
s vazníky. Sloupy budou vetknuté do základů (podle způsobu založení buď do železobetonových patek nebo
do hlav pilot). Po obvodu jsou s ohledem na uchycení obvodového pláště umístěny mezisloupí. Základové
obvodové nosníky budou vrstvené s izolační a krycí vrstvou předsunutou před vnější líc obvodových sloupů.
Opláštění - opláštění je ze dvou vrstev trapézového plechu, mezi které je vložena tepelná izolace
z minerální vlny o tl. 140 mm.
Zastřešení - střecha řešena jako plochá, hřebenovitě vyspádovaná. Je řešena ve skladbě: hydroizolace
(mechanicky kotvená PVC folie o tl. 1,5 mm), tepelná izolace z minerální vlny o tl. 180 mm, parotěsná
zábrana tl. 0,2 m a trapézový plech 200/240 jako nosná konstrukce střešního pláště uzložená na vaznice.
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Výplně otvorů - okna, dveře, podlahy atd. budou podle účelu místností popsány ve výkresové části dalšího
stupně projektové dokumentace.
Vnitřní vodovod - bude ukončen v kotelně a odtud rozveden volně pod stropem do jednotlivých obchodů.
Pro hlavní horizontální rozvody pitné vody je navrženo potrubí z pozinkované oceli, ostatní rozvody budou
z polypropylenu tlakové řady PN 20. Protipožární ochrana objektu je zabezpečena hydranty.
Vnitřní kanalizace - odvodnění objektu navrženo vnitřní oddílnou kanalizací k odvedení splaškových
odpadních vod a dešťových vod ze střechy objektu. Pro odvodnění střechy objektu je navržena podtlaková
kanalizace.
Vnitřní plynovod - přípojka plynu od místa měření k hlavnímu uzávěru, regulátoru tlaku plynu a
bezpečnostnímu elektromagnetickému uzávěru v nice na fasádě objektu a odtud rozvod ke kotlům. Vnitřní
plynovod bude z trubek ocelových černých spojovaných svařováním, v objektu potrubí uloženo na konzolách.
Ústřední vytápění - ústřední vytápění objektu soustavou teplovodního ústředního vytápění s nucenou
cirkulací otopné vody, s distribucí tepla ocelovými deskovými otopnými tělesy osazenými termostatickými
hlavicemi a pro zabezpečení požadovaného příkonu ÚT pro potřeby vzduchotechniky.
Zdrojem tepla bude plynová kotelna s kondenzačním kotlem o výkonu cca 640kW s odvodem spalin do
venkovního prostoru. Rozvody otopné vody vedeny k jednotlivým spotřebičům pod stropem, potrubí uloženo
na konstrukcích sestávajících z nosičů a typového upevňovacího materiálu. Otopná plocha bude tvořena
ocelovými deskovými otopnými tělesy Korado Radik s bočním připojením.
Elektrorozvody vnitřní silnoproudé - napojení objektu specializovaných prodejen z rozvodu NN kabely
3x AYKY 3x 240 + 120, kabely budou ukončeny v rozvodně NN. Každý nájemce bude mít vlastní fakturační
elektroměr umístěný v rozvaděči RE v rozvodně NN. V každé jednotce jsou osazeny požární hlásiče EPS.
Okolo objektu je společné uzemnění elektrického zařízení a hromosvodu ze zemnícího pásku FeZn 30 x 4.
Elektrorozvody vnitřní slaboproudé – zahrnuje rozvod telefonu a dat a rozvod elektrické požární
signalizace. Rozvod telefonu a dat řeší napojení objektu na místně působícího provozovatele veřejných sítí
elektronických komunikací Telefónica O2 a.s., pobočkovou telefonní ústřednu s pobočkovými telefonními
linkami.
Rozvod elektrické požární signalizace (dále jen EPS) bude stanoven na základě požárního rizika určeného
projektovou dokumentací požárního zabezpečení a dle požadavku investora. Zabezpečení se předpokládá
automatickými a tlačítkovými hlásiči požáru zapojenými na adresovatelnou požární ústřednu umístěnou ve
společné místnosti rozvodny NN.
EPS předpokládá režim provozu „bez obsluhy“, tedy jednostupňová signalizace požáru s přenosem vybraných
signálů na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru (HZS). Vyhlašování požárního
poplachu je řešeno sirénami případně evakuačním rozhlasem. Způsob vyhlašování poplachu bude upřesněn v
dalším stupni projektové dokumentace na základě požadavků dokumentace požárního zabezpečení stavby.
Vzduchotechnika - účelem a funkcí zařízení je úprava mikroklimatu prostorů objektu specializovaných
prodejen. Vzduchotechnická zařízení jsou navržena v jednotlivých prostorech takto: větrání, vytápění a
chlazení prodejen, větrání skladů prodejen, větrání hygienického zázemí prodejen a dveřní clony. Součástí
zařízení vzduchotechniky je instalace techniky měření a regulace - zajišťuje automatické udržování
požadovaných parametrů vzduchu všech zařízení (bude ovládáno a kontrolováno z velínu).

Další stavební objekty
Terénní úpravy – řeší provedení zemních prací HTÚ - vytvoření upravených ploch jak pod stavebním
objektem, tak i pod příslušnou částí dopravních ploch komunikací, parkovišť a zásobovacího dvora. Z plochy
staveniště o výměře cca 28.000 m2 bude provedeno sejmutí ornice v tl. dle výsledku IGP a požadavků
orgánů ochrany ZPF (tzn. předběžně v tl. cca 0,50 m a v kubatuře cca 14.000 m3). Odkopávky HTÚ,
v návaznosti na provedené sejmutí ornice, představují kubaturu cca 34.900 m3. Na části plochy areálu bude
pláň HTÚ v násypu v ploše cca 7.000 m2 a kubatuře cca 7.500 m3. Do násypů bude použit pouze vhodný
materiál. Před prováděním prací HTÚ budou z plochy odstraněny či přeloženy stávající nadzemní a podzemní
inženýrské sítě.
Dopravní napojení na silnici II/422 – řeší dopravní připojení areálu OC samostatným sjezdem pro
zásobování a samostatným sjezdem pro parkoviště. Sjezd pro zásobování je situován vstřícně ke stávajícímu
sjezdu k objektu prodejny koberců. Komunikace sjezdu je navržena s živičným krytem v základní šířce 7,00
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m. Sjezd pro parkoviště je situačně navržen cca na hranici města Kyjov. Komunikace sjezdu na parkoviště je
navržena s živičným krytem v šířce 9,50 m. Celková délka úpravy je dle situace cca 274,0 m.
Připojení komunikace sjezdu na parkoviště vyvolává nutnost návrhu úpravy silnice II/422 před hranicí města
- navržen samostatný pruh levého odbočení š=3,00 m a průběžné pruhy pro směr přímý v š=3,25 m
s vodicími proužky š.= 0,25 m, včetně úpravy krajnice, osazení obrubníků a úpravy silničního příkopu.
Připojení komunikace sjezdu pro zásobování je řešeno dílčí šířkovou úpravou rozšířením vozovky směrem
k areálu OC tak, aby bylo možné k objektu prodejny koberců vložit pruh levého odbočení.
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy – dopravní plochy zajišťující příjezd a obsluhu parkovacích
stání, manipulační zpevněnou plochu zásobovacího dvora a jejich napojení na veřejnou komunikaci.
Požadavky na šířkové řešení komunikací, parkovacích stání a druhy krytů určeny manuálem uživatele
hypermarketu.
Komunikace řešící příjezd na parkoviště OC navržena se živičným krytem v šířce 8,0 m (2 výjezdové pruhy
š= 2,50 m a vjezdový pruh š=3,00 m), která se v ploše sjezdu na ul. Svatoborská (II/422) rozšíření do tří
jízdních pruhů v celkové šířce 9,50 m. Komunikace v ploše sjezdu je na výjezdu řešena samostatným pruhem
pro levé odbočení š= 3,00 m a samostatným pruhem pro pravé odbočení š=3,00 m. Vjezd do areálu OC z ul.
Svatoborská (II/422) řešen samostatným pruhem š=3,50 m. Příjezdová komunikace je ve vzdálenosti cca
63,0 m od napojení na ul. Svatoborská upravena v každém směru do 2 pruhů š=2,50 m vzájemně
oddělenými třemi zvýšenými ostrůvky š= 0,80 m. Na navržených ostrůvcích budou osazeny vjezdové závory.
Hlavní vjezdový pruh na parkoviště je v prostoru ostrůvku s vjezdovou závorou navržen v šířce 3,50 m dle
požadavku na příjezd pořární techniky.
Obslužné komunikace na parkovišti navrženy v š= 6,50 m a 6,00 m s živičným krytem. Parkovací stání
navržena s krytem z betonové zámkové dlažby, šířka parkovacích stání 2,60 m a 2,50 m. Délky parkovacích
stání 5,00 m a 4,50 m.
Komunikace pro zásobování navržena se živičným krytem v základní šířce š=7,00 mm, vede za objekty OC a
končí na zpevněné ploše hypermarketu. Komunikace je v ploše sjezdu směrově rozdělena zvýšeným
ostrůvkem. Tato úprava případně umožní výhledové dovedení pěší dopravy do areálu OC i případné zřízení
zastávky veřejné hromadné dopravy v souvislosti s výhledy města Kyjova.
Na zásobovací komunikaci jsou napojeny manipulační plochy, úvraťové obratiště u vjezdu do areálu,
obratiště mezi objekty a manipulační plocha zásobovacího dvora s možnostmi okružního obratiště.
Součástí zásobovacího dvora je plocha u nakládacích ramp a manipulační plocha u tech. zázemí. Zpevněné
manipulační plochy pro zásobování a plocha u tech. zázemí navrženy se živičným krytem se spády do 2%.
Komunikace jsou lemovány bet. obrubníky ABO 2-15, zvýšenými nebo bet. obrubníky ABO 13-10. Na
rozhraní mezi chodníkem podél komunikace na parkovišti s bezbarierovou úpravou budou osazeny ochranné
sloupky. Povrchové vody odtečou do vpustí, případně do přejezdných žlabů nebo mikroštěrbinových trub a
přes ORL do kanalizace.
Na parkovišti obchodního centra je navrženo 349 parkovacích stání.
Sadové úpravy – řešení zatravnění volných ploch doplněné na vhodných místech soustředěnou skupinovou
výsadbou. Půdopokryvná výsadba keřů se předpokládá v ostrůvcích parkovacích řad na parkovišti.
Reklamní poutač hypermarketu – reklamní poutač u vjezdu do areálu velikosti 3000 x 3000 mm, výšky
8,85m. Konstrukce panelu je ocelová a hliníková. Panel je osvětlen zářivkami o příkonu 58 W a má
samostatný kabelový přívod kablem CYKY 5C x 4.
Reklamní poutač specializovaných prodejen – konstrukce je trojboký příhradový sloup ukončený
rozšířenou konstrukcí ve tvaru krychle s osvětleným nápisem, výšky konstrukce 17 m, hrana krychle na
vrcholu 5 m. Po stranách hlavní nosné konstrukce jsou umístěny reklamní panely jednotlivých obchodních
jednotek. Poutač má samostatný kabelový přívod kablem CYKY 5C x 4.
Nádrž SHZ – nádrž stabilního hasícího zařízení umístěná u vjezdu do zásobovacího dvora hypermarketu. Jde
o kruhovou, železobetonovou nádrž, v zemi zapuštěnou a pojízdnou, vnější průměr 12,00 m, tl. dna a stropu
je 300 mm a stěn 250 mm. Ve dně nádrže je jímka pro umístění čerpadel. Nádrž je odvětraná potrubím o
průměru 100 mm vyvedeným k fasádě objektu. Zajišťuje nutnou zásobu požární vody pro činnost
sprinklerového hasícího zařízení.
Vodovod – Hypermarket – objekt bude napojen na stávající vodovod PE 110 mm vedoucí kolem objektu.
Vodovodní řad bude z trubek PE 90 x 8,2 mm v délce 118 m. Na potrubí bude provedena vodoměrná šachta
a v nejvyšším místě bude osazen podzemní hydrant pro odvzdušnění.
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Vodovod – Objekt specializovaných prodejen – objekt bude napojen na stávající vodovod PE 110 mm
vedoucí kolem objektu. Vodovodní řad bude z trubek PE 90 x 8,2 mm v délce 11 m. Na potrubí bude
provedena vodoměrná šachta.
Dešťová kanalizace – slouží k odvedení dešťových vod ze střech obou objektů a z parkoviště do stávající
dešťové kanalizace DN 400 mm. Dešťové vody z parkoviště budou odváděny přes odlučovač lehkých kapalin.
Kanalizace bude mít celkem 8 větví, o celkové délce 1 227m. Kanalizace bude provedena z trub PVC DN 300
mm a bude na ní celkem 39 revizních šachet a odlučovač lehkých kapalin AS TOP 125/RCS/EO/PB (ORL).
Splašková kanalizace – slouží k odvedení splaškových odpadních vod do stávající veřejné splaškové
kanalizace DN 250 mm a na městskou ČOV. Kanalizace tvoří 2 stoky o celkové délce 574 m. Kanalizace bude
provedena z trub PVC DN 250 mm a bude na ní celkem 19 revizních šachet.
VTL plynovod – napojení navrhovaného VTL plynovodu na stávající VTL plynovod DN 200 mm Kyjov Svatobořice navrtávkou DN 100 mm. Za místem napojení bude na plynovodu osazen uzavírací kulový ventil
DN 100 mm se zemní teleskopickou soupravou. Plynovod bude veden k regulační stanici RESO 200/2/1-440,
ve které bude ukončen. Trasa plynovodu bude podcházet pod silnicí II/422. Křížení bude provedeno
protlačením plynovodních trubek pod silnicí.
STL plynovod – středotlaký plynovod bude vycházet z regulační stanice ocelovým potrubím DN 80 mm,
přechodka PE-ocel DN 80 mm a za ní potrubí PE 90 x 8,2 mm. Na plynovodu bude před RS osazeno uzavírací
šoupátko PE 90 mm se zemní soupravou typ HAWLE. Dále se bude STL plynovod dělit do dvou větví - řady
„P1“ a „P2“, které budou zásobovat jednotlivé objekty – hypermarket a objekt specializovaných prodejen.
Přípojka VN a trafostanice hypermarketu – kabelový VN přívod, který bude na jedné straně ukončen
na odpínači na přeloženém sloupu a na druhé straně v nové odběratelské trafostanici. Kabel bude uložen v
zelených pásech a chodnících ve výkopu hloubky 1,2 m s krytím 1m na upravené pískové lože. Nová
betonová kiosková bezobslužná odběratelská trafostanic o předpokládaném výkonu 630 kVA. V trafostanici
umístěn rozvaděč VN, transformátor (je uvažován olejový hermetizovaný) a rozvaděč NN (v rozvaděči NN
bude mimo jiné umístěno obchodní měření odebírané elektrické energie). V obvodové stěně stanice bude
umístěna skříň měření.
Přípojka VN a trafostanice specializované prodejny – kabelový VN přívod, který bude na jedné straně
ukončen na odpínači na přeloženém sloupu a na druhé straně v nové odběratelské trafostanici. Kabel bude
uložen v zelených pásech a chodnících ve výkopu hloubky 1,2 m s krytím 1 m na upravené pískové lože.
Nová betonová kiosková bezobslužná odběratelská trafostanic o předpokládaném výkonu 400 kVA. V
trafostanici umístěn rozvaděč VN, transformátor (je uvažován olejový hermetizovaný) a rozvaděč NN (v
rozvaděči NN bude mimo jiné umístěno obchodní měření odebírané elektrické energie). V obvodové stěně
stanice bude umístěna skříň měření.
Přípojka slaboproudu – zemní optické i metalické kabeláže a vzdušné mikrovlnné radioreléové spoje
různých provozovatelů. Uvažováno je napojení objektu na veřejnou síť elektronických komunikací místně
působícího provozovatele Telefónica O2 zemním metalickým vedením. Přes přípojku provozovatele sítě
elektronických komunikací se předpokládá využití hlasových (telefonních) služeb (analogová linka, linky
ISDN) a napojení do sítě Internet službou xDSL (vyhrazená dvoubodová širokopásmová datová přípojka po
metalickém vedení).
Úprava stávajících sítí – zahrnuje nutné úpravy stávajících sítí, ať už jsou vedeny pod samostatným
číslem objektu nebo jejich úprava vyplyne až v dalších stupních PD v souvislosti se zpřesňováním podkladů a
projekčního řešení.
Vodovod - přeložka – z důvodu osazení Objektu specializovaných prodejen přeložka stávající vodovodního
řadu PE 110 mm v délce 99,0 m. Na přeložce bude vysazen podzemní hydrant pro požární účely.
Vedení VN - přeložka – v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami nutnost přeložení stávajícího
nadzemního vedení VN 22 kV v délce 150 m do nové trasy. Do nové trasy budou vloženy 2 betonové sloupy.
Dimenze a výzbroj bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.
Slaboproud - chráničky – z důvodu komunikačního napojení nutno chránit stávající sdělovací kabel místní
přístupové sítě, který je veden po ulici Svatoborská na straně předpokládané výstavby. V místech kontaktu
bude stávající kabeláž obnažena a nově založena do betonových kabelových žlabů typu TK 2. V souběhu se
žlaby TK 2 je uvažováno založení rezervní chráničky KOPOFLEX, která bude podbetonována a obetonována.
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Venkovní osvětlení – elektrické rozvody a instalace pro nasvětlení zákaznického parkoviště (12 m ocelové
pozinkované stožáry se svítidly), elektrické hodiny v prostoru před hlavním vstupem do hypermarketu,
připojení vánočního stromu, připojení reklamních poutačů, připojení kontejneru s občerstvením, osvětlení
příjezdové komunikace (8 m ocelovými pozinkovanými stožáry se svítidly), osvětlení zásobovacího dvora
hypermarketu (10 m ocelovými pozinkovanými stožáry se svítidly).
Opěrné stěny – vzhledem k velkému výškovému rozdílu na severní a částečně západní straně staveniště
jsou navrženy opěrné stěny v délce cca 206,5 m, podél parkovacích stání rovnoběžných s ulicí Svatoborská
na jihu pak palisádová stěna dlouhá 42,5 m. Z hlediska materiálu dosud není rozhodnuto, v úvahu připadá
pohledový beton, speciální betonové tvarovky nebo drátokoše vyplněné lomovým kamenem (gabiony).
Obrázek č. 4: Situace stavby (bez měřítka)

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Popis navrhovaného provozu
Obchodní centrum Kyjov je jako moderní centrum dvou velkoprodejen určeno pro tzv. „velké nákupy“
maloobchodního prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží standardní jakosti a nepotravinářského
a průmyslového zboží ve specializovaných obchodních jednotkách.
Objekt hypermarketu – velkoprostorová prodejna je řešena s těmito provozními celky :
-

vstupní část obsahující zákaznická WC;

-

koncesionářské prodejní plochy u vstupní části;

-

prodejní plocha a pokladny se vstupem ze vstupní části a obsahující jednotlivé prodejní prostory a
peněžní zázemí prodeje; převažuje samoobslužná technologie prodeje a průběžným doplňováním
zboží do regálů;

-

kancelářské a sociální prostory obsahující kancelářské a technické zázemí, sociální zázemí (šatny,
umývárny a WC), společenské místnosti, sklady, archiv, úklidové zázemí;

-

skladová část se sklady pečiva, ovoce a zeleniny, drogerie a nepotravinářského zboží, se vstupem ze
zásobovací komunikace ze zadní strany objektu se zapuštěnou rampou umožňující mechanizované
vykládání zboží pomocí paketovacích vozíků; ve skladové části je umývárna nákupních vozíků;

-

masna a chladící prostory s přípravnou, skladem pomocných materiálů, mrazírnou, se
samoobslužnými chladícími prostory pro maso, drůbež, salámy, masné a mléčné výrobky a sociální
zázemí tohoto provozního celku;
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-

samoobslužná pekárna s prostorem pekárny, mrazírny pro pekárnu a prodejny hotových výrobků;

-

technické prostory s plynovou kotelnou, strojovnou chlazení, větrací centrálou, centrálou SHZ a
místnostmi NN, UPS a agregátu nouzového proudu;

-

vnější prostory a rampy s odstavnou plochou pro zpracování a odstranění odpadu a odběr prázných
lahví automatem.

Technologické vybavení má zabezpečit vysoké hygienické požadavky na prodej potravin, kapacita
hypermarketu je dána velikostí prodejní plochy, uspořádáním, velikostí a kapacitou regálových ploch a
příslušným počtem pokladen.
Uspořádání prodejní plochy je navrženo dle požadavků investora a zohledňuje třídění zboží, způsob prodeje a
zásobování. Jednotlivé druhy zboží jsou uskladněny v prostorách s požadovanými teplotními podmínkami.
Hypermarket zabezpečuje plný sortiment potravinářského zboží v požadovaném množství a vysoké kvalitě.
Pro zabezpečení kompletní nabídky je prodej doplněn základním sortimentem průmyslového a drogistického
zboží. Technologický postup a uspořádání provozu vychází z obchodní koncepce investora a propracované
logistiky od zásobování, skladování až po prodej.
Základní filozofií je zabezpečení stálého kompletního sortimentu o maximální kvalitě a čerstvosti. Proto je
zabezpečené plynulé zásobování a to u některých druhů zboží i několikrát denně. Tomu je přizpůsobeno i
skladování, kdy se větší část zboží neskladuje, ale přesouvá se přímo na prodejní plochu. Všechny potraviny
a drogistické zboží jsou zásadně objednávány a dodávány již balené, s výjimkou ovoce, zeleniny a čerstvého
pečiva. Při příjmu je kontrolována kvalita zboží.
Pro skladování zboží jsou k dispozici přesně vymezené prostory – sklad s vyčleněnými úseky pro jednotlivé
druhy zboží, chladící box, mrazící box, oddělený sklad drogerie a spotřebního zboží, sklad chleba, sklad
ovoce a zeleniny, samostatný sklad vratných obalů, který slouží také jako výkup, sklad pro reklamované
zboží.
Maso se do hypermarketu bude zásadně objednávat a dodávat balené. Maso a ostatní masné výrobky,
drůbež a výrobky z drůbeže se budou objednávat z masokombinátů nebo drůbežářských podniku, které jsou
pod stálou kontrolou státní veterinární správy.
Pro skladování masa a masných výrobků jsou k dispozici tyty chladící prostory: box na skladování baleného
masa, box na skladování vakuově balených salámů a uzenin, box na skladování chlazené drůbeže, oddělený
chladící box na odkládání odpadu.
Vstup pro zákazníky je zvýrazněným přístřeškem. Pod přístřeškem a na parkovišti jsou vyhrazeny prostory
pro nákupní vozíky.
V prodejně je 6 pokladních míst s 12 pokladnami, které mají optický snímač čárového kódu.
V objektu bude zaměstnáno ve dvou směnách kolem 50 zaměstnanců (1/3 muži, 2/3 ženy).
Prodejní doba bude denně od 7:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu bude probíhat doprava a venkovní
manipulace s materiálem. Provoz v noční době (22:00 do 6:00 hodin) je vyloučen.
Objekt specializovaných prodejen – velkoprostorová koncesionářská prodejna 8 samostatných
specializovaných prodejních jednotek představuje typ velké prodejny nabízející reprezentativní výběr
nepotravinářského a průmyslového zboží (např. elektro, drogerie, oděvy, obuv, sport, hračky, nábytek, textil,
potřeby pro chovatele). Dělení na jednotky a jejich plošné ukazatele mohou být v dalších stupních PD
upraveny). Každá prodejna má tyto provozní celky:
-

prodejní plochu se vstupem přímo z venkovního prostoru směrem od parkoviště se samoobslužným
prodejem (pultový prodej je pouze doplňkový);

-

sklad se vstupem ze zásobovací komunikace podél zadní strany objektu, bez rampy (vozidla musí být
vybavena hydraulickým sklopným čelem, případně ruční vykládka); zboží se přemísťuje ručním
vozíkem do prostoru skladu, kde se ukládá do regálů;

-

sociální zařízení obsahuje WC pro muže, ženy, úklidovou místnost a denní místnost, kde jsou
zároveň umístěny i šatní skříňky a kuchyňská linka. Tento prostor je umístěn u obvodové stěny a má
přirozené osvětlení i větrání.

V objektu bude zaměstnáno kolem 40 zaměstnanců ve dvou směnách.
Prodejní doba bude denně od 7:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu bude probíhat doprava a zásobování
jednotlivých koncesionářských prodejen. Provoz v noční době (22:00 do 6:00 hodin) je vyloučen.
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Obrázek č. 5: Situace okolí stavby (1:10 000)

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

10/2008

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

10/2009

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

11/2009

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

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Město:

Kyjov

správní obvod obce s rozšířenou působností
a obce s pověřeným obecním úřadem :

Město Kyjov
Masarykovo nám. 30/1, 697 22 Kyjov
Městský úřad Kyjov
Masarykovo nám. 30/1, 697 22 Kyjov

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Posuzování záměru zajišťuje příslušný orgán, kterým je Krajský úřad Jm kraje Brno, odbor životního
prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Tento úřad bude rozhodovat i o odnětí zemědělských
pozemků ze ZPF a bude vydávat souhlas k umístění a povolení staveb nového zdroje znečišťování.
Další rozhodnutí ve věci dotčených složek životního prostředí (souhlas vodoprávního úřadu, povolení ke
kácení dřevin) bude vydávat věcně a místně příslušný správní orgán, kterým je Městský úřad Kyjov, odbor
životního prostředí, Masarykovo nám. 30/1, 697 22 Kyjov.

STRANA 17 z 93

Obchodní centrum Kyjov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Navazující správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání staveb bude následně vydávat
věcně a místně příslušný stavební úřad, případně speciální stavební úřad - v tomto případě Městský úřad
Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 22 Kyjov, odbor správních a dopravních agend (připojení na pozemní
komunikace a stavební a kolaudační povolení ve věcech dotčení silnic II. třídy) a odbor životního prostředí
(vodohospodářské stavby).
Stavební úřad, tj. Městský úřad Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 22 Kyjov, odbor stavebního úřadu a
územního plánování, bude povolujícím orgánem u všech ostatních staveb záměru.

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 28.039 m2.
Trvalý zábor ZPF pro vlastní areál je uvažován v celkovém rozsahu 28.039 m2. Dočasný zábor ZPF není
uvažován.
Areál záměru je situován na následujících pozemcích v k. ú. Kyjov (678 431) :
Hlavní staveniště - p.č. 4041/13 dle KN, p.č. (2076), (2081), (2086), (2094), (2097), (2102), (2105), (2110)
dle PK.
Navrhovaný stav dle KN – p.č. 4041/96, 4041/95, 4041/94, 4041/93, 4041/102, 4041/101, 4041/100,
4041/99, 4041/98, 4041/97, 4041/013.
Dopravní napojení – p.č. 2475/1.
Přípojka slaboproudu – p.č. 2156/23, 2156/22, 2156/14, 2156/9, 2156/13, 2156/11, 2156/7, 2156/25,
2474/4, 2474/6, 4041/74, 4041/72, 4041/73, 4041/75, 4041/76, 4041/18.
Přípojka VTL plynovodu – p.č. 2475/1, dle evidence Pozemkového katastru p.č. (2075).
Kanalizace dešťová a splašková – p.č. 2475/1, (2098), (2476), (4039/57), (1039/58); 4039/4.
Všechny dotčené pozemky v ploše hlavního staveniště jsou součástí zemědělského půdního fondu. Žádná z
dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Dotčené pozemky hlavního staveniště jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Dotčené pozemky

parcelní
číslo dle
PK

druh
pozemku

využití

2076

orná půda

zemědělský půdní fond

2081

orná půda

zemědělský půdní fond

způsob
ochrany

Výměra
pozemku
celkem

ZPF

27 933 m2

ZPF

BPEJ

Vlastník

Město Kyjov

2

Prof. Ing. Jan Hlaváč DrSc.

2

Město Kyjov

3 809 m

2086

orná půda

zemědělský půdní fond

ZPF

7 807 m

2094

orná půda

zemědělský půdní fond

ZPF

3 435 m2

00100

Milan Ingr

ZPF

2

00810

Město Kyjov

2

05800

Miloslav Košacký

2097

orná půda

zemědělský půdní fond

8 422 m

2102

orná půda

zemědělský půdní fond

ZPF

4 313 m

2105

orná půda

zemědělský půdní fond

ZPF

4 256 m2

ZPF

2

2110

orná půda

zemědělský půdní fond

8 293 m

Lubomír Moravanský
Město Kyjov
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Obrázek č. 6: Hranice areálu (bez měřítka)

Ochranná pásma
Na řešené území zasahují ochranná pásma vodovodu, VN nadzemního vedení, silnice II. třídy a OP další
technické infrastruktury (plyn, kanalizace, sdělovací kabel a komunikace). Pozemek je v současné době bez
zástavby, z hlediska inženýrských sítí je na pozemku vodovod PE 110 mm, nefunkční vodovod DN 350,
nadzemní vedení VN 22 kV, kabelové vedení VN a trasa sítě elektronických komunikací Telefónica O2.
V daném prostoru jsou závazně vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby. Konkrétně jde o následující
inženýrské sítě : kanalizace (odkanalizování ploch v lokalitě Svatoborská), kabel VN 22 kV – Svatoborská a
vodovod do nemocnice.
Soupis limitů:
ochranné
ochranné
ochranné
ochranné
ochranné
ochranné

a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo VVN nadzemního vedení 110 kV (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo VN kabelového vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo VN nadzemního vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb.)
pásmo vodovodů a kanalizací (zák. 274/2001 Sb.)
pásmo podzemního telekomunikačního vedení (zák. 127/2005 Sb.)

Ochranná pásma inženýrských sítí:
Kanalizace do ø500
Kanalizace nad ø500
Vodovod do ø500
Vodovod nad ø500
Vedení VN
Vedení NN
Vedení telefonu
VTL plynovod
STL plynovod

1,5 m
2,5 m
1,5 m
2,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
15 m
1,0 m
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B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem z nové přípojky na veřejný vodovod. Voda bude
rozvedena na staveniště a do buněk pro sociální zařízení staveniště.
Záměr je definován jako obchodní areál. Předpokládaný počet zaměstnanců bude 100. Dle projektové
dokumentace činí potřeba pitné vody pro provoz obchodního centra:
Potřeba vody Objektu hypermarketu:
50 zaměst. x 60 l/den ……………………. 3000 l/den
3000 návšť. x 3,0 l/os/den x 0,35 …… 3150 l/den
3800 m2 x 1,5 l/m2/den ………………….. 5700 l/den
Průměrná denní potřeba

Qp = 11850 l/den

= 0,137 l/s

Maximální denní potřeba

Qm= 0,137 l/s x 1,5 = 0,205 l/s

Maximální hodinová potřeba Qh = 0,205 l/s x 1,8 = 0,370 l/s
Potřeba vody pro doplnění zásobníku požární vody Qz = 3,66 l/s
Maximální hodinová potřeba celkem Qhc = Qh + Qz = 0,37 + 3,66 = 4,03 l/s
Na toto hodinové maximum bude navržena přípojka vody do objektu.
Průměrná roční spotřeba vody Qr = 4.325 m3/rok.
Potřeba vody Objektu specializovaných prodejen:
40 zaměst. x 60 l/den ……………………. 2400 l/den
3000 návšť. x 3,0 l/os/den x 0,35 …… 3150 l/den
3000 m2 x 1,5 l/m2/den ………………….. 4500 l/den
= 0,116 l/s
Průměrná denní potřeba
Qp = 10050 l/den
Maximální denní potřeba
Qm= 0,116 l/s x 1,5 = 0,174 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 0,174 l/s x 1,8 = 0,313 l/s
Na toto hodinové maximum bude navržena přípojka vody do objektu.
Průměrná roční spotřeba vody Qr = 3.668 m3/rok.
POTŘEBA PITNÉ VODY CELKEM
Průměrná denní potřeba
3

maximální hodinová potřeba
3

Průměrná měsíční spotřeba
3

Průměrná roční spotřeba

[m /den]

[m /hod.]

[m /měsíc]

[m3/rok]

21,9 (0,253 l/s)

0,683

666,1

7 993

Zdrojem pitné vody bude stávající veřejný vodovodní řad PE 110 mm vedoucí kolem objektů.

Teplá voda
Teplá voda bude připravována lokálně dle potřeb v elektrických zásobníkových ohřívačích.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
− výroba betonové případně maltové směsi
− ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.
Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa jejich výroby do prostoru staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může
být pokryta rozvodem pitné vody ze stávajícího zdroje - vodovodu.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.
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Požární voda
Požární voda Objektu hypermarketu
Pro hašení požáru objektu hypermarketu vodovodní řad neumožňuje odběr požární vody v potřebném
množství nejméně (požadavek : 14 l.s-1 při rychlosti 0,8 m.s-1, resp. 25 l.s-1 při rychlosti 1,5 m.s-1, hydrant
na vodovodním řadu min. DN 150). Je proto nvrženo SHZ se zásobou vody cca 430 m3 v podzemní nádrži +
45 m3 nevyčerpatelné zásoby. Doba naplnění nádrže je požadovaná nejdéle do 36-ti hodin. Při běžném
provozu hypermarketu se předpokládá průměrný odběr vody v množství 0,176 l.s-1. Celkový potřebný odběr
vody (pro plnění nádrže objemu 475 m3 při běžném provozu hypermarketu) z vodovodního řadu je tedy 3,84
l.s-1. Navržená vodovodní přípojka DN 80 (i potrubí do nádrže) umožňuje přítok 6 l.s-1. Potřebné množství
vody je možné rovněž odebírat ze stávajícího vodovodního řadu.
Požární voda Objektu specializovaných prodejen
Na vodovodní řad bude osazen požární hydrant DN 80 pro možnost hašení požáru objektu specializovaných
prodejen. Vzdálenost budovy bude od hydrantu méně než 100 m. Vodovodní řad v ulici Svatoborské
umožňuje odběr požární vody v potřebném množství nejméně 6 l.s-1 při rychlosti 0,8 m.s-1, resp. 12 l.s-1 při
rychlosti 1,5 m.s-1.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. Celý areál bude zásobovaný
z nově zřízené přeložky nadzemního vedení VN. Z této přeložky budou provedeny kabelové svody do dvou
odběratelských trafostanic (objekt hypermarketu 630 kVA, objekt specializovaných prodejen 400 kVA).
Předpokládaný instalovaný příkon obbou nových objektů je odhadován na 1 146 kW, výpočtový příkon je
stanoven na 767 kW. Roční spotřeba je odhadována na úrovni 2 700 MWh.
Elektrická soustava Objektu hypermarketu
Instalovaný výkon
Pi (prodejna)
Instalovaný výkon
Pi (koncesionáři)
Instalovaný výkon
celkem
Soudobost
Bn
Výpočtový příkon Pp
Roční spotřeba

: 600,00 kW
: 110,00 kW
: 710,00 kW
: 0,65
: 462 kW
: 2000 MWh

Elektrická soustava Objektu specializovaných prodejen
Instalovaný výkon
Pi
: 436,00 kW
Soudobost
Bn
: 0,7
Výpočtový příkon Pp
: 305 kW
Roční spotřeba
: 700 MWh
Parametry elektrické soustavy areálu
Rozvodná soustava VN: 3AC 22000kV 50Hz, IT (r)
Rozvodná soustava NN: 3PEN 400V 50Hz, TN-C
Spotřeba elektrické energie při výstavbě
Stavební připojení bude zabezpečovat napojení stavebních strojů a stavebního elektrického nářadí (konkrétní
složení určí stavební dodavatel dle technologie výstavby). Předpokládaná spotřeba elektřiny při výstavbě :
Stabilní strojní vybavení :
míchačka 2 ks
2 x 5 kW
10 kW
stavební zdviž 2 ks
2 x 14 kW
28 kW
svářečky 2 ks
2 x 6 kW
12 kW
vibrační lišty 2 ks
2 x 3 kW
6 kW
přenosná el. zařízení
10 kW
přímotopy (ve stavebních buňkách) 2 x 20
40 kW
osvětlení pracovišť a noční osvětlení
17 kW
celkem
123 kW
soudobost ß 0.8
98,4 kW
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Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu použit pro vytápění obou samostatných objektů a jako zdroj požadovaného
příkonu ÚT pro potřeby vzduchotechniky. Plyn bude spalován ve dvou samostatných plynových kotelnách.
Areál bude zásobován z VTL plynovodu DN 200 mm Kyjov - Svatobořice , který prochází podél komunikace
Svatoborská JV směrem od staveniště.
Po přechodu komunikace je navržena regulační stanice VTL - STL. Odtud bude plyn veden ve dvou STL
větvích, zvlášť pro každý objekt, které budou končit ve skříních měření a regulace na objektech.
Potřeba zemního plynu
Objekt hypermarketu:
Max. hodinová potřeba ZP: Qh = 71,0 m3/hod
Roční potřeba ZP: Qr = 110 000 m3/rok
Objekt specializovaných prodejen:
Max. hodinová potřeba ZP: Qh = 75,0 m3/hod
Roční potřeba ZP: Qr = 125 000 m3/rok
Obchodní centrum Kyjov (celkem):
Max. hodinová potřeba ZP: Qh = 146,0 m3/hod
Roční potřeba ZP: Qr = 235 000 m3/rok

Tepelná energie
Nároky na tepelnou energii pro vytápění objektů jsou následující:
Objekt hypermarketu:
Potřebný tepelný výkon
Zázemí hypermarketu
Požadovaný příkon pro potřeby vzduchotechniky
Roční spotřeba energie

570 kW
95 kW
475 kW
910 MWh, 3 185 GJ

Objekt specializovaných prodejen:
Potřebný tepelný výkon
Zázemí objektu specializovaných prodejen
Požadovaný příkon pro potřeby vzduchotechniky
Roční spotřeba energie

640 kW
75 kW
570 kW
920 MWh, 3 220 GJ

Vstupní suroviny
Stavební materiály
Při výstavbě vznikne spotřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby. Jedná se o
stavební prvky, konstrukce, instalace a technologie :
− násypový materiál (bilance bude upřesněna dle výsledků potřebných průzkumů a doporučení
odpovědného geotechnika, u vybraných konstrukcí možná částečná náhrada stavebním recyklátem)
− kamenivo a štěrkopísek pro podkladní a betonové konstrukce
− asfaltobetonové obalové směsi, dlažby, obrubníky
− železobetonové piloty
− betonové směsi a betonové panelové prvky
− geotextílie, tepelně izolační a hydroizolační materiály, protiradonová izolace
− ocelové profily a konstrukce, armaturní ocel
− ocelové pozinkované, hliníkové a trapézové plechy
− kazety a panely opláštění, krytina
− stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek, sádrokartonové prvky, omítkové směsi)
− podlahové krytiny a nátěrové hmoty
− stavební dřevo a stavební sklo
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

klempířské, sklenářské a zámečnické výrobky
výplňové prvky otvorů (okna, dveře)
trafostanice, elektrické rozvaděče, elektrické kabely a elektromateriál
slaboproudá instalace (EPS, SHZ, SOZ, rozhlas, telefonní připojení)
vodoinstalační, kanalizační, plynovodní, teplovodní potrubní rozvody, armatury, měřící jednotky,
spojovací materiály
zdravotechnika
vzduchotechnické a chladící jednotky, zařízení teplovodních okruhů s regulací
vytápění - plynové kotle s hořáky a regulací
provozní technologie prodejních jednotek
odlučovač ropných látek
rostlinné materiály sadových úprav
další blíže nespecifikované stavební materiály a výrobky.

Samotný provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude zboží,
které bude do areálu obchodního centra průběžně naváženo a následně odprodáváno zákazníkům.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
Množství obratu zboží v areálu je zohledněno v rámci odhadu dopravních nároků.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období provozu areálu
Doprava do areálu obchodního centra bude realizována po státní silnici II. tř. č. 422. Areál bude na tuto
komunikaci napojen ve dvou místech. Sjezdem pro zásobování situovaným naproti stávajícího sjezdu
k objektu prodejny koberců s komunikací se živičným krytem v základní šířce 7,00 m a sjezdem na
parkoviště osobních automobilů zákazníků a zaměstnanců situovaným na hranici města Kyjov s komunikací
sjezdu se živičným krytem v š=9,50 m.
Připojení komunikace sjezdu na parkoviště vyvolává nutnost návrhu úpravy státní II/422 před hranicí města navržen samostatný pruh levého odbočení š=3,00 m a průběžné pruhy pro směr přímý v š=3,25 m
s vodicími proužky š=0,25 m, včetně úpravy krajnice, osazení obrubníků a úpravy silničního příkopu.
Připojení komunikace sjezdu pro zásobování je řešeno na průtahu státní silnice dílčí šířkovou úpravou - tzn.
rozšířením vozovky směrem k areálu obchodního centra tak, aby bylo možné v rámci stávajícího dopravního
stínu kryjícího levé odbočení k objektu prodejny koberců vložit pruh levého odbočení, který bude svislou
dopravní značkou vyhrazen pouze pro zásobování.
Zásobování areálu bude nákladními vozy, přičemž Objekt hypermarketu bude denně zásobovat 30
nákladních vozů, z toho 15 těžkých nákladních automobilů - kamionů skupiny 3 a 15 středních nákladních
automobilů skupiny 2 - do 12t. Objekt specializovaných prodejen bude denně zásobovat 8 nákladních
automobilů, z toho 2 těžké nákladní automobily - kamiony skupiny 3 a 6 středních nákladních automobilů
skupiny 2 - do 12t.
Osobní doprava zákazníků je na základě zkušeností investora očekávána zhruba ve dvojnásobné obměně
všech parkovacích míst areálu, což představuje denně asi 698 osobních automobilů skupiny O2 (osobní
doprava zaměstnanců je v tomto počtu zahrnuta).
Špička provozu dopravy bude zejména v dopoledních hodinách (od 9:00 do 10:30 hod.) a odpoledne (od
15:00 do 18:30 hod.). V dopravní špičce je hodinové maximum pohybu osobních automobilů reprezentováno
100% výměnou všech parkovacích míst v areálu.
Dle posledního sčítání intenzity dopravy v dotčeném území (Ředitelství silnic a dálnic) uskutečněného v roce
2005, jeho přepočtem koeficientem k=1,25 na rok 2008, představuje očekávaná doprava do areálu nárůst
dopravní intenzity na státní silnici II. tř. č. 422 v profilu areálu obchodního centra o 2,1% u nákladní
automobilové dopravy a o 9,1% u osobní automobilové dopravy.
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Tabulka: Intenzita dopravy na státní silnici II/422 (ŘSD/2005)

INTENZITA DOPRAVY
Rok

číslo silnice
sčítací úsek

2005
(měření)
2008
(výpočet)

422
6-4870

T

O

M

S

1467

6162

52

7681

1834

7703

65

9601

začátek úseku

konec úseku

Kyjov - k.z.

vyús. 431 do
Dubňan

kde T – nákladní automobily, O – osobní automobily, M – motorky a S – doprava celkem

Výstavba obchodního centra zcela určitě změní nákupní chování obyvatel Kyjova a blízkého okolí, jehož
důsledky se projeví v dopravní situaci na státních silnicicíh a zejména ve městě Kyjově.
Vyšší frekvenci dopravy lze očekávat nikoliv pouze v odbočovacím profilu jednotlivých sjezdů, ale i na
křižovatce silnice II/422 se silnicí I. tř. č. 54 a v průtahu této silnice městem Kyjovem (ul. Nerudova).
Naopak nižší intenzitu dopravy lze v důsledku změny nákupního chování zákazníků očekávat v centru města,
tj. na ulici Kolárova, Masarykově náměstí a přilehlých komunikacích.
Pro manipulaci se zbožím v zázemí a na prodejní ploše hypermarketu se používají ruční paletové vozíky se
zdvihem. Skladové zázemí je vybaveno paletizačními regály, skladovacími policovými regály a regály s tyčí.
Zásobování pronajímatelných prostorů se děje převážně v přepravkách a na speciálních vozících pro
přepravky nebo se přenáší.
V objektu specializovaných prodejen se zboží od příjmu přemísťuje ručním vozíkem do prostoru skladu, kde
se ukládá do regálů.

Doprava v období výstavby
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude umožněn provizorním stavebním sjezdem ze státní
silnice II. třídy č. 422 a dále po provizorních stavebních komunikacích zřízených v rámci přípravy staveniště.
Doprava na stavbu bude probíhat po dobu výstavby, tj. cca 12 měsíců. V době výstavby se předpokládá
průměrně 20 až 30 nákladních automobilů jedoucích na stavbu za den.
Nejintenzivnější nákladní automobilová doprava ze stavby a na stavbu bude realizována během hrubých
terénních úprav (HTÚ) - při odvozu přebytku zeminy, při návozu podkladních podsypů a konstrukčních vrstev
(podlah, komunikací, parkovišť a zpevněných ploch) a při výkopech rýh a pokládkách inženýrských sítí.
Další období intenzivní nákladní automobilové dopravy v průběhu výstavby představuje etapa zakládání
spodní stavby objektů, betonování konstrukcí a dovouz konstrukčních prvků objektů staveb.
V době zpracování Oznámení není přesně známa bilance zemních prací, materiálů a stavebních hmot, proto
lze dopravu v období výstavby odhadnout pouze rámcově v úrovních, které uvádí následující tabulka.
Tabulka: Doprava v etapě výstavby

Činnost

Hmotnost
hmot (t)

Zatížení

Počet směn

Počet TNA celk.

TNA/směna

TNA/hod

Terénní úpravy

56 400

17 t/TNA

60

3 318

55

6,9

Návoz konstrukcí

21 500

17 t/TNA

60

1 265

21

2,6

Betonování

12 000

11 t/TNA

90

1 091

12

1,5
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V etapě výstavby bude docházet k emisím prašných částic zejména po dobu provádění terénních prací. Doba
zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních
povětrnostních podmínkách. Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše
odpovídající výměře staveniště (důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz
stavebních mechanizmů a vznos lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště a kropením kritických míst.
Vzhledem k umístění staveniště (v blízkosti zařízení sociálních a zdravotních služeb) a rozsahu stavebních
prací, může plošné znečišťování ovzduší v území po dobu výstavby představovat negativně vnímanou zátěž.
Dalším zdrojem emisí charakteru plošného zdroje budou motory stavebních strojů, mechanismů a vozidel
obsluhujících stavbu.

Období provozu
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
K vytápění administrativních prostor a sociálního zázemí a pro potřeby vzduchotechniky budou v obou
obchodních domech instalovány plynové kondenzační kotle. Celková roční spotřeba plynu se předpokládá na
úrovni 235 000 m3/rok. Podle uvažovaného jmenovitého tepelného výkonu spalovacích zdrojů (570 a 640
kW) budou v areálu instalovány dva samostatné nové střední zdroje znečišťování ovzduší.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem obou spalovacích zdrojů uvádí následující tabulka:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

4,7

2,26

451,20

75,20

15,00

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude působit provoz na parkovištích, manipulačních plochách,
obratištích, nakládacích rampách a komunikacích obchodního centra. Zdrojem emisí budou osobní
automobily (pojíždění, couvání a nájezd na silnici II/422) a nákladní automobily (pojíždění, couvání
k rampám a nájezd na silnici II/422); roční množství emisí2 z provozu při zvažované intenzitě dopravy uvádí
následující tabulka:
CO

NO2

PM10

Benzén

B(a)P

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

g/rok

Osobní automobily

13,86

0,05

0,002

0,05

0,19

Nákladní automobily hypermarket

20,45

28,66

2,75

0,09

0,19

Nákladní automobily specializované prodejny

3,06

4,18

0,46

0,02

0,03

Celkem

37,37

32,89

3,212

0,16

0,41

Druh vozidel

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

2

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování.
Předpokládaná roční emise škodlivin3 při uvažované intenzitě dopravy je uvedena v následující tabulce:
Druh vozidel

CO

NO2

PM10

Benzén

B(a)P

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

g/rok

Osobní automobily

121,80

0,85

0,04

0,48

2,84

Nákladní automobily hypermarket

30,98

22,26

3,82

0,13

1,01

Nákladní automobily specializované prodejny
Celkem

1,74

0,055

0,25

0,01

0,06

154,52

23,165

4,11

0,62

3,91

Hodinové maximum emisí škodlivin3 při provozu plošných a liniových mobilních zdrojů znečišťování uvádí
následující tabulka:
Druh vozidel

CO (kg)

NO2 (kg)

PM10 (kg)

Benzén(kg)

B(a)P (g)

Osobní automobily

0,1860

0,0010

0,0001

0,0008

0,0043

Nákladní automobily hypermarket

0,0680

0,0700

0,0090

0,0003

0,0013

Nákladní automobily specializované prodejny

0,0060

0,0070

0,0010

0,00004

0,0001

Celkem

0,2600

0,0780

0,0101

0,00834

0,0057

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy parkovišt, komunikací, odstavných
ploch a na střechy budov.
Bilance ploch dle projektové dokumentace je následující:
plocha parkovišť a zpevněných ploch…………………… 13 000 m2
plocha střechy hypermarketu………………………………. 4 530 m2
plocha střechy obj.služeb……………………………………. 3 600 m2
Objem odtoku srážkových vod z areálu a změny v důsledku realizace záměru lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
F
je zastavěná plocha [m2]
8 130 m2 (plocha střech objektů)
F1 =
13 000 m2 (manipulační plochy, komunikace a parkoviště)
F2 =
ψ
je odtokový koeficient [ ]
ψ1 = 0,9 (pro střechy budov)
ψ2 = 0,8 (pro zpevněné plochy a komunikace)
h
je průměrná roční výška srážek [m]
h = 0,540 m (dlouhodobý průměr)
V1 = F1 × ψ1 × h = 8 130 × 0,9 × 0,540 = 3 951,18 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 13 000 × 0,8 × 0,540 = 5 616,00 m3
V = V1 + V2

3

= 3 951,18 + 5 616,00 = 9 567,18 m3

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:
q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
V=
9 567 180 l
je 1 rok [s]
t = 31 536 000 s

q = V/t = 9 567 180/31 536 000 = 0,30337 ≈ 0,30 l.s-1.
Odtok srážkových vod z lokality záměru bude činit v průměrném klimatickém roce 9 567 m3; tento objem
představuje průměrný odtok z areálu cca 0,30 l.s-1. Z tohoto objemu bude činit odtok ze střech 3 951 m3
(0,125 l.s-1) a odtok z parkovišť a zpevněných ploch 5 616 m3 (0,178 l.s-1).
Pro dimenzování profilu dešťové kanalizační sítě je důležitý i údaj o okamžitém a celkovém množství
srážkových vod při přívalové srážce. Tento údaj lze vyjádřit vztahem :
Q = SP × i × Φ
kde:
Q
průtok srážkových vod stokové sítě [l.s-1]
SP
je plocha povodí [ha],
0,813 ha (plocha střech objektů)
SP1 =
1,300 ha (manipulační plochy, komunikace a parkoviště)
SP2 =
i
je intenzita 15 min. deště periodicity p = 0,05 [l.s-1.ha-1]
i
= 113 l.s-1.ha-1
Φ
je odtokový součinitel dle ČSN 76 6721.
Φ1 = 0,9 (pro střechy budov)
Φ2 = 0,8 (pro střechy budov)
Q1 = SP1 × i × Φ1 = 0,813 × 113 × 0,9 = 82,682 l.s-1
Q2 = SP2 × i × Φ2 = 1,300 × 113 × 0,8 = 117,520 l.s-1
Q = Q1 + Q2

= 82,682 + 117,520 = 200,202 l.s-1

Objem 15-ti minutového deště:
Q15min = 200,202 x 60 x 15 = 180 181,8 l = 180,182 m3
Odpadní vody dešťové budou zachyceny na střechách objektů a odvedeny potrubím uloženým v nosných
sloupech do areálové dešťové kanalizační sítě. Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě
srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
Dešťové vody z parkoviště budou odváděny přes odlučovač lehkých kapalin. Zpracovatel PD určil typ
odlučovače AS TOP 125/RCS/EO/PB.
Konstrukční a funkční popis ORL
Odlučovače typu AS top jsou vybaveny těmito základními funkčními částmi:
- usazovacím prostorem
- odlučovacím prostorem se skladovacím prostorem pro odloučené kapaliny
- dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem.
Odlučovač AS TOP 125/RCS/EO/PB se skládá ze tří válcových nádrží, které jsou osazeny pod zem, v
kombinaci plast x beton a jsou určeny k dodatečnému vybetonování meziprostoru na stavbě. Po montáži je
únosnost nádrže odlučovače zajištěna betonem a vodotěsnost původní plastovou skořepinou.
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Dvojitý plášť tvoří vnější i vnitřní bednění. Dvouplášťová nádrž odlučovače je opatřena potřebnou armovací
betonářskou výztuží fixovanou na plastové konstrukci s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu.
Odlučovač se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku tl. 200 mm z betonu C 12/15 a připojí se
přes hrdla na kanalizaci.
Technické a funkční parametry odlučovače jsou : max. průtok = 125 l/s, zbytkové znečistění = 0,2 mg NEL/l.
Úroveň obsahu sledovaných látek bude stanovena příslušným vodoprávním úřadem, případně správcem
kanalizace.
Odvedení srážkových odpadních vod z areálu bude řešeno jako gravitační. Dešťová kanalizace bude
navržena v osmi stokách z trub PVC DN 300 mm a bude zaústěna do stávající veřejné dešťové kanalizace DN
400 mm.
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).

Odpadní vody splaškové
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody
jednotlivých objektů dle následující tabulky:
Objekty obchodního centra

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce
-1

měsíční produkce
3

roční produkce

Objekt hypermarketu

11,85 m /den (≈ 0,137 l.s )

360,42 m /měs.

4.325 m3/rok

Objekt specializovaných prodejen

10,05 m3/den (≈ 0,116 l.s-1)

305,67 m3/měs.

3.668 m3/rok

21,90 m3/den (≈ 0,253 l.s-1)

666,09 m3/měs.

7 993 m3/rok

Celkem

3

Odvedení splaškových vod z areálu bude řešeno jako gravitační. Splašková kanalizace bude navržena ve
dvou stokách z trub PVC DN 250 mm, do nichž jsou napojeny jednotlivé přípojky. Splašková kanalizace bude
napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci DN250, která je vedena před objektem prodejny koberců a
která splaškové odpadní vody odvádí na městskou ČOV.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Během provozu obchodního centra budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a
srážkové vody zachycené na parkovacích stáních.
K čištění vod z parkovacích stání bude v areálu instalován odlučovač lehkých kapalin (ropných látek - ORL)
typu AS TOP 125/RCS/EO/PB – viz výše.
Odpadní vody z přípravy masa a lahůdek budou předčištěny na odlučovači tuků. Konkrétní typ a parametry
budou stanoveny v navazujících fázích projektové přípravy stavby tak, aby byly respektovány požadavky
provozovatele veřejné kanalizační sítě.

B.III.3. Odpady
V jednotlivých etapách přípravy, výstavby, provozu a ukončení činnosti stavby budou vznikat charakteristické
odpady, které lze zjednodušeně rozdělit do následujících skupin :
− odpady vznikající v rámci stavebních prací
− odpady, které vznikají periodicky provozem a údržbou
− odpady případně vzniklé po ukončení provozu.

Odpady vznikající při výstavbě
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů.
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Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími stavební činností bude upřesněna v příslušné smlouvě,
uzavřené mezi investorem a dodavateli stavebních a montážních prací.
Při výstavbě lze předpokládat produkci následujících druhů odpadů:
Katalogové číslo

Název odpadu

Vznik

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
Odpady z lepících materiálů
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

Obaly sypkých stavebních hmot

15 01 02

Plastové obaly

Obaly stavebních hmot apod.

15 01 03

Dřevěné obaly

Obaly stavebních hmot apod.

15 01 04

Kovové obaly

Obaly technologie

15 01 06

Směsné obaly

Obaly stavebních hmot apod.

15 01 07

Skleněné obaly

Obaly technologie a stavebních hmot

15 01 09

Textilní obaly

Obaly technologie a stavebních hmot

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
Obaly z nátěrových a těsnících hmot
těmito látkami znečištěné

17 01 01

Beton

Odpad z betonáže

17 01 02

Cihly

Stavební odpady

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

Stavební odpady

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
Směsné stavební odpady
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

17 02 01

Dřevo

Odpadní stavební dřevo

17 02 02

Sklo

Odpadní stavební sklo

17 02 03

Plasty

Odpadní stavební plasty

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Stavební odpady

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

Odpadní lepenky

17 04 05

Železo a ocel

Odpadní stavební kovy

17 04 09*

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

Odpadní stavební kovy

17 04 11

Kabely neuvedené pod 170410

Odpady z elektroinstalace

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Zemina ze skrývky

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06
Odpad izolačních stavebních materiálů
03

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem
Stavební odpady
17 08 01

20 01 01

Papír, lepenka

Odpad z komunálních služeb

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 39

Plasty

Odpad z komunálních služeb

20 03 01

Směsný komunální odpad

Odpad z komunálních služeb

Odpady vznikající v provozu
Vznik odpadu za provozu bude odpovídat sortimentu prodávaného zboží. V přehledu odpadů jsou uvedeny
nejběžnější odpady odpovídající předpokládanému provozu objektu. Množství odpadů je v této fázi určeno
odborným odhadem na základě informací investora. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno
v následných fázích přípravy a realizace stavby. Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat
běžným podmínkám v regionu a musí respektovat platnou legislativu.
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Předpokládaná produkce odpadů za provozu obchodního centra je souhrnně uvedena v následující tabulce:
Katalogové
číslo

Název odpadu

Kategorie

Nakládání s odpady

Roční
produkce (t)

Recyklace/odstranění

32

02 02 02

Odpad živočišných tkání

O

02 02 04

Kal z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku

O

02 03 04

Suroviny nevhodné
zpracování

ke

spotřebě

nebo

O

02 06 01

Suroviny nevhodné
zpracování

ke

spotřebě

nebo

O

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované
tkaniny, eleastomer, plastomer)

O

13 05 02*

Kaly z odlučovačů olejů

N

Recyklace/odstranění

0,3

13 05 03*

Kaly z lapáků nečistot

N

Recyklace/odstranění

6

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

Recyklace/ odstranění

95

15 01 02

Plastové obaly

O

Recyklace/ odstranění

55

15 01 03

Dřevěné obaly

O

Recyklace/ odstranění

10

15 01 06

Směsné obaly

O

Recyklace/ odstranění

120

15 01 07

Skleněné obaly

O

Recyklace/ odstranění

5

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkanina a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

Odstranění

0,01

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

Odstranění

16 06 01*

Olověné akumulátory

N

Recyklace/odstranění

0,01

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

N

Recyklace/odstranění

0,01

17 02 02

Sklo

O

Recyklace

1

18 01 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce

N

Odstranění

1

20 01 01

Papír a lepenka

O

Recyklace

400

20 01 02

Sklo

O

Recyklace

3

20 01 08

Biologicky
stravoven

Recyklace

8

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

Odstranění

0,025

20 01 39

Plasty

O

Recyklace

5

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

Recyklace/odstranění

5

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Odstranění

400

rozložitelný

odpad

z kuchyní

a

O

Recyklace/odstranění
Recyklace/odstranění
Recyklace/odstranění
Recyklace/odstranění

1
3
1
0,02

0,1

Pro provoz odpadového zázemí obchodního centra bude vybudována odpadová koncovka, která bude
využívat následující zařízení:
Samostatný chladící box – bude sloužit k uskladnění odpadu živočišného původu v teplotách 0 až +4°C.
Celý prostor včetně chladicího boxu se bude sanitovat hadicí napojenou na vodovodní baterii se studenou a
teplou vodou (82°C). Obsah bude pravidelně vyvážen.
Kompaktor pro komunální odpad – samostatný kompaktor na homogenizaci a shromažďování
komunálního odpadu. Bude umístěn v zásobovacím dvoře a bude denně vyvážen.
Kompaktor pro odpad ze zeleniny a ovoce – samostatný kompaktor na homogenizaci a shromažďování
odpadu ze zeleniny a ovoce. Bude umístěn v zásobovacím dvoře a bude denně vyvážen.
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Kompaktor pro kartony - samostatný kompaktor na lisování odpadu z papírových kartonů. Bude umístěn
v zásobovacím dvoře a pravidelně odvážen.
Další odpad bude uložen v kompaktorech umístěných venku u zadního traktu objektu pod zastřešením.
Servisní službu nakládání s odpady bude zabezpečovat na základě smluvního vztahu oprávněná osoba.
Detailní popis nakládání s odpady bude v rámci provozu řešen tímto smluvním partnerem, v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými v oblasti odpadového hospodářství a
v souladu se schváleným provozním řádem.
Další zásady nakládání s odpady v provozu
Součástí servisních smlouv k údržbě technologie bude podmínka, že servisní služba zajistí odběr a odstranění
odpadů vzniklých v rámci provedení této servisní činnosti.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve
vyhrazených a označených prostorách skladu. Směsný komunální odpad bude odvážen na základě písemné
smlouvy.
Veškerý odpad bude shromažďován separovaným způsobem, na jeho odvoz a likvidaci uzavře investor
příslušné smlouvy.
Kontejnery pro shromažďování odpadu jsou umístěny v prostoru zásobovacího dvora.
Vratné obaly jsou krátkodobě umístěny ve skladu uvnitř objektu a denně odváženy dodavateli.
Odpady podléhající zkáze jsou uchovávány v chlazených prostorách a denně odváženy.
Podél pěších komunikací a na parkovišti budou rozmístěny odpadkové koše.

Odpady vznikající po ukončení provozu v etapě odstranění
Po dožití stavby je možno stavební materiály z demolice vhodným způsobem dále využít nebo odstranit.
Malou část odpadů nebude možno využít zejména z důvodu jejich kontaminace nebezpečnými látkami,
případně z důvodu obsahu nebezpečných látek (zářivky apod.).
Předpokládaná produkce odpadů v etapě odstranění je uvedena v následující tabulce:
Katalogové číslo

Název odpadu

Kategorie

Nakládání s odpady

17 01 01

Beton

O

Recyklace

17 02 02

Sklo

O

Recyklace

17 02 03

Plasty

O

Recyklace

17 04 02

Hliník

O

Recyklace

17 04 05

Železo a ocel

O

Recyklace

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

Recyklace

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

Recyklace/odstranění

Během demolice a při likvidace objektu se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů, které budou
v době provádění demoličních prací v platnosti.

B.III.4. Ostatní
Hluk při výstavbě
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emitované hladiny hluku nejsou blíže specifikovány, nepřekročí však hygienické
limity stanovené pro hladiny hluku v období výstavby.
Na stavbě bude použita běžná stavební technika, včetně velkých stavebních strojů (rypadla a bagry) a další
těžké techniky (nakladače, domíchávače betonu, finišery). Pro nakládání budou použity kolové nakladače,
přesun odtěžené zeminy a doprava stavebních prvků, hmot a surovin bude zabezpečena nákladními
automobily. Skládání materiálu a montáže konstrukcí budou prováděny pomocí autojeřábů. S postupem
stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.

STRANA 31 z 93

Obchodní centrum Kyjov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Předpokládaná dopravní zátěž během výstavby:
počet vozidel nákladních – 12 – 55/hodinu (dle etapy výstavby), v průměru 2 v chodu.
počet těžké techniky pro zemní práce – 2 nakladače.
Hladiny hluku předpokládaných zdrojů při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce:
Zdroj hluku

Hladina hluku LA (dB)*

Nákladní automobil

80

Kolový kloubový nakladač

90

Autojeřáb

100

Vibrátor na beton

108

Mobilní kompresorová stanice

100

Finišer

105

*Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje.

Hluk v provozu
Zdroje
−
−
−

hluku, související se záměrem, jsou následující:
obslužná doprava (vnější),
příjem zboží v areálu obchodního centra
technická zařízení budovy (vytápění, vzduchotechnika, chlazení).

Hlukové emise zdrojů hluku následující:
Doprava:

intenzita:
doba provozu:

736 vozidel/den, z toho 38 nákladních
pouze v denní době

Příjem zboží:

akustický tlak:
LAeq,T = 65 dB
doba provozu:
pouze v denní době
Pozn.: vykládka vozidel

Technická zařízení budovy:

akustický tlak:
LAmax 70 dB, LAeq,T = 65 dB
doba provozu:
nepřetržitě, v noční době provoz omezený
Pozn.: komíny kotelen, vzduchotechnické a topné jednotky, chlazení.

Vnitřní zdroje hluku v budově jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné.
Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Navržený záměr nenese zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Environmentální rizika
případných havárií a nestandardních stavů v zařízení lze rozdělit v rámci etapy výstavby a provozu
následovně :
Vodohospodářská havárie
Požár
Dopravní nehoda
Rizika vodohospodářských havárií
K havárii v období výstavby může dojít únikem paliva nebo oleje ze stavebních strojů, resp. nákladních
automobilů, případně při dopravní nehodě.
V případě úniku ropných látek v této fázi bude únik likvidován vhodným sorbentem, zemina bude odtěžena a
dále s ní bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
K havárii v provozu může dojít únikem paliva nebo oleje z pojíždějících a parkujících osobních automobilů,
případně v důsledku dopravní nehody.
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Havarijní stavy tohoto typu lze účinně řešit vzhledem k osazení odlučovače ropných látek na dešťové
kanalizaci a možnosti zdržení ropné kontaminace v tomto objektu. Případná vodohospodářská havárie bude
řešena standardními postupy dle platné legislativy.
Požár zařízení
V objektu obchodního centra budou umístěny hořlavé materiály – dřevo, papír, textilie a tkaniny, výrobky
z umělých organických vláken a plastických hmot, obalové materiály (palety, plastové a kartonové obaly),
drogistické a kosmetické zboží a spotřební chemie.
Z důvodu možného vzniku požáru jsou v rámci projekční přípravy aplikována konstrukční, technická a
organizační opatření k předcházení vzniku požáru. Koncepci požární bezpečnosti řeší zásady zajištění požárně
bezpečnostní řešení stavby, které bude pro záměr zpracováno.
Systém zajištění požární bezpečnosti
Budou planěny konstrukční, dispoziční a organizačně - bezpečnostní opatření a zásady jako jsou : rozdělení
objektů na požární úseky s různými stupni požárního rizika a stupni požární bezpečnosti, tvorba únikových
cest a jejich vybavení, odstupové vzdálenosti, přístupové komunikace, nástupní plochy a zásahové cesty
atd.…).
Mimo uplatnění těchto konstrukčních, dispozičních a organizačně - bezpečnostních opatření a zásad bude
požární zabezpečení řešeno :
- požárními hydranty osazené na vodovodním potrubí
- rozvodem vnitřní požární vody s instalovanými vnitřními hadicovými systémy
- osazením přenosných hasících přístrojů v objektech
- instalací nouzového osvětlení v budovách (bude spínat automaticky při výpadku elektrické energie)
- instalací EPS (elektrické požarní signalizace) dle požadavků požárního specialisty nebo investora
s přenosem informací na pult centrální ochrany
- instalace SHZ (sprinklerové hasící zařízení)
- instalace automatických a tlačítkových hlásičů požárů zapojených na požární ústřednu
- bude instalována signalizace požáru - akustická a optická formou sirénky
- se signalizací požárů bude zároveň přehráváno evakuační hlášení v místním rozhlasu.
V případě požáru lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, že dojde k emisnímu úniku pouze běžných
zplodin spalování jako jsou CO2, CO, SO2, NOX, TZL, organické látky.
Únik toxických zplodin jako produktů hoření ve větším množství nelze v případě požáru očekávat.
Rizika dopravních nehod
Navýšení dopravy vlivem provozu obchodního centra přináší zvýšené riziko dopravních nehod a vzniku úrazů
v jejich následků. Toto zvýšené riziko vychází z již nevyhovující dopravní situace v důsledku vysoké intenzity
dopravy v úseku křížovatek silnic I/54, II/432 a II/422, a dále z trasy a konstrukčních parametrů silnice
II/422 a chodníků v úseku od křižovatky se silnicí I/54 až po navržená odbočení do obchodního centra.
Jako eliminační opatření nehodovosti možnosti kolize silničních vozidel bude sice použito obousměrné
rozšíření silnice II/422 v místě napojení obchodního centra na tuto státní silnici, včetně vytvoření nových
odbočovacích pruhů a další opatření (instalace dopravního značení, informačních tabulí, dodržování pravidel
silničního provozu v areálu a dodržování max. povolené rychlosti 30 km/hod.).
Dalším rizikem jsou nehody s účastí chodců a cyklistů. Areál obchodního centra bude pro pěší a cyklisty málo
přístupný, případně přístupný pouze za zvýšeného rizika.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území pro záměr výstavby Obchodního centra Kyjov se nachází na západním okraji zastavěného
území města Kyjova, na pozemcích v prostoru za areály Domova Horizont Kyjov a Centra služeb pro seniory
Kyjov, vpravo od silnice II tř. č. 422 ve směru na Svatobořice - Mistřín.
Severní hranice obchodního centra zasahuje do honu zemědělských pozemků a k oplocenému areálu
Domova Horizont Kyjov. Z jihu je plocha budoucího obchodního centra vymezena silnicí II. tř. č. 422 ve
směru Kyjov – Svatobořice – Mistřín. Jihozápadní a západní hranice obchodního centra bude volně přecházet
do zemědělských pozemků a bude vytvářet hranici pro trasu plánované přeložky státní silnice I. tř. č. 54 tak,
jak je určena územně plánovacími limity lokality.
Plocha pro výstavbu je mírně svažitá, s jižní až jihozápadní expozicí, nadmořská výška dotčeného území je
v rozmezí od 201,4 do 207,5 m n.m.
Zájmové území je situováno na rozhraní městské zástavby a nezastavěných volných ploch. V území
převažuje zemědělské využití. Nejbližší obytná zástavba města se nachází jihovýchodně od navrženého
areálu na ulici Svatoborská. Širší okolí areálu a jeho poloha na území obce jsou patrné z následujícího
obrázku.
Obrázek č. 7: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Území města Kyjova náleží (dle sdělení č. 9 MŽP ČR, věstník částka 4, 04/2008) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
Území oznamovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody a mimo chráněné oblasti
přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny, což znamená:
 záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni;
 posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku;
 v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území a není jeho součástí; dotčené území
neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky;
 dotčené území není součástí soustavy Natura 2000;
 dotčené území není součástí přírodního parku.
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. V území nebyla prokázána přítomnost staré ekologické zátěže.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází za hranicí současného zastavěného území města Kyjova na pozemcích, které
územně plánovací dokumentace závazně vymezuje jako plochy pro občanskou vybavenost, s funkčním
typem Ok - Plochy pro objekty komerčního charakteru. Pro tyto plochy je v regulačních podmínkách směrné
části územního plánu komerční využití obvyklé a přípustné.
Nejbližšími objekty vyžadujícími hygienickou ochranu jsou ústav sociální péče Domov Horizont Kyjov a
Centrum služeb pro seniory Kyjov na ulici Strážovské. Plochy pro bydlení reprezentují rodinné domky na ulici
Svatoborské, zejména v části bezprostředně přiléhající ke státní silnici II/422. Celkový počet obyvatel města
je 12.200. Realizací záměru může potenciálně dotčeno asi 380 klientů obou sociálních zařízení a do 30
obyvatel na ulici Svatoborská.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Kyjova patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do
OZKO je překračování limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na celém území. Ovzduší v místě
situování záměru, podobně jako na celém území města Kyjova, lze ve vztahu k charakteristikám emisí
z hodnoceného zdroje charakterizovat jako mírně znečištěné. Toto znečištění je dané imisní zátěží a je dle
údajů ČHMÚ (Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004) na úrovni průměrných hodnot (viz
následující tabulka).
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Znečišťující látka
v ovzduší

Roční průměrná úroveň
imisí v μg.m-3

Imisní limity pro rozhodující emitované znečišťující látky

NO2

do 26

hodnota ročního imisního limitu IHr je 40µg.m-3

PM10

30 – 40

hodnota ročního imisního limitu IHr je 40 µg.m-3
hodnota ročního imisního limitu IHr je 10 000 µg.m-3

CO
benzo(a)pyren

do 0,5 ng.m-3

cílový imisní limit a dlouhodobé imisní cíle (termín dosažení)
1 ng.m-3 (31.12.2012)

Zdroji znečišťování ovzduší v území jsou spalovací a technologické zdroje znečišťování a liniové zdroje
silniční dopravy. Město Kyjov je lokálním dopravním uzlem s dominantním podílem dopravy na státní silnici
I/54. Dopravní zátěž je zdrojem emisí CO, NOX, NO2, PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu a dalších zplodiny
spalování.
Hlavním stacionárním zdrojem znečišťování v území jsou sklárny VETROPACK MORAVIA GLASS a.s. (NOX,
SO2, Cl, F, kovy) a Teplárna Kyjov a.s. (CO, NOX, CXHY). Menšími zdroji jsou technologické zdroje (Šroubárna
Kyjov, mlýny Delta atd.) a spalovací zdroje (Šroubárna Kyjov, kotelny závodů a institucí) atd….
Imisní zátěž PM10 jde i na vrub intenzivní zemědělské výrobě a malému podílu lesů, trvalých porostů a kultur
v okolí. Z naměřených hodnot je zřejmé, že v blízkosti měřící stanice dosahují koncentrace plynných škodlivin
podlimitní úrovně, tuhé znečišťující látky překračují limit pro maximální denní koncentrace.

Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží řešená lokalita v klimatické oblasti T4, tedy ve velmi teplé oblasti s následující
charakteristikou :
T4 - velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a
podzimem. Zima je velmi krátká, teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky. Převládající směr větrů je severozápadní, častý je výskyt lokálních inverzí.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Průměrná roční teplota

9,2°C

Průměrná teplota v lednu

-2° až -3°C

Průměrná teplota v červenci

19°až 20°C

Průměrná teplota ve vegetačním období

16,1°C

Průměrné roční srážky

540 mm

Počet letních dnů

60 – 70 za rok

Počet dnů s teplotou vyšší než 10°C
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

170 – 180 za rok
40 – 50 dnů za rok

Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů

100 – 110 za rok
30 – 40 za rok

Úhrn srážek ve vegetačním období

300 – 350 mm

Úhrn srážek v zimním období

200 – 300 mm

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr je umístěn za západním okraji zastavěného území města Kyjova. Nejbližší chráněný venkovní prostor
se nachází severně a východně. Jedná se o areály zařízení poskutujících zdravotní a sociální péči –
Nemocnice Kyjov, Domov Horizont Kyjov a Centrum služeb pro seniory Kyjov na ulici Strážcovské a rodinné
domky na ulici Svatoborské.
Stávající hluková situace v území je dána hlukem z dopravy na okolních komunikacích (zejména silnici II. tř.
č. 422) a běžným hlukem příměstské zástavby.
Vyhodnocení stávající úrovně hlukové situace bylo ověřeno přímým měřením v lokalitě ve 3 stanovištích
reprezentujících případně výstavbou záměru ovlivněné chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní
prostory staveb. Výsledky měření byly zpracovány výpočetním programem.
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CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR

Stanoviště č.1

hranice pozemku
měřeno 3.4.2008 v době 13.00 h – 14.00 h

stanoviště:

Příjezdová cesta k areálu léčebny, 25 m od st. silnice č.422 Hodonín - Kyjov,
mikrofon umístěn na stojanu ve výšce 1,8 m nad zemí, opatřen chráničem proti
větru a orientován ke zdroji hluku

dominující zdroj hluku: silniční doprava

hladina LAeq,1s (dB)

Část časového průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,1s
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
1

31

61

91

121

151

181

211

241

271

301

331

361

391

421

451

481

511

541

571

601

čas T (s)

Hladiny hluku s procentuelní významností
hladina

L1

L10

L50

L90

L99

hodnota

69,3 dB

62,8 dB

57,0 dB

51,0 dB

47,4 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku

LAeq,T = 59,8 dB
HLUKOVÉ POZADÍ - převzata statistická hodnota z měřeného souboru

L99 = 47,4 dB
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CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR

Stanoviště č.2

nejbližší obytná zástavba - RD , Svatoborská 429/98
měřeno 3.4.2008 v době 14.00 h – 15.00 h

stanoviště:

Venkovní prostor před RD ve směru k st. silnici č. 422 Hodonín – Kyjov,
mikrofon umístěn na stojanu ve výšce 1,8m nad zemí, 4m od osy jízdního pruhu
silnice na ulici Svatoborská, 6m od fasády RD, opatřen chráničem proti větru a
orientován ke zdroji hluku

dominující zdroj hluku: silniční doprava

hladina LAeq,1s (dB)

Část časového průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,1s
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
1

31

61

91

121

151

181

211

241

271

301

331

361

391

421

451

481

511

541

571

601

čas T (s)

Hladiny hluku s procentuelní významností
hladina

L1

L10

L50

L90

L99

hodnota

76,2 dB

67,5 dB

59,8 dB

52,9 dB

50,0 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku

LAeq,T = 65,1 dB
HLUKOVÉ POZADÍ - převzata statistická hodnota z měřeného souboru

L99 = 50,0 dB
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Stanoviště č.3

CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR

7,5 m od osy bližšího jízdního pruhu st.s. č.422
měřeno 3.4.2008 v době 15.00 h – 16.00 h

Stanoviště:

Volný venkovní prostor naproti příjezdové cesty k areálu léčebny
mikrofon umístěn na stojanu ve výšce 1,8m nad zemí, 7,5m od osy jízdního pruhu
st. silnice č.422 Hodonín - Kyjov, opatřen chráničem proti větru a orientován ke
zdroji hluku

dominující zdroj hluku: silniční doprava

hladina LAeq,1s (dB)

Část časového průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,1s
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
1

61

121 181 241 301 361 421 481 541 601 661 721 781 841 901 961 1021 1081 1141 1201 1261 1321 1381 1441

čas T (s)

Hladiny hluku s procentuelní významností
hladina

L1

L10

L50

L90

L99

hodnota

76,8 dB

71,6 dB

63,6 dB

55,9 dB

49,1 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku

LAeq,T = 67,7 dB
- výchozí výpočtová hodnota
HLUKOVÉ POZADÍ - převzata statistická hodnota z měřeného souboru

L99 = 49,1 dB
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HLUKOVÁ ZÁTĚŽ ÚZEMÍ
Denní doba 6.00 h – 22.00 h

Průběh izofon ve výškové úrovni 6 m

Rozložení hlukových pásem
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Noční doba 22.00 h – 6.00 h

Průběh izofon ve výškové úrovni 6 m

Rozložení hlukových pásem
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Situace zájmového území s vyznačením měřících míst je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek č. 8: Umístění záměru, umístění měřících míst

Z interpretace výsledku tohoto modelování je patrné, že stávající akustická zátěž ve vybraných chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb je v denní době na úrovni nad 60 dB a
v noční době nad 50 dB.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivního či elektromagnetického záření, případně další fyzikální či
biologické faktory.

C.II.4. Voda
Povrchové vody
Hodnocené území patří hydrograficky do hlavního povodí řeky Moravy a k jejímu dílčímu povodí 4-17-01 Dyje
od Svratky po ústí, k povodí toku Kyjovka. Tok Kyjovka protéká městem Kyjov ve směru sever – jih svými
říčními kilometry 52 až 50. Kyjovka pramení na jižních svazích Vlčáku v nadm. výšce 512 m n.m. a ústí do
Dyje u státní hranice s Rakouskem. Plocha povodí toku je 665,8 km2, průměrný roční průtok v ústí je
1,09m3.s-1.
Základní hydrologické údaje toky Kyjovka, v profilu Kyjovka – Kyjov, říční kilometr 49,856, jsou dle ČHMÚ
následující : číslo hydrologického pořadí 4–17–01–071, plocha povodí 117,25km2, průměrný roční průtok 350
l.s-1.
M-denní průtoky QMD v l.s-1
QMD
l.s-1

30
760

90
390

180
240

270
150

330
80

355
50

364
20

5
14

10
20

20
28

50
36

100
40

N-leté průtoky QN (10/1999) v m3.s-1
QN
m3.s-1

1
8

2
11

Dalšími toky v širší dotčené části povodí je Sobulský potok s levostranným přítokem Bukovanka.
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Obrázek č. 9: Hydrologická mapa

Podzemní vody
Území náleží hydrogeologickému rajónu č. 2250 – Dolnomoravský úval – severní část. Rajón zahrnuje
neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví. Geologické prostředí je charakterizováno
převážně výskytem terciérních a křídových sedimentů. Výskyt podzemních vod je vázán na vrstevné
kolektory štěrkopískových sedimentů. Hladina podzemních vod je napjatá, mocnost souvislého zvodnění se
pohybuje v rozmezí od 5 do 15 m. Propustnost geologických struktur kolektoru je průlinovitá s koeficientem
transmisivity 1.10-4-1.10-3 m2.s-1. Celkově lze označit prostředí rajónu jako prostředí nepříznivé pro oběh a
akumulaci podzemních vod, případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí slouží pouze k lokálnímu
zásobování pitnou vodou.
V širším zájmovém území podzemní voda proudí ve směru SZ a je vázána na mělký oběh v průlinově
propustných kvarterních fluviálních sedimentech řeky Kyjovky a v neogenních sedimentech. Hladina
podzemní vody se nachází v hloubkách od 2 až 3,6m v nivě řeky Kyjovky a postupně, se vzrůstající
vzdáleností od úvalu a nivy toků zaklesává. Výskyt měkých podzemních vod je ovlivněn i výskytem
kvarterních písčitých hlín a jílů a obsahem jemnozrnných neogenních materiálů.

Zátopová území
Záměr je lokalizován mimo zátopová území pro Q100 okolních toků.

Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů určených pro veřejné zásobování pitnou vodou.

C.II.5. Půda a horninové prostředí
Půda
Geomorfologicky je zájmové území situováno na svahu jižní a jihozápadní expozice, při západním okraji
zastavěného území města Kyjova. Geologicky je území tvořeno Karpatským flyšem, který je překryt mocnými
vrstvami písků, které tvořily dno třetihorního moře. Tyto usazeniny jsou byly většinou překryty eolickými
pleistocénními vrstvami spraší, které dosahují různých mocností, místy až 8m.
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Stručná charakteristika hlavních půdních představitelů
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. Na základě orientačního pedologického průzkumu a po konfrontaci s písemnými a
kartografickými materiály Komplexního průzkumu zemědělských půd a Bonitace zemědělského půdního
fondu dotčené oblasti lze konstatovat, že širší území je tvořeno černozemí typickou, černozemí karbonátovou
na spraši, černozemí a hnědozemí i slabě oglejenou erodovanou na spraši a nivní půdou glejovou na nivních
uloženinách (nevyskytují se v ploše záměru). Zrnitostně se jedná o půdy převážně středně těžké, hluboké a
až na nivní půdy s příznivým vodním režimem.

Charakteristika půdotvorného substrátu
Název substrátu:

spraš

Geologická příslušnost:

čtvrtohory (starší)

Všeobecná charakteristika:

větrem naváté hlíny se značným obsahem prachových částic
s obsahem asi 10 - 15 % písku a kolem 5 % fyzikálního jílu.
Barva závisí na obsahu rozptýleného hnědele a uhličitanu
vápenatého. Obvykle bývá světle šedožlutá až světle hnědá.
Slabě zpevněná struktura, homogenní, všesměrná.

Petrografické složení, chemismus:

převládá křemen, dále živce. Důležitou součástí je kalcit,
buď jemně rozptýlený, nebo ve formě výkvětů a žilek.
Vykazuje dostatek nezbytných mikroprvků (Cu, Zn, Mn, Co).

Obtížnost zvětrávání:

zvětrává lehce

Mocnost zvětraliny (pokryvu):

velmi hluboká, u překryvů podložních hornin hluboká,
středněhluboká, lokálně mělká

Skelet:

bez skeletu

Zrnitostní složení:

ojediněle hlinitopísčitá, převážně hlinitá, lokálně jílovitohlinitá

Minerální síla:

CaCO3 nadprůměrně, K2O dostatek, P2O5 dostatek, u
překryvů spraší na písčitých a štěrkopískových terasách je
CaCO3 splaven do větších hloubek teras

Poznámka:

uplatňuje se jako velmi hluboký substrát, nebo jako mateční
substrát ve formě překryvů hornin útvarné skupiny třetihor
a čtvrtohor - pleistocénních teras a vápnitých navátých písků

Černozemě
Jsou rozšířeny v našich nejsušších a nejteplejších oblastech, kde vznikly v raných obdobích postglaciálu pod
původní stepí a lesostepí. V dnešní době se uchovávají ve své původní podobě převážně jen díky zemědělské
kultivaci. Roční úhrn srážek v černozemních oblastech činí 450-650 mm, průměrná roční teplota je nad 8 oC.
Matečným substrátem jsou většinou spraše, jen místy se uplatňují také zvětraliny slínovců (slíny), vápnité
terciérní jíly nebo vápnité písky. Nadmořská výška výskytu černozemí zpravidla nepřesahuje 300 m. Utváření
terénu je převážně ploché, rovinaté. Místy však se černozemě hojně uplatňují v pahorkatinném a dokonce
vrchovinném reliéfu. Hlavním půdotvorným procesem při vzniku černozemí byla intenzivní humifikace, která
probíhala pod stepní vegetací (černozemní půdotvorný pochod). Pro půdní profil je charakteristický nápadně
mocný, tmavě zbarvený humusový horizont, který obvykle zasahuje do hloubky 60-80 cm. Tento horizont se
vyznačuje odolnou vodostálou strukturou a hojným edafonem (výskytem živých organismů v půdě). Pro
spraš je příznačná přítomnost vápnitých žilek, povlaků a konkrecí (cicvárů) a chodeb stepních savců,
vyplněných humózní zeminou (krotovin). Černozemě jsou nejčastěji středně těžké, bez skeletu, s vyšším až
vysokým obsahem kvalitního humusu, mají neutrální reakci a velmi dobré sorpční vlastnosti. Také fyzikální
vlastnosti jsou většinou velmi příznivé.
V současné době jsou černozemě prakticky bez výjimky využity jako orná půda. Na území našeho státu jsou
nejhodnotnějšími zemědělskými půdami vůbec a jsou vhodné pro pěstování nejnáročnějších zemědělských
plodin.
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Hnědozemě
Hnědozemě jsou zastoupeny v nižším stupni pahorkatin nebo v okrajových částech nížin. Podnebí je poněkud
vlhčí než u černozemních oblastí; roční úhrn srážek se pohybuje od 500 do 700 mm, průměrná roční teplota
od 7 do 9 oC. Hnědozemě vznikaly pod původními dubohabrovými lesy. Půdotvorným substrátem je
nejčastěji spraš, dále sprašová hlína nebo i smíšená svahovina (polygenetická hlína). Hnědozemě jsou
nejvíce rozšířeny mezi 200 až 450 m n. m. na plošinách nebo mírněji zvlněných pahorkatinách, někdy i
vrchovinách. Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o
jílnaté součástky, které jsou zasakující vodou přemísťovány do hlubších půdních horizontů. Tento pochod
probíhá u hnědozemí méně výrazně než u následujícího půdního typu, illimerizované půdy. Pod humusovým
horizontem leží slabě zesvětlený eluviální (ochuzený) horizont, který je u většiny hnědozemí orbou zcela
zlikvidován (přiorán). V hloubce 30-50 cm je mocný, hnědě až rezavohnědě zbarvený horizont iluviální,
obohacený o jílovou substanci. Teprve pod ním leží matečný substrát. Jednotlivé horizonty se liší nejen
zbarvením, ale i zrnitostní skladbou (iluviální horizont je vlivem zvýšeného obsahu jílnatých částic poněkud
těžší) a strukturou (výrazná je zejména polyedrická, kostková až prizmatická struktura iluviálního horizontu).
Hnědozemě jsou nejčastěji středně těžké, někdy i těžší půdy. Obsah humusu je nižší než u černozemí,jeho
složení je však stále příznivé. Půdní reakce je zpravidla slabě kyselá, sorpční vlastnosti jsou poněkud
zhoršeny. Fyzikální vlastnosti jsou obvykle příznivé.
Hnědozemě jsou velmi hodnotnými zemědělskými půdami, které se agronomickou hodnotou blíží
černozemím, jsou však méně náchylné k vysychání. Slouží rovněž pro pěstování nejnáročnějších
zemědělských plodin.
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do a tříd ochrany zemědělské
půdy (ZP)
Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality vyskytující se v ploše záměru zařazeni do I. a III.
třídy ochrany zemědělské půdy.
Tabulka: Zařazení BPEJ do tříd ochrany

BPEJ

Výměra (m2)

Třída ochrany

2076

0.01.00
0.08.10
0.58.003

3106
6939
7800

I.
III.
II.

2081

0.01.00
0.08.10
0.58.003

1715
938
1156

I.
III.
II.

2086

0.08.10
0.58.003

1474
2371

III.
II.

2094

0.01.00
0.08.10
0.58.003

1991
939
505

I.
III.
II.

0.08.10
0.58.003

1767
2416

III.
II.

2102

0.01.00
0.08.10
0.58.003

2046
953
1314

I.
III.
II.

2105

0.01.00
0.08.10
0.58.003

2255
877
1124

I.
III.
II.

2110

0.01.00
0.08.10
0.58.003

1704
1881
2795

I.
III.
II.

Parcela č.

2097

3

Druh

orná půda

Části parcel mimo plochy předpokládaného záboru
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Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region
0 - region velmi teplý, suchý, se sumou teplot (nad + 10° C) 2800 - 3100, průměrnou roční teplotou 9 –
10 °C, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500 - 600 mm, pravděpodobností suchých
vegetačních období v rozmezí 30 - 50 a vláhovou jistotou 0 - 3;
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ). Účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí;
01 - černozemě (typické a karbonátové) na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem;
08 - černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla vyšší
zrnitosti, středně těžké;
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice
Číslo kódu 0 - svažitost: 0 - 3o, rovina, expozice všesměrná;
Číslo kódu 1 - svažitost: 3 - 7o, mírný svah, expozice všesměrná;
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy
Číslo kódu 0 - skeletovitost: žádná, půda: hluboká.

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. zástavbu.

Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Jelikož není reálný předpoklad kontaminace půdního pokryvu zájmového území anorganickými nebo
organickými škodlivinami, nebyly prováděny odběry půdních vzorků za účelem jejich analýz na tyto
škodliviny. Zranitelnost půd vůči antropogenním vlivům (kontaminace rizikovými škodlivinami, acidifikace) je
dána především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová
výměnná kapacita a stupeň nasycenosti sorpčního komplexu). Čím jsou sorpční vlastnosti půd vyšší, tím je
vyšší i jejich odolnost vůči antropogenním znečištění. Půdy vymezené na zájmové lokalitě jsou řazeny mezi
slabě náchylné (ČM) a náchylné (HM).

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území záměru následujícím
morfologickým jednotkám:
provincie Karpaty
subprovincie Západní Karpaty
podsoustava Středomoravské Karpaty
celek Kyjovská pahorkatina
podcelek Mutěnická pahorkatina
okrsek Žádovická pahorkatina.
Vnější Západní Karpaty jsou tvořeny svrchnokřídovými až oligocenními mořskými uloženinami pískovců a
jílovců, v menší míře i slepenců, často s výrazným, mnohonásobně se střídajícím zvrstvením - tedy
uloženinami typického flyše. Kyjovská pahorkatina je členitou pahorkatinou s paleogenních flyšových
souvrství s nejvyšším bodem Babí lom (417 m n.m.), převážně erozně denudačním charakterem reliéfu, se
široce zaoblenými rozvodními hřbety a rozevřenými údolími, která se ve směru jižně od Kyjova postupně
rozšiřují. Charakteristickými znaky jsou protáhlé hřbety, odlesněné zcela hospodářsky využitelné. Niva
Kyjovky je urbanizovaná, jižně od Kyjova se členitost reliéfu snižuje a rozšiřuje se i vlastní niva.
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Záměr se nachází na západním okraji zastavěného území města Kyjova, na jižních svazích místní tratě „Od
Svatobořicka“. Úroveň terénu v místě výstavby záměru se pohybuje v rozmezí od 201,4 do 207,5 m n.m.
Záměr je lokalizován v oblasti příměstské zóny, původní charakter území je zatížen antropogenními prvky
(imise z průmyslu a dopravy), část pozemků je bez intenzivního zemědělského využití (extenzivní zahrada).

Geologické poměry
Geologicky je území tvořeno Karpatským flyšem, který je překryt mocnými vrstvami písků, které tvořily dno
třetihorního moře. Lokalita náleží ke strukturám soustavy Vídeňské pánve, která je v této části vyplněna
sedimenty neogénu a kvartéru. Neogén tvořící podloží kvartéru je zastoupen panonem (žlutošedé jíly
s převládajícím podílem písčité složky s převahou šedých, jemnozrnných až prachových písků). Kvartér je
reprezentován fluviálními písčito – hlinitými sedimenty (holocén) v okolí vodotečí a neolitickými uloženinami
v podobě písků, eolickými pleistocénními vrstvami spraší a sprašových hlín, které dosahují různých mocností,
místy až 8m.
Geologický, hydrogeologický a inženýrsko - geologický průzkum nebyl v dané etapě přípravy stavby
uskutečněn. Lze však důvodně předpokládat, že v hloubce zakládání staveb, případně v podloží nutném pro
jejich bezpečné zakládání, se nevyskytuje ustálená hladina podzemních vod. Základové poměry v území lze
předběžně označit jako jednoduché. Před zahájením prací bude proveden inženýrsko-geologický průzkum
stavební lokality.
Obrázek č. 10: Geologická mapa území

Sjednocená legenda GeoČR 50
kenozoikum
kvartér

spraš a sprašová hlína (eolická) (složení křemen +
přímesi + CaCO3)
písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)

holocén

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)

navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní)
(složení proměnlivé)

KARPATY

nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty
vodních nádrží)
smíšený sediment (deluviofluviální)
písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální)
(složení pestré)

neogén

miocén
jíly, prachovité jíly, prachy, prachovce, písky, místy s
polohami štěrků (fluviolakustrinní)

paleogén, neogén

pleistocén

oligocén, miocén

navátý písek (eolická) (složení křemen převážně +
příměsi)

slepenec (marinní)
pískovec, slepenec (marinní)
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
V dotčeném území se nenacházejí žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.6. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Podle Biogeografického členění ČR (Culek, 1996) náleží území do Ždánicko – Litenčického bioregionu, který
je tvořen nízkou teplou pahorkatinou na měkkých vápnitých sedimentech. Tvoří přechod mezi typickými
částmi západokarpatské a severopanonské poprovincie. Dominuje zde 3. dubo-bukový vegetační stupeň,
reprezentovaný v nejvyšších částech bohatými západokarpatskými bučinami nižších poloh. V současnosti
jsou zde zastoupeny velké komplexy dubohabrových a bukových lesů, v bezlesí převažuje orná půda, časté
jsou sady a vinice.
Z regionálně fytogeografického hlediska se zájmové území nachází v obvodu s teplomilnou květenou termofytiku, na rozhraní floristických okrsků 14-Jihomoravský (Dyjskosvratecký úval) a 16-Jihomoravská
pahorkatina, podokrese Hustopečská pahorkatina. Intenzivní zemědělské využívání úrodných ploch snížilo
množství mezí, úvozových cest, luk a starých sadů, které jsou v intenzivně využívané krajině druhotným
nositelem pestrosti biologických druhů.
Mimo plochy zahrad a vinohradů ve východním okraji města se v řešeném území nedochovaly téměř žádné
zbytky těchto ploch. Výjimku tvoří lokalita na severozápadě katastru, na vlhké louce Bukovanky a malé
segmenty stepní a polostepní vegetace nad železniční tratí u hranice katastru Kyjov - Vlkoš.
Z hlediska členění skupin geobiocénů území přináleží do biochory teplých niv, biochor pahorkatin na teplých
vápnitých sedimentech. Převažujicí stg jsou Ulmi-Fraxineta carpini, Fagi-Querceta tiliae, Ligustri-Querceta,
Fagi-Querceta typica a Fagi-Querceta tiliae.
Podle zoogeografického členění (Mařan in Buchar, 1983) leží zájmové území v přechodné zóně mezi českým
a podkarpatským úsekem provincie listnatých lesů. Výskyt živočichů je značne omezen nedostatkem lesů.
Průmyslové systémy v zemědělství (minerální hnojení, zornění, nedostatek krajinné zeleně) značně snížily
stavy drobné zvěře (zajíc, koroptev ..).

Ekosystémy
Řešené území je charakterizováno jako území pozemků zemědělské půdy s absencí jakýchkoli cennějších
přírodních ekosystémů. Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější
přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy požívající zvýšené ochrany. Jedná se o zemědělsky využívanou
ornou půdy a zahradu.

Fauna a flóra
Areál obchodního centra je součástí zemědělských pozemků navazujících na urbanizované plochy (areály
zařízení poskutujících zravotní a sociální péči - Domov Horizont Kyjov a Centrum služeb pro seniory Kyjov na
ulici Strážovské) a státní silnici II/422. Plochy přírodního charakteru se v řešeném území nenacházejí.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Flóra i fauna zájmového území je ovlivněna využíváním pozemku. Urbanizovaná a agrární část katastru je na
živočichy chudá. Lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu,
hmyzožravci a drobní hlodavci (myšice, hraboš), běžní zástupci ptactva.
Ze živočichů se v širším území, t.j. v lesích na severozápadě území, v zahradách a sadech, běžně vyskytují
některé druhy ptáků - káně lesní, poštolka obecná, sova pálená, hrdlička divoká, kukačka, žluna zelená,
strakapúd prostřední, žluva hajní, vrána obecná šedá, straka, sýkory koňadra a modřinka, kos, drozd zpěvný,
skřivan polní, špaček, stehlík, pěnkava obecná, strnad obecný a vrabec polní.
STRANA 48 z 93

Obchodní centrum Kyjov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Ze savců ježek evropský, krtek evropský, hraboš polní, zajíc evropský, srnec hajní. Výstavbou nebudou
dotčena stanoviště a omezena reprodukce.
Dřeviny rostoucí mimo les v ploše předpokládané zástavby zastupuje liniový porost 23 ks borovice lesní v SV
části pozemku, 14 ks ořešáků, 2 ks třešně. Tato zeleň bude v rámci přípravy území odstraněna.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.

Územní systém ekologické stability, územní ochrana přírody
Pestrost přírodě blízkých společenstev v Kyjově a okolí je velmi nízká až nulová. Převládají intenzivně
využívané plochy, cennější lokality se vyskytují sporadicky podél toků a v prostoru drobné držby pozemků.
Koeficient ekologické stability (poměr ploch stabilních a nestabilních ekosystémů) je velmi nízký (= 0,09).
Nadregionální systém ekologické stability prochází severně od města Kyjova přes rozsáhlý komplex Chřibů
(s regionálním biocentrem Moravanské louky) a Ždánického lesa a navazuje na regionální systém přes lesní a
luční porosty ve směru Věteřov – Strážovice (regionální biocentrum Babí lom) – Mistřín (regionální
biocentrum Bažantnice). Osu lokálního ÚSES tvoří regulovaný tok Kyjovky jako biokoridor s biocentrem
Městského parku.
Na řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické stability.
V katastru města se nevyskytují prvky nadregionální systému ekologické stabily území. Nejbližšími prvky
regionálního významu jsou regionální biocentra Babí lom (k.ú. Věteřov) a Bažantnice (k.ú. Mistřín).
Na katastru města jsou vymezeny funkční registrované významné krajinné prvky - lokální biocentra :
Kukle (maloplošné zahrady, vinice, sady a systém mezí na svazích jihozápadní a jižní expozice, cca 2,3
km JV);
Příčník (částečně existující biocentrum v prostoru bývalé železniční tratě Kyjov – Milotice, cca 1,9 km
JV);
Pod Brněnkou (funkční biocentrum toku Bukovanky, převažují vlhké louky na východě lokality vrbový
proutník);
U Boršova (částečně existující biocentrum na Kyjovce, východní část je topolový lesík, cca 2,6 km SV).
VKP ze zákona, které jsou chráněny před poškozováním a ničením, jsou především lesy a vodní toky.
Na zájmové území ani v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR,
PP) podle §§ 16, 25, 28, 33, 35, 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění).
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.

Krajina
Krajina v širším území je zcela přeměněna lidskou činností (zemědělská a průmyslová výroba, výstavba a
doprava) s minimálním výskytem přírodních biotopů.
Převážně agrární charakter krajiny je dán příznivými přírodními podmínkami (zejména kvalitou půdy a
morfologií terénu). Převažuje orná půda, na svahových polohách v severní a východní části katastru města
jsou zastoupeny vinice, zahrady a sady.
Bloky orné půdy mají velkovýrobní charakter. Jejich vnitřní členění, odpovídající uživatelským vztahům, je
naznačeno druhem pěstované plodiny. Vnější obrysy bloků zemědělské půdy tvoří převážně silnice,
vodoteče, případně účelové cesty. Fádní a obtížně prostupná krajina rozsáhlých honů orné půdy nemá
motivující či inspirující charakter pro rekreační využití obyvatel.
Pro rekreační využití krajiny pěsí turistiky a cykloturistiky jsou využívány pouze lokality drobné půdní držby
zahrad, sadů a vinic, případně tratě s udržovanou polní cestní sítí. Podíl této drobné držby do určité míry
kompenzuje zjednodušený charakter krajiny. Procentické zástoupení těchto „zelených“ kultur na celkové
rozloze katastru je : vinice 1,5%, zahrady 5,4%, sady 0,7%, travní porosty 1,4% a veřejná zeleň (parky,
sídlištní zeleň) 2,5%.
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Katastr města Kyjova je bez lesních komplexů, nejbližší lesní komplex je Chrast (východně 1,1 km), Hrubý
les a Nová Hora (severozápadně 1,2 km) a Stará Hora (západně 1,3 km) od hranice zástavby města Kyjova.
Charakter krajiny souvisí i s nedostatkem vodních ploch a vodotečí, které patří k výrazným krajinotvorným
prvkům. V katastru města Kyjova je evidováno 6,3 hektarů vodních ploch (0,8% z celkové výměry).
Lokalita budoucího staveniště je monokulturní agrocenózou, bez významné ekostabilizující či krajinně estetické funkce. Realizace záměru nepředstavuje zásah, který by významně měnil krajinný ráz a estetická
parametry území.
Obrázek č. 11: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Území staveniště lze zařadit mezi území archeologického zájmu. Přímo v řešeném prostoru nejsou
archeologické nálezy registrovány.

Dopravní a jiná infrastruktura
Areál záměru se nachází na okraji města Kyjova, v prostoru vymezeném územním plánem pro zařízení
komerčního charakteru. Dopravní obslužnost tohoto prostoru je předpokládána prostřednictvím silnice II. tř.
č. 422 v úseku Kyjov – Svatobořice-Mistřín, která se ve vzdálenosti cca 200m od areálu napojuje na hlavní
silniční komunikaci v území – silnici I. tř. č. 54 a následně křížením na silnici II. tř. č. 423. V cílovém stavu
může způsob dopravního napojení areálu pozměnit vybudování přeložky silnice I. tř. č. 54 (tzv. obchvatu
Kyjova).
Dominantní dopravní trasou, které bude provozem areálu nejvíce ovlivněna, bude průtah silnice I/54 městem
po ulici Nerudova a dvě výše zmíněné křižovatky na navazující ulici Strážcovské (křižovatka silnice I/54 a
II/423 a I/54 a II/422). Pouze v minimální míře lze očekávat ovlivnění provozu na ulici Svatoborská.
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Intenzita dopravy na komunikační síti dotčeného území byla v souvislosti se sčítáním prováděným ŘSD a
z iniciativy města několikrát v poslední době sčítána (orientační výsledky sčítání jsou uvedeny v kap.
B.II.4.).
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Územně plánovací dokumentace
Navržený areál je v souladu s územním plánem města Kyjova, který byl schválen Zastupitelstvem města dne
2.2.1998. V současné době jsou schváleny změny č. 1 až 6. Funkční využití dotčených ploch je specifikováno
jako plochy pro občanskou vybavenost, s funkčním typem Ok - Plochy pro objekty komerčního
charakteru (nejsou závazně vymezeny) – zařízení nad 800 m2 a nebo s vysokou frekvencí návštěvníků.
Jako závazná část územního plánu je vymezeno pouze funkční využití území pro zastavitelné plochy –
urbanistické řešení vymezující urbanistické využití ploch (účel využití plochy). Závazně nejsou vymezeny
zpřesňující (regulační podmínky) pro funkční typ (je možno je zpřesňovat na základě územně plánovací
dokumentace zóny nebo při územním řízení).
Charakteristika území podle ÚPD:
Závaznou funkcí území je občanská vybavenost, tj. uskutečňování činností, dějů a zařízení poskytujících
některé vybrané služby, zejména zdravotnické, vzdělávací, kulturní, sociální péče a to obvykle
v uzavřených areálech.
REGULAČNÍ PODMÍNKY – SMĚRNÁ ČÁST
1. Funkční využití :
Obvyklé a přípustné využití území je pro zdravotnické areály, vzdělávací areály, kulturní areály pro
sociální péči poskytující služny městského a nadměstského dosahu. Území pro komerční aktivity a výrobní
služby jsou většinou v otevřených areálech a to s často frekvencí styku s veřejností.
Podmínečně přípustné je na těchto plochách zařízení maloobchodní a stravovací, popř. nezbytné
technické vybavení.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které buď
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro tuto zónu.
Dominantní funkcí je občanské vybavení.
2. Limity a regulace :
Ok – plochy pro objekty komerčního charakteru. Území komerční je určeno především
k umísťování a uskutečňování dějů, činností a zařízení podnikatelských poskytujících služby obyvatelstvu.
Většinou v otevřených areálech s vysokou frekvencí styku s veřejností. U obchodní zařízení se jedná o
velkoprodejny (od 800m2 prodejní plochy).
Dominantní využití území zahrnuje provozovny fyzických a právnických osob – maloobchodní a
velkoobchodní zařízení, ubytovací zařízení, čerpací stanice, nákupní centra, výrobní služby, administrativu,
bankovnictví.
Podmíněně přípustné je bydlení, kulturní, sportovní a školské zařízení, zahradnictví.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení vyžadující zvláštní ochranu při zátěži prostředí,
popřípadě děje, činnosti a zařízení ohrožující prostředí hlukem, znečištěním ovzduší, vibracemi a
organoleptických zápachem.
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Obrázek č. 12: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Kyjova (bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Realizace oznamované aktivity v území, tj. výstavba Obchodního centra Kyjov, bude přinášet trvalé
působení některých negativních aspektů záměru s potenciálním vlivem na složky životního prostředí, zdraví
obyvatelstva, kvalitu a využití území. Převážně pozitivní budou naopak sociální a ekonomické aspekty
záměru.
Převážná většina negativních dopadů záměru je vyvolána nárůstem dopravy související se zásobováním
obchodních objektů a pohybem zákazníků do obchodního centra a jejími doprovodnými jevy – hlukem a
emisemi, dopravní zátěží, rizikem dopravních nehod a úrazů, znečišťování vody, plošnými nároky, estetikou
nově vytvořeného krajinného prostoru a psychickými účinky. Z hlediska lokalizace jsou tyto dopady vázány
zejména ulici Strážovskou a ulici Svatoborskou v části bezprostředně přiléhající ke státní silnici II/422 (tj.
v úseku od křižovatky s touto státní silnici po železniční trať).
Změna dopravní situace se může projevovat i v jiných částech města – např. možným nárůstem dopravy
v průtahu silnice I/54 Kyjovem (ul. Nerudova) a naopak nižší intenzitou dopravy v důsledku změn nákupního
chování zákazníků v centru města (tj. na ul. Kolárova, Masarykovu náměstí).
Z obecného pohledu lze záměr realizovat pouze za podmínek, že nárůst imisní zátěže dotčeného území
nebude v důsledku jeho provozu na úrovni, která může způsobovat škody na zdraví obyvatelstva, životním
prostředí, kvalitě a využití území, sociálních a ekonomických aspektech jeho rozvoje. V případě hodnocení
vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví tak v daném případě minimálně nesmí překračovat nejvyšší povolené
imisní a hygienické limity.
Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava, jejíž působení však samostatně, případně za spolupůsobení
stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování, nevyvolá přeslimitní stavy (znečištění ovzduší).
Hluk z dopravy, spolu se synergickým působením hluku z příjmu zboží a chodu technických zařízení budov
(vytápění, vzduchotechnika a chlazení), však může vyvolat nárůst akustické zátěže lokality až na úroveň
překročení hygienických limitů, což je hranice možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Z tohoto důvodu
musí být v rámci eliminace této potenciální akustické zátěže realizována aktivní protihluková opatření.
Navýšení dopravy vlivem provozu obchodního centra, přestože se jeví v absolutních číslech jako relativně
malé, bude v konkrétní dopravní situaci křížovatek silnic I/54, II/432 a II/422 poměrně významné. Z širšího
pohledu regionální obslužnosti území je dopravní vliv záměru nevýznamný a prakticky zanedbatelný.
Riziko nehodovosti a úrazů spojené s dopravou na přilehlých komunikacích v důsledku realizace obchodního
centra zřejmě vzroste. Tento předpoklad vychází z již nevyhovující dopravní situace v úseku křížovatek silnic
I/54, II/432 a II/422, z trasy a konstrukčních parametrů silnice II/422 a doprovodného chodníku v úseku od
křižovatky se silnicí I/54 až po navržená odbočení do obchodního centra. V této souvislosti bude záměr
zejména dopravně nevyhovující pro chodce a cyklisty.
Závěr
Vlivy provozu obchodního centra na veřejné zdraví, včetně důsledku případných úrazů a dopravní
nehodovosti, lze za předpokladu respektování doporučených eliminačních a kompenzačních opatření hodnotit
jako omezené, málo významné a lokálně působící. Za těchto podmínek záměr samotný ani ve spojení se
jinými aktivitami v území, což jsou stávající a výhledové záměry v průmyslové zóně jih - Kyjov, které jsou či
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budou dopravně obsluhovány přes státní silnici II. tř. č. 422 a místní komunikací průmyslové zóny, nepovede
v zájmovém území k překračování příslušných hygienických limitů a k významnému nárůstu nehodovosti a
rizikům úrazů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit významné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů.


Z hlediska znečištění ovzduší se nepředpokládá významné a objektivně zjistitelné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních
limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, proto významné zdravotní vlivy nejsou předpokládány.



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže, které je v důsledku realizace záměru očekáváno,
bude eliminováno souborem technických protihlukových opatření na konstrukci jednotlivých
akustických zdrojů a stavebních objektech. V důsledku realizace těchto opatření vlivem provozu
záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné
zástavby.



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



Riziko nehodovosti a úrazů spojené s dopravou bude částečně eliminováno úpravou dopravního
připojení areálu OC samostatným sjezdem pro zásobování a samostatným sjezdem pro parkoviště,
úpravou státní silnice II/422 před hranicí města o samostatný levý odbočovací pruh do areálu
obchodního centra a šířkovou úpravou vozovky silnice v místě připojení komunikace pro zásobování
obchodního centra a vložením pruhu levého odbočení.



Riziko nehodovosti a úrazů spojené s automobilovou dopravou, pohybem chodců a cyklistů od
křižovatky silnice II/422 se silnicí I/54 až po obchodní centrum lze hodnotit jako mírně zvýšené ve
srovnání se současným stavem. Ve výhledu je vhodné zvážit možnost realizace pěší a cyklistickou
stezku podél silnice II/422 od ulice Strážovské.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (zemědělská půda) vyhrazené
územním plánem pro daný případně podobný typ využití (komerční stavby). Narušení psychické
pohody není předpokládáno.



Faktor pohody (který lze definovat jako soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně
ovlivňující elementy působící na naše pocity a to i za situace, že jejich míra nenaplňuje limitní
hodnoty dané platnou legislativou) bude ovlivněn. Lze očekávat nízké ovlivnění, které může v daném
případě nastat subjektivně nebo objektivně vnímaným přírůstkem hluku, prašnosti a emisí obecně,
snížením bezpečnosti pohybu osob na komunikacích následkem zvýšených průjezdů vozidel apod.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že záměr nebude zdrojem významných potenciálních zdravotních rizik
v důsledku znečištění ovzduší nebo hluku. Středně významným je potenciální nárůst rizika dopravních nehod
a úrazů s důsledky pro zdraví při provozu na komunikacích do obchodního centra.
Přímé sociální dopady stavby, zejména v důsledku nárůsti zaměstnanosti, lze hodnotit jako pozitivní, ale
celkově málo významné.
Pro obyvatelstvo realizace záměru může přinést významné pozitivní ekonomické dopady posílením
konkurenčního prostředí mezi obchodními subjekty. Pozitivní ekonomický aspekt záměru může mít i samotná
výstavba možností participace lokálních stavebních a ostatních dodavatelských firem.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Počet dotčených obyvatel
V bezprostředně dotčeném území na ulici Strážovská se nachází areály zařízení poskutujících zdravotní a
sociální péči – Nemocnice Kyjov, Domov Horizont Kyjov a Centrum služeb pro seniory Kyjov. Zejména klienti
a zaměstnanci v posledních dvou zařízeních mohou být potenciálně realizací záměru dotčeni.
Pokud budou realizovaná výše uvedená a v závěrech oznámení specifikovaná eliminační a kompenzační
opatření, nebude docházet k ovlivnění obyvatel v míře překračující příslušné limity, ani nebude záměr
v rozporu s urbanistickými funkcemi území.
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Ovlivnění a narušení faktorů pohody nízké až střední velikosti lze očekávat u obyvatelstva trvale bydlícího
v ulici Svatoborská, v části bezprostředně přiléhající ke státní silnici II/422 (tj. v úseku od křižovatky s touto
státní silnici až po železniční trať). To představuje asi 8 rodinných domků a asi 30 trvale bydlících obyvatel.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocený záměr ovlivní kvalitu ovzduší emisemi vznikajícími při spalování zemního plynu pro vytápění a
provoz vzduchotechniky a při provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu.
Pro vyhodnocení imisní zátěže Obchodního centra Kyjov byl zpracován výpočet podle metodiky SYMOS
97. Do výpočtu byl zahrnut vliv jak stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (kotelen), tak zdrojů plošných
(parkoviště, vjezd na státní silnici) a liniových (doprava po areálu). Výsledky modelového výpočtu znečištění
ovzduší jsou shrnuty v následujícím textu.
Realizací záměru vzniknou nové zdroje znečišťování ovzduší reprezentované dopravou a spalovacími procesy
při vytápěním objektů. Budou to zdroje bodové (vytápění), zdroje plošné (parkovací plochy pro zákazníky a
zaměstnance, pojezd kolem zásobovacích ramp, výjezd na hlavní silnici) a zdroje liniové, tj. příjezdové
komunikace na parkoviště a k zásobovacím rampám od silnice II/422 Kyjov – Svatobořice.
Emisní charakteristiky plošných a liniových dopravních zdrojů jsou popsány a kvantifikovány výše v tomto
oznámení. Pro výpočet rozptylové studie jako vstup posloužily emise ve „špičkové“ hodině a dále se
předpokládá, že tyto „špičkové“ emise budou trvat po celou otevírací dobu (7.00 – 22.00 hod). Jde tedy o
model založený na maximálních předpokladech, které v reálné situaci nenastanou.
Jako bodové zdroje byly do výpočtu zahrnuty dva spalovací zdroje - kotelny, které budou sloužit k vytápění
objektů (každý objekt bude mít samostatnou kotelnu). Zdrojem tepla pro objekt specializovaných prodejen
bude plynová kotelna o výkonu 640 kW (75 kW zázemí a požadovaný příkon ÚT pro potřeby
vzduchotechniky činí 570 kW). Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 125 000 m3/rok, maximální
hodinová potřeba 75 m3/hod. Zdrojem tepla pro objekt hypermarketu bude plynová kotelna s kondenzačním
kotlem. Předběžný výkon je plánován 570 kW (pro zázemí hypermarketu 95 kW, požadovaný příkon ÚT pro
potřeby vzduchotechniky 475 kW). Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 110 000 m3/rok,
maximální hodinová potřeba 71 m3/hod. Obě kotelny budou mít odvedeny spaliny do venkovního prostoru
(každá samostatně) ocelovým izolovaným komínem o průměru 300 mm nad střechu objektu.
Výpočet emisí je proveden na základě spotřeby paliva (zemní plyn) na hranici platného emisního limitu dle
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. (zařízení 0,2–1 MW) pro objem spalin suchého plynu za normálních stavových
podmínek:
Tabulka: Kvantifikace emisí – kotelna objeku specializovaných prodejen

Zařízení
Příkon
Palivo
Spotřeba paliva hodinová
Spotřeba paliva roční
Množství spalin
Znečišťující
látka
NOx
CO

Plynová kotelna objektu specializovaných prodejen
640 kW
zemní plyn
75 m3/hod
125 000 m3/rok
767,5 m3/hod
Maximální emise znečišťujících látek
Emisní limit
Hmotnostní tok znečišťující látky
3
g/h
kg/rok
[mg/m ]
200
153,5
255,8
100
76,75
127,9

Tabulka: Kvantifikace emisí – kotelna hypermarketu

Zařízení
Příkon
Palivo
Spotřeba paliva hodinová
Spotřeba paliva roční
Množství spalin

Plynová kotelna hypermarketu
570 kW
zemní plyn
71 m3/hod
110 000 m3/rok
726,5 m3/hod
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Znečišťující
látka
NOx
CO

Maximální emise znečišťujících látek
Emisní limit
Hmotnostní tok znečišťující látky
g/h
kg/rok
[mg/m3]
200
145,3
225,1
100
72,65
112,55

Podle zákona č. 86/2002 Sb., § 4, odst. 5 písm. c) a odst. 6 jsou výše uvedené zdroje kategorizovány jako
střední zdroj znečišťování ovzduší.
Jako vstupy pro výpočet rozptylové studie v tomto případě tedy posloužily hodnoty emisí NOx a CO na úrovni
platného emisního limitu.
Rozptylová studie modeluje situaci po uvedení záměru provozu. Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, kde
jsou platné imisní limity na ochranu zdraví lidí. Vzhledem k charakteru zdrojů znečišťování ovzduší a ve
vztahu k platné legislativě o imisních limitech (NV č.597/2006 Sb.), byl výpočet proveden pro emitované
znečišťující látky CO, NO2, PM10, benzen a benzo(a)pyren. Výpočet krátkodobých i průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR
v r.1998. K výpočtu byl využit program SYMOS´97v2003 verze 5.1.4.2 firmy IDEA-ENVI s.r.o. Tato metodika
je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat
krátkodobé i průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů. Metodika zahrnuje
korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu
průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a
rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat
příměsi) a 3 třídy rychlosti větru.
Z dat ČHMÚ Praha byla převzata podrobná větrná růžice pro posuzovanou lokalitu. Níže uvádíme její
souhrnné roční charakteristiky.
Tabulka: Větrná růžice - průměrné dlouhodobé četnosti směru větru v % (Kyjov)

m.s-1
N
1,7
9,27
5,0
6,47
11,0
1,26
součet 17,00

NE
3,71
3,70
0,60
8,01

E
4,34
1,66
0,00
6,00

SE
5,61
6,39
0,00
12,00

S
6,69
6,21
1,09
13,99

SW
5,40
2,94
0,67
9,01

W
6,46
2,38
0,16
9,00

NW
9,83
5,87
0,30
16,00

CALM
8,99

8,99

součet
60,30
35,62
4,08
100,00

Obrázek č. 13: Grafické znázornění větrné růžice

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území se sítí 660 referenčních bodů s krokem 50
m. Dalších 6 referenčních bodů bylo umístěno na významných místech. Referenční body byly umístěny do
výšky 1,5 m nad terén (dýchací zóna člověka), v případě budov do výše 6 m.
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Tabulka: Vybrané referenční body č.1-6:

Referenční bod č.

Umístění

Výška nad terénem (m)

1

Fotbalové hřiště v areálu ÚSP Kyjov

1,5

2

Budova v areálu ÚSP Kyjov

6

3

Budova v areálu ÚSP Kyjov

6

4

Venkovní bazén v areálu ÚSP Kyjov

5

Budova Domova důchodců Kyjov

6

Rodinný dům Svatoborská ul. č.p. 429

1,5
6
1,5

Obrázek č. 14: Vybrané referenční (výpočtové) body č.1-6

Tabulka: Maximální vypočtené hodnoty a jejich srovnání s imisními limity

Látka

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

Průměrná roční koncentrace

1,0

40

Maximální hod. koncentrace

18,9

200

Maximální denní osmihod. průměr

39,0

10000

Průměrná roční koncentrace

0,12

40

Maximální denní koncentrace

0,94

50

Průměrná roční koncentrace

0,007

5

Průměrná roční koncentrace

0,00004

0,001

Doba průměrování

NO2 (μg·m-3)
CO (μg·m-3)
PM10 (μg·m-3)
Benzen (μg·m-3)
-3

Benzo(a)pyren (μg·m )
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Tabulka: Vypočtené hodnoty v referenčních bodech - průměrné roční koncentrace

Průměrné roční koncentrace (μg·m-3)

Číslo ref.
bodu

NO2

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

1

0,30

0,04

0,0030

0,000015

2

0,20

0,02

0,0021

0,000010

3

0,17

0,02

0,0016

0,000008

4

0,17

0,02

0,0016

0,000008

5

0,09

0,01

0,0009

0,000004

6

0,09

0,01

0,0009

0,000004

Tabulka: Vypočtené hodnoty v referenčních bodech

Maximální

Maximální denní

Maximální denní

hod.koncentrace
(μg·m-3)

osmihodinový průměr

koncentrace

(μg·m )

(μg·m-3)

NO2

CO

PM10

1

11,5

17,8

0,55

2

9,4

16,4

0,38

3

9,1

14,5

0,37

4

8,7

14,7

0,40

5

6,9

12,1

0,27

6

7,7

19,4

0,34

Číslo ref.
bodu

-3

Z hodnot vypočtených koncentrací imisního příspěvku posuzovaných zdrojů jsou také sestrojeny izolinie
koncentrací výše uvedených znečisťujících látek. Izolinie jsou zakresleny do map posuzované lokality.
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Obrázek č. 15: Průměrná roční koncentrace NO2 (μg·m-3)

Obrázek č. 16: Maximální hodinová koncentrace NO2 (μg·m-3)

STRANA 59 z 93

Obchodní centrum Kyjov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek č. 17: Průměrná roční koncentrace benzenu (μg·m-3)

Obrázek č. 18: Maximální denní osmihodinový průměr CO (μg·m-3)
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Obrázek č. 19: Průměrná roční koncentrace PM10 (μg·m-3)

Obrázek č. 20: Maximální denní koncentrace PM10 (μg·m-3)
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Obrázek č. 21: Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu (μg·m-3)

Provozem posuzovaných zdrojů se zvýší imisní koncentrace sledovaných látek. Ovšem jak dokazují výše
uvedené hodnoty v tabulkách, jde o příspěvek nízký. Nejvyšší koncentrace byly vypočteny v těsné blízkosti
posuzovaných zdrojů.
Imisní příspěvek nového zdroje je dále hodnocen se započtením imisního pozadí. Kvalita ovzduší ve městě
Kyjově a blízkém okolí je ovlivněna zejména provozem následujících zdrojů znečišťování ovzduší – sklárna
VETROPACK MORAVIA GLASS a.s., Teplárna Kyjov a.s. Menšími zdroji jsou technologie, např. Šroubárna
Kyjov a spalovací zdroje (Šroubárna Kyjov, kotelny závodů a institucí).
Významným liniovým zdrojem ovlivňujícím imisní situaci ve městě je zejména silniční doprava. Město Kyjov
je lokálním dopravním uzlem s dominantním podílem dopravy na státní silnici I/54. Lokalita, kde se bude
obchodní centrum nacházet, je dále ovlivněna dopravou na silnici II.třídy č. 422.
Ovzduší v místě situování záměru lze charakterizovat jako mírně znečištěné. Toto znečištění je dané imisní
zátěží. Vzhledem k tomu, že ve městě Kyjov není umístěno žádné měření koncentrací znečisťujících látek,
jsou níže uváděné imisní koncentrace odečteny z map „Pole roční průměrné koncentrace benzenu a
benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2006“, které jsou prezentovány v ročence ČHMÚ Znečištění ovzduší na
území ČR v roce 2006. Pro srovnání jsou v tabulce níže v dalších dvou sloupcích uvedeny hodnoty, které byly
naměřeny na nejbližších měřících stanicích ČHMÚ BLOCM č. 1470 Lovčice (nachází se vzdálenosti cca 8 km,
jedná se o pozaďovou venkovskou měřící stanici s reprezentativností pro oblastní měřítko – desítky až stovky
km) a na stanici ZÚ BHODK č. 1198 v Hodoníně (vzdálenost cca 16 km, jde o pozaďovou městskou měřící
stanici s reprezentativností pro okrskové měřítko 0,5- 4 km).
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Tabulka: Imisní pozadí v roce 2006 (zdroj ČHMÚ Praha)

Imisní pozadí v roce 2006
(µg.m-3)

Znečišťující látka
v ovzduší
Dle ročenky ČHMÚ

č. 1470 Lovčice

č. 1198 Hodonín

NO2

< 26

20,2

21,7

CO (*)

600

--

--

30 - 40

29,8

27,5

<2

--

--

0,000 6 – 0,002

--

--

PM10
Benzen
Benzo(a)pyren

(*) Imisní pozadí je v tomto případě odhadnuto (pro srovnání např. průměrná roční koncentrace CO na měřících
stanicích v Brně se v roce 2006 pohybovala v rozmezí 582 – 838 µg.m-3, ve Zlíně 416,9).

Ze Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), na
základě dat z roku 2006 uveřejněných ve věstníku MŽP č.4/2008, lze konstatovat, že v zájmovém území,
podobně jako na většině území (80,6 %) v působnosti stavebního úřadu Kyjov, jsou překračovány imisní
limity pro denní koncentrace PM10. Překračování imisního denního limitu stanoveného pro PM10 není
neobvyklé. Např. v roce 2006 byl tento limit překročen na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic, které
koncentrace PM10 v ovzduší v České republice monitorují (což je 63,5 %).
Podobná je situace s plněním cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu. Tento cílový imisní limit je
překračován na 9,8 % území v působnosti stavebního úřadu Kyjov. V roce 2006 byl benzo(a)pyren sledován
na 28 lokalitách, z toho na 24 (86 %) byl cílový imisní limit (1 ng.m-3) překročen. Na všech lokalitách
hodnocených jako městské nebo předměstské bylo zaznamenáno překročení cílového imisního limitu, s
výjimkou dvou stanic, kde se roční průměr rovnal cílovému imisnímu limitu. Pouze na 2 venkovských
stanicích byl roční průměr pod cílovým imisním limitem. Stejně je na tom i posuzovaná lokalita, která je pod
vlivem stávající dopravní zátěže.
Ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím znečišťujících látek bude
docházet při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru
vypočtené koncentrace rychle klesají. Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně
nižší než při inverzích.
Krátkodobé koncentrace i roční průměry dosahují nejvyšších hodnot v těsné blízkosti zdrojů, se zvyšující se
vzdáleností postupně klesají.
Maxima krátkodobých koncentrací však nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší daného místa,
protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí zejména na četnosti výskytu
inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas několika hodin
nebo desítek hodin během roku.
Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti
výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými skutečnostmi, takže přesnost
jejího výpočtu je vyšší. Proto může být spíše považována za míru znečištění ovzduší v daném bodě.
Imisní příspěvek nového zdroje je dále hodnocen se započtením imisního pozadí, které je specifikováno výše.
Rozptylová studie hodnotí imisní situaci na fasádách nejbližších obydlených objektů, v nedalekém Ústavu
sociální péče (Domov Horizont) a v Domově důchodců (Centrum služeb pro seniory).
Imise NO2
Maximální hodnota příspěvku hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byla vypočtena 18,9 μg·m-3 (tj.
kolem 9,5 % imisního limitu), u vybraných referenčních bodů je maximum vypočteno v bodě č. 1 – 11,5
μg·m-3, tj. 5,7 % hodnoty imisního limitu (200 μg·m-3).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 v celé lokalitě činí maximálně 1,0 μg·m-3, u vybraných
referenčních bodů dosahuje maxima v bodě č. 1 - 0,3 μg·m-3, což představuje necelé 1% imisního limitu 40
μg·m-3.
Vlivem záměru není v případě imisních koncentrací NO2 očekáváno dosažení či překračování platných limitů.
Nárůst průměrné roční koncentrace bude velmi nízký.
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Imise CO
Maximální příspěvek denního osmihodinového průměru CO byl vypočten ve výši 39 μg·m-3, u vybraných
referenčních bodů je maximum vypočteno v bodě č.6 – 19,4 μg·m-3, tj. cca 0,2 % hodnoty imisního limitu
(10 000 μg·m-3).
Pokud vezmeme v úvahu imisní pozadí CO na úrovni 600 μg·m-3, ani v tomto případě nedojde k překročení
imisního limitu.
Imise benzenu
Příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu v celé lokalitě činí maximálně 0,007 μg·m-3, u vybraných
referenčních bodů dosahuje maxima v bodě č. 1 - 0,003 μg·m-3. Jedná se tedy pouze o malé zlomky imisního
limitu 5 μg·m-3. K jeho překročení nedojde ani po započtení imisního pozadí benzenu kolem 2 μg·m-3.
Imise benzo(a)pyrenu
Příspěvek k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu v celé lokalitě činí maximálně 0,00004 μg·m-3 (4 %
imisního limitu), u vybraných referenčních bodů dosahuje maxima v bodě č. 1 - 0,000015 μg·m-3. V lokalitě
je překračován cílový imisní limit benzo(a)pyrenu. Tento stav je běžný ve všech lokalitách označovaných jako
městské a příměstské, které jsou zatíženy vysokou intenzitou dopravy. Patří sem i lokalita posuzovaného
záměru. Samotný imisní příspěvek s imisním limitem v kolizi není.
Imise PM10
Maximální příspěvek denní koncentrace PM10 byl vypočten ve výši 0,94 μg·m-3, u vybraných referenčních
bodů je maximum vypočteno v bodě č. 1 – 0,55 μg·m-3, což představuje jen 1% hodnoty imisního limitu (50
μg·m-3). Pokud vezmeme v úvahu současně imisní pozadí této látky odhadnuté podle naměřených hodnot na
33 μg·m-3, nárůst maximální denní koncentrace bude nízký. Příspěvek zdroje k denní koncentraci PM10 tak
nebude významný.
V případě průměrných ročních koncentrací je situace ještě mnohem příznivější. Její maximální nárůst činí
0,12 μg·m-3, v rámci posuzovaných referenčních bodů je nejvyšší imisní příspěvek v bodě č. 1 – 0,04 μg·m-3,
což představuje velmi nízké hodnoty.
Závěr
Na základě vypočtených koncentrací znečisťujících látek lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních
limitů pro ochranu zdraví lidí nedojde vlivem provozu nových zdrojů k překročení imisních limitů
znečisťujících látek. Pouze stávající neplnění cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu v zájmovém území
bude zatím pokračovat. Jde o běžnou situaci, která se vyskytuje ve většině dopravou zatížených území.
Příspěvek k imisnímu zatížení z nových zdrojů znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem
jejich provozu dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě, a aby bylo ohroženo dodržování platných
imisních limitů pro hodnocené škodliviny.
Závěrem je nutno ještě dodat, že výpočet byl proveden pro nereálnou a velmi nepříznivou emisní situaci –
tzn. do modelu byly zakomponovány emise ze spalovacích procesů na hranici emisního limitu a emise
z dopravy na úrovni hodinové dopravní „špičky“ s předpokladem jejich trvání po celou provozní dobu
posuzovaných objektů.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za nízké až velmi
nízké, rozsahem za místní. Provoz obchodní centra Kyjov nebude příčinou překračování imisních limitů
v zájmovém území. Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou
očekávány.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení očekávané hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb v provozu v okolí
navrhované stavby Obchodního centra Kyjov byla na základě měření stávající akustické zátěže území
(Hygienická laboratoř, s.r.o. Hodonín), s použitím výpočtové metody programu Hluk+, verze 8, varianta
profi, vypracována akustická studie (Mgr. Oldřich Pecák).
Vzhledem k předpokládaném detailnějšímu řešení stavby a hlukové studie v navazujících fázích přípravy
záměru jsou v oznámení shrnuty podstatné výstupy tohoto matematického modelování a závěry hlukové
studie.
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Nejbližší hygienicky chráněné venkovní prostory a venkovní prostory staveb se nachází severně a východně
od lokality záměru. Jedná se o Domov Horizont Kyjov a rodinné domky na ulici Svatoborská. Na hranici
těchto pozemků a staveb jsou voleny referenční výpočtové body 1 až 5, představující nejvíce dotčené
chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, ke kterým je vztaženo hodnocení.
Výpočtové body 1 – 3 reprezentují nejbližší chráněné venkovní prostory - hranici pozemku Domovu Horizont.
Výpočtový bod 4 reprezentuje nejbližší chráněný venkovní prostor staveb - objekt Domovu Horizont Kyjov,
výpočtový bod 5 reprezentuje nejbližší chráněný venkovní prostor staveb – objekt rodinného domku v ulici
Svatoborská č. 429/98. Domy jsou orientovány k záměru obytnými prostory.
V rámci výpočtového modelu jsou uvažovány zdroje hluku související se záměrem (technologické zdroje,
zákaznická a zásobovací doprava) a jejich synergické působení na základě ostatních ozaďových zdrojů hluku
působících v území.
S ohledem na požadavky platné legislativy lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním
prostoru následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny (areálu záměru) uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích uvažována
hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
Hluk z provozovny
Hlukem z provozovny se rozumí hluk z provozu vzduchotechniky a hluk související se zásobováním a
provozem parkovacích ploch a současné působení všech zdrojů hluku.
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Výpočtový bod č. 1, 2, 3 - hranice pozemku Ústavu sociální péče
č. 4 - chráněný venkovní prostor objektu Ústavu sociální péče
č. 5 - chráněný venkovní prostor nejbližší obytné zástavby – RD, Svatoborská 429/98
A) Současný provoz všech vzduchotechnických jednotek

Průběh izofon ve výšce 6 m nad terénem

Rozložení hlukových pásem
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech ve venkovním
chráněném prostoru a chráněném prostoru staveb
denní , noční doba

|======================================================================|
| T A B U L K A
B O D U
V Ý P O Č T Ů
( D E N, N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| C.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|======================================================================|
| 1 |
3.0 | 204.4; 229.2 |
0.0 | 39.0 | 39.0 |
|
|
| 1 |
6.0 | 204.4; 229.2 |
0.0 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| 1 |
9.0 | 204.4; 229.2 |
0.0 | 44.1 | 44.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 274.4; 184.4 |
0.0 | 36.7 | 36.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 274.4; 184.4 |
0.0 | 38.8 | 38.8 |
|
|
| 2 |
9.0 | 274.4; 184.4 |
0.0 | 43.3 | 43.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 337.9; 233.9 |
0.0 | 34.3 | 34.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 337.9; 233.9 |
0.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| 3 |
9.0 | 337.9; 233.9 |
0.0 | 38.3 | 38.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 259.2; 317.0 |
0.0 | 34.7 | 34.7 |
|
|
| 4 |
6.0 | 259.2; 317.0 |
0.0 | 35.4 | 35.4 |
|
|
| 4 |
9.0 | 259.2; 317.0 |
0.0 | 38.9 | 38.9 |
|
|
| 5 |
3.0 | 473.3; 253.5 |
0.0 | 30.3 | 30.3 |
|
|
| 5 |
6.0 | 473.3; 253.5 |
0.0 | 31.7 | 31.7 |
|
|
| 5 |
9.0 | 473.3; 253.5 |
0.0 | 34.0 | 34.0 |
|
|
|======================================================================|

Dílčí hodnocení
Ve výpočtových bodech zvolených na hranici pozemku Ústavu sociální péče – VB č. 1, 2, 3 a venkovním
prostoru objektu ústavu – VB č. 4, při provozu všech zdrojů hluku na střechách bylo zjištěno
prokazatelné překročení
limitní hladiny hluku pro noční dobu
LAeq,1h = 40 dB – UAB = 40 dB – 1,9 dB = 38,1 dB.
Návrh protihlukových opatření
Podrobnějším rozborem příspěvků jednotlivých VZT zařízení na výsledné ekvivalentní hladině hluku se
prokázalo, že největší podíl mají jednotky na střeše objektu Hypermarketu.
Ke snížení hladin hluku v chráněném venkovním prostoru Ústavu sociální péče lze doporučit vybudování
protihlukových zástěn výšky 2 m na střeše objektu Hypermarketu dle následujícího schematu.
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Průběh izofon ve výšce 6 m nad terénem

Rozložení hlukových pásem
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech ve venkovním
chráněném prostoru a chráněném prostoru staveb
denní , noční doba

|======================================================================|
| T A B U L K A
B O D U
V Ý P O Č T Ů
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| C.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|======================================================================|
| 1 |
3.0 | 204.4; 229.2 |
0.0 | 36.5 | 36.5 |
|
|
| 1 |
6.0 | 204.4; 229.2 |
0.0 | 37.7 | 37.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 204.4; 229.2 |
0.0 | 37.9 | 37.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 274.4; 184.4 |
0.0 | 34.7 | 34.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 274.4; 184.4 |
0.0 | 37.6 | 37.6 |
|
|
| 2 |
9.0 | 274.4; 184.4 |
0.0 | 38.0 | 38.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 337.9; 233.9 |
0.0 | 32.5 | 32.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 337.9; 233.9 |
0.0 | 33.5 | 33.5 |
|
|
| 3 |
9.0 | 337.9; 233.9 |
0.0 | 33.7 | 33.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 259.5; 317.0 |
0.0 | 32.9 | 32.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 259.5; 317.0 |
0.0 | 33.7 | 33.7 |
|
|
| 4 |
9.0 | 259.5; 317.0 |
0.0 | 33.9 | 33.9 |
|
|
| 5 |
3.0 | 473.4; 253.5 |
0.0 | 28.9 | 28.9 |
|
|
| 5 |
6.0 | 473.4; 253.5 |
0.0 | 28.9 | 28.9 |
|
|
| 5 |
9.0 | 473.4; 253.5 |
0.0 | 29.0 | 29.0 |
|
|
|======================================================================|

Dílčí hodnocení
Po realizovaní protihlukových zástěn na střeše objektu Hypermerketu jsou ekvivalentní hladiny ve venkovním
prostoru ústavu
p o d l i m i t n í.
B) Hluk vzduchotechniky a zásobování
předpoklady výpočtu:

na střeše jsou zabudovány protihlukové zástěny
zásobovací vozidla se v prostoru centra pohybují rychlostí 30 km/h
zásobování (skládání zboží z aut) probíhá v denní době.

Průběh izofon ve výšce 6 m nad terénem
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Rozložení hlukových pásem

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech ve venkovním
chráněném prostoru a chráněném prostoru staveb
denní , noční doba
|======================================================================|
| T A B U L K A
B O D U
V Ý P O Č T Ů
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| C.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|======================================================================|
| 1 |
3.0 | 204.4; 229.2 | 33.5 | 37.0 | 38.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 204.4; 229.2 | 34.8 | 38.1 | 39.8 |
|
|
| 1 |
9.0 | 204.4; 229.2 | 35.6 | 38.6 | 40.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 274.4; 184.4 | 36.2 | 40.4 | 41.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 274.4; 184.4 | 36.9 | 41.2 | 42.6 |
|
|
| 2 |
9.0 | 274.4; 184.4 | 36.7 | 42.7 | 43.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 337.9; 233.9 | 23.1 | 33.4 | 33.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 337.9; 233.9 | 24.6 | 34.2 | 34.7 |
|
|
| 3 |
9.0 | 337.9; 233.9 | 25.5 | 34.3 | 34.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 259.5; 317.0 | 22.6 | 33.4 | 33.7 |
|
|
| 4 |
6.0 | 259.5; 317.0 | 24.2 | 34.1 | 34.5 |
|
|
| 4 |
9.0 | 259.5; 317.0 | 25.2 | 34.3 | 34.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 473.4; 253.5 | 17.9 | 29.5 | 29.7 |
|
|
| 5 |
6.0 | 473.4; 253.5 | 19.4 | 29.5 | 29.9 |
|
|
| 5 |
9.0 | 473.4; 253.5 | 18.4 | 29.4 | 29.8 |
|
|
|======================================================================|

Dílčí hodnocení
V denní době jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve všech výpočtových bodech ve srovnání
s hygienickým limitem hluku
LAeq,8h = 50 dB
výrazně
p o d l i m i t n í.
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C) Hluk vzduchotechniky, zásobování a parkovišť
předpoklady výpočtu:

na střeše jsou zabudovány protihlukové zástěny,
zásobovací vozidla se v prostoru centra pohybují rychlostí 30 km/h,
zásobování ( skládání zboží z aut) probíhá v denní době,
na každém parkovacím místě se během prodejní doby vystřídá 1 automobil.

Průběh izofon ve výšce 6 m nad terénem

Rozložení hlukových pásem
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech ve venkovním
chráněném prostoru a chráněném prostoru staveb
denní doba

|======================================================================|
| T A B U L K A
B O D U
V Ý P O Č T Ů
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| C.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|======================================================================|
| 1 |
3.0 | 204.4; 229.2 | 33.7 | 37.0 | 38.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 204.4; 229.2 | 35.1 | 38.1 | 39.9 |
|
|
| 1 |
9.0 | 204.4; 229.2 | 35.9 | 38.7 | 40.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 274.4; 184.4 | 36.2 | 40.4 | 41.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 274.4; 184.4 | 37.0 | 41.2 | 42.6 |
|
|
| 2 |
9.0 | 274.4; 184.4 | 36.8 | 42.7 | 43.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 337.9; 233.9 | 23.2 | 33.4 | 33.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 337.9; 233.9 | 24.7 | 34.2 | 34.7 |
|
|
| 3 |
9.0 | 337.9; 233.9 | 25.7 | 34.4 | 35.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 259.5; 317.0 | 23.0 | 33.4 | 33.8 |
|
|
| 4 |
6.0 | 259.5; 317.0 | 24.5 | 34.1 | 34.6 |
|
|
| 4 |
9.0 | 259.5; 317.0 | 25.5 | 34.3 | 34.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 473.4; 253.3 | 19.2 | 29.5 | 29.8 |
|
|
| 5 |
6.0 | 473.4; 253.3 | 20.6 | 29.5 | 30.0 |
|
|
| 5 |
9.0 | 473.4; 253.3 | 19.7 | 29.5 | 29.9 |
|
|
|======================================================================|

Dílčí hodnocení
V denní době jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve všech výpočtových bodech ve srovnání
s hygienickým limitem hluku
LAeq,8h = 50 dB
výrazně
p o d l i m i t n í.
Porovnání stávající hlukové zátěže venkovního prostoru a hlukové zátěže vytvářené provozem
obchodního centra
V následující tabulce je provedeno porovnání pro zvolené výpočtové body.
ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq.T (dB)

VB

1

2

3

4

5

denní doba

noční doba

obchodní centrum

stav 2008

obchodní centrum

stav 2008

38,7
39,9
40,5
41,8
42,6
43,7
33,8
34,7
35,0
33,8
34,6
34,8
29,8
30,0
29,9

47,8
49,3
50,4
53,0
54,5
55,6
53,5
55,0
56,0
46,1
48,4
49,5
67,5
67,8
66,9

36,5
37,7
37,9
34,7
37,6
38,0
32,5
33,5
33,7
32,9
33,7
33,9
28,9
28,9
29,0

37,7
39,3
40,3
43,0
44,5
45,5
43,3
44,9
45,9
36,0
38,2
39,4
57,2
57,5
56,5
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Hluková zátěž chráněného venkovního prostoru sousedícího Ústavu sociální péče vyvolaná provozem
obchodního centra (provoz VZT, zásobování, parkoviště), při realizaci protihlukových opatření u VZT na
střeše objektu Hypermarketu, bude ve srovnání s hygienickými limity hluku
podlimitní
jak v denní , tak i v noční době.
V denní době lze předpokládat minimální podíl hluku z provozu obchodního centra na celkové ekvivalentní
hladině hluku.
V noční době se bude provoz obchodního centra (provoz VZT) na celkové hlukové zátěži podílet nejvíce ve
výpočtovém bodu 1.
Hluk ze stavební činnosti
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový
harmonogram nasazení nejsou dosud přesně kvantifikovány. Výraznější hlukové zatížení bude na počátku
výstavby, a to v době provádění zemních prací.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla,
nakladače) dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto
hladiny pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Vztáhnuto na polohu nejbližší obytné
zástavby, při předpokladu současného a trvalého nasazení čtyř mechanismů (2xnakladač, 2xnákladní
automobil) po celý den na okraji staveniště (vzdálenost cca 60 metrů od zástavby) to znamená, že
ekvivalentní hladina hluku nepřekročí cca 65 dB a to i v krajním případě, že těžiště stavebních prací se bude
odehrávat ve větší vzdálenosti než předpokládaných 60 metrů, mechanismy nebudou provozovány
nepřetržitě) splňuje korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi
7:00 a 21:00).
Navržené řešení záměru Obchodního centra Kyjov respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší
nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako
střední až nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou
očekávány.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Výstavbou Obchodního centra Kyjov nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky
území.
Územím výstavby neprotéká žádný vodní tok, ani se zde nenachází žádná přirozená akumulace povrchových
vod. Území se nachází na okraji městské zástavby, pozemek je využíván k zemědělské produkci. Srážkové
vody spadlé na lokalitu záměru jsou v současné době částečně spotřebovány vegetací, částečně odbourány
odparem, povrchovým a podpovrchovým odtokem.
Realizací záměru dojde k souvislé zástavbě na ploše zhruba 2,80 ha. Srážkové vody, zachycené na střechách
budov, povrchu parkovišť, komunikací a manipulačních ploch budou odvedeny areálovou dešťovou kanalizací
do veřejné dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu nejsou očekávány přímé vlivy na kvalitu povrchových vod
nebo na vodnost toků. V průměrném klimatickém roce bude objem zachycených a odvedených vod činit
zhruba dotace podzemních vod srážkami, tj. asi 10 000 m3, což představuje průměrný odtok z území ve výši
0,30 l.s-1. Srážkové vody z parkovacích ploch budou před vstupem do kanalizace vyčištěny na odlučovači
ropných látek.
Provozem záměru budou produkovány splaškové vody v objemu zhruba 8 000 m3, tomu odpovídá průměrný
odtok ve výši 0,25 l.s-1. Splaškové vody budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace a městskou ČOV.

STRANA 73 z 93

Obchodní centrum Kyjov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy a je redukováno umístěním odlučovačů ropných látek před vstupem
srážkových vod z parkoviště do dešťové kanalizace.
Vlivy na hydrologické charakteristiky lze hodnotit jako nízké a málo významné.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod.

Vlivy na podzemní vody
S provozem záměru nebudou spojeny přímé vlivy na podzemní vody v důsledku jejich jímání nebo
vypouštění odpadních nebo srážkových vod do podzemí.
Záměr se nachází ve svahových partiích, podloží lokality tvoří kvartérní spraše a sprašové hlíny, předkvartérní
podkladu je tvořen žlutošedými jíly s převládajícím podílem písčité složky s převahou šedých, jemnozrnných
až prachových písků.
Hydrogeologický průzkum nebyl v dané etapě přípravy stavby uskutečněn. Lze však důvodně předpokládat,
že v hloubce zakládání staveb, případně v podloží nutném pro jejich bezpečné zakládání, se nevyskytuje
ustálená hladina podzemních vod. Celkově se jedná o málo příznivé prostředí pro oběh a akumulaci
podzemních vod.
V současné době jsou srážkové vody odbourány odparem, a současně povrchovým a podpovrchovým
odtokem, z malé části mohou zasakovat do hlubších poloh. Během provozu záměru budou veškeré srážkové
vody zachycené na střechách budov a zpevněných plochách areálu odvedeny veřejnou kanalizací mimo
území. Tímto řešením dojde oproti stávajícímu stavu k posílení přímého odtoku na úkor evapotranspirace a
vsaku.
S ohledem na rozsah záměru nejsou v této souvislosti předpokládány negativní vlivy nebo vlivy, které by
narušovaly charakteristiky hydrogeologického systému v okolí lokality.
Záměr bude za běžného provozu bez vlivů na kvalitu podzemních vod, provozem záměru nebudou
vypouštěny odpadní vody nebo vody se změněnou kvalitou do vod podzemních. Provoz nepředstavuje
významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu není předpokládán
zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční
dopravy a je redukováno odvodněním parkovacích ploch přes ORL do veřejné kanalizace a povrchového
toku.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké s lokálním rozsahem.

Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné zásobování pitnou
vodou. Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího
okolního zájmového území.
Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit významem jako negativní,
velikostí jako velmi nízký až zanedbatelný.
Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízký až
zanedbatelný.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
záborem pozemků určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním jejich kvality. Výstavba záměru bude
realizována na pozemcích zařazených do I. a III. třídy ochrany půdy.
Zábor půdy zařazené do I. třídy ochrany lze hodnotit jako negativní důsledek výstavby. Vzhledem k vyčlenění
dotčené plochy k situování zástavby v rámci územního plánu města, podle kterého je

funkční využití dotčených ploch specifikováno jako plochy pro občanskou vybavenost, s funkčním
typem Ok - Plochy pro objekty komerčního charakteru (nejsou závazně vymezeny) – zařízení nad
800 m2 a nebo s vysokou frekvencí návštěvníků obce,
lze takový důsledek považovat za akceptovatelný.
Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF je uvažováno v rozsahu areálu obchodního centra, tj. 28.039 m2.
Dočasný zábor ZPF není uvažován.
Posouzením stavu kulturních vrstev půdy, na základě dostupných podkladů a požadavků orgánů ochrany
ZPF, je navrženo provést skrývku do hloubky 50 cm. Celkem bude sejmuto 14.000 m3. Blíže nespecifikovaná
část skryté ornice bude použita pro zpětné ohumusování ploch v rámci sadových úprav.
Přebytek kvalitních vrstev půdy bude využit v rámci zemědělského hospodaření s maximálním využitím pro
zúrodnění méně kvalitních půd. Konkrétní využití bude řešeno v dalších stupních projektové přípravy záměru.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Záměr bude realizován v prostoru, který je územním plánem určen pro zastavění. Odnětí zemědělské půdy
ze ZPF proto není hodnoceno jako limitní faktor a za podmínek využití sejmutých vrstev jej lze akceptovat.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při rekonstrukci a výstavbě
objektů, záměr nepředpokládá negativní vlivy. Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze
hodnotit jako nulové.
Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké až střední, rozsahem lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu a relativně nízký objem výkopových prací. S výstavbou
ani provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.

Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí
nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí zemědělské půdy v rámci navržené
plochy pro občanskou vybavenost města Kyjova. V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných
druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto
druhů.
Vzhledem k současnému charakteru a využívání lokality (zemědělské půda) nevyžaduje záměr zásah do
žádné přírodní lokality.
Vlivy na flóru reprezentuje zásah kácením dřevin v ploše předpokládaného obchodního centra - tj. porostu
23 ks borovice lesní v SV části pozemku, 14 ks ořešáků lemujících státní silnici II/422 a dalších dřevin
v hranici oplocené části pozemků (2 ks třešně). Zásah do zeleně není významný, protože dřeviny neplní
významnější ekologickou a krajinářskou funkci.
Přímo mohou být ovlivněny některé běžné druhy hmyzu a drobných hlodavců vyskytující se v prostoru
zatravněných ploch extenzivní zahrady. Záměr neovlivní potravní zdroje fauny ani ptačích populací.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability. V
území určeném pro umístění záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční či navržené prvky
územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány, ale v rámci
smluvního vztahu odstraňovány specializovanou oprávněnou osobou.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na EVL a PO byly vyloučeny stanoviskem KÚ Jihomoravského
kraje, OŽP, ze dne 26.3.2008 (viz příloha č. 3 Doklady).
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na živé složky přírody přírodní nejsou očekávány.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na ploše zemědělské půdy, která je součástí navržené plochy pro občanskou vybavenost,
na západním okraji zastavěného území města Kyjova.
Krajinný prostor území byl v minulosti antropogenními činnostmi silně ovlivněn, redukován v rozmanitosti
krajinných typů ve prospěch ploch ekologicky málo stabilních až nestabilních. Realizací záměru dojde
k rozšíření urbanizovaných ploch při těsné hranici města.
Navrhovaný areál bude plošným rozsahem odpovídat areálům jiných zařízení v nejbližším okolí (Nemocnice
Kyjov, Domov Horizont Kyjov a Centrum služeb pro seniory Kyjov na ulici Strážovské - severně, případně
průmyslovým areálům na ulici Svatoborské - jižně).
Objekty obchodních jednotek budou realizovány na upravených pozemcích, po částečném zapuštění pod
úroveň stávajícího terénu a jeho vyrovnání. To způsobí, že nebudou výškově a tím i pohledově dominovat
nad nejbližší okolní stávající zástavbu na ulicich Svatoborské a Strážovské. Objekty Nemocnice Kyjov,
Domovu Horizont Kyjov a Centra služeb pro seniory Kyjov tak budou objektům areálu obchodního centra ve
směru pohledově nejexponovanějších – to je jižního a jihozápadního – vytvářet pohledové pozadí. Rušivě
budou objekty areálu obchodního centra částečně působit pouze při pohledu od jihovýchodu (od Milovic),
kdy se nebude uplatňovat pozaďové působení stávající zástavby na ulici Strážovská.
Na následujícím obrázku je patrná vizualizace záměru v jeho nejbližším okolí.
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Obrázek č. 22: Vizualizace záměru

Ze vzdálenějších pohledových expozic z vyšších lokalit okolní krajiny (vrch Babí lom, od obce Bukovany, ze
státní silnice I/54 od Strážovic a od Vlkoše) nebude areál obchodního centra pohledově významně působit a
to zejména z důvodu pohledově více působících dominant urbanizovaného prostoru města Kyjova (objekty
areálů podniků a institucí : skláren VETROPACK MORAVIA GLASS, sila mlýnů DELTA a ZZN Pomoraví,
Šroubáren Kyjov, Nemocnice Kyjov.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit za lokálně významný, nikoliv však zásadně ovlivňující krajinný
ráz. Vzhledem k již existujícím objektům v této zóně nedojde k zásadní a významné změně krajinného
struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Důležitým prvkem minimalizace negativních krajinných vlivů a pohledových expozic je výběr barvy velkých
ploch – tj. střešní krytiny a fasády. V případě jejich vhodné volby (např. šedé, modré, hnědé, zelené a
dalších přírodních odstínů) může objekt již na vzdálenost několika stovek metrů významně ztrácet na
nápadnosti.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné negativní dopady
na stávající krajiné struktury a charakteristiky. Realizace záměru nepotlačuje kulturně celostátně nebo
regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky
krajiny. Celkově se jedná o vliv nízký až střední, málo významný a lokální.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno.
Dotčené inženýrské sítě v místě výstavby budou přeloženy bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek
nebude dotčen nebo nebude omezena jeho funkce.
Dotčené území lze charakterizovat jako území archeologického zájmu; výskyt archeologických nálezů nelze
na dotčených plochách vyloučit a po dobu výstavby (zemních prací) je doporučen odborný archeologický
dozor.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Významné
(relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území celkem cca 736 vozidly za den (v obou směrech, tj. na
příjezdu a odjezdu dohromady), z toho cca 38 nákladními. Takto kvantifikovaná dopravní zátěž se jeví
v absolutních číslech, zejména pak z širšího pohledu regionální obslužnosti území jako nízká, v konkrétní
dopravní situaci úseku křížovatek silnic I/54, II/432 a II/422 však bude lokálně významná.
Dopravní situace v úseku od křižovatky silnic I/54 a II/422 ve směru na Svatobořice se výstavbou a
provozem nových odbočovacích pruhů do obchodního centra mírně zkomplikuje a lze očekávat mírný nárůst
rizika nehodovosti a úrazů spojených s dopravou. Jistým kompenzačním opatřením v tomto směru by mohla
být regulace maximální povolené rychlosti v předmětném úseku silnice II/422 (od hranice města po napojení
OC na silnici II/422). Současně je vhodné ve výhledu zvážit možnost realizace pěší a cyklistické stezky podél
silnice II/422 od ulice Strážcovské.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak funkčním zařazením obdobných,
a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, neomezuje ostatní komunikace v území ani pěší nebo
cyklistické trasy.
Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu budou řešeny v rámci výstavby formou jejich přeložek (vodovod DN 110,
nadzemní veden VN 22 kV, sdělovací kabel) případně jejich rekonstrukcí (úprava silnice II/422 v úseku podél
areálu obchodního centra). Realizací záměru nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na vlastní dopravní infrastrukturu lze hodnotit jako nízké; záměrem dochází k využití stávající
infrastruktury bez zásadního omezení jejího užívání. Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou vlivy
hodnoceny jako nízké až střední velikosti, lokálně významné.
Významné (relevantní) negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem stavby, navazující automobilovou dopravou a ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (energetika, doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (areálové zdroje, doprava),
→ vlivy na půdu (zábor ZPF),
→ vlivy na dopravu (dotčený úsek silnice II/422),
→ vlivy na krajinný ráz území.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako lokálně významné, ale
akceptovatelné za podmínky realizace eliminačních a kompenzačních opatření.
V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako nízké či velmi nízké,
případně objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek a sekundární prašnosti,

−

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

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f Stavební stroje a manipulační technika, užívané při výstavbě, budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
f Nové zdroje znečišťování ovzduší realizované v rámci posuzovaného záměru budou splňovat požadavek
na sníženou produkci škodlivin (zejména NOx), tzn. že budou vybaveny nízkoemisními hořáky.
f Systém nakládání se srážkovými vodami bude realizován podle projektového návrhu - srážkové vody ze
střech objektů a zpevněných ploch komunikací budou sváděny do areálové dešťové kanalizace a budou
napojeny do veřejné kanalizace; konkrétní podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví
příslušný vodoprávní úřad.
f Zpevněné parkovací plochy budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin. Typ, kapacita a limity na
výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení; konkrétní podmínky pro
nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad.
f Odpadní vody splaškové budou odváděny veřejnou splaškovou kanalizací na městskou ČOV; konkrétní
podmínky nakládání se splaškovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad, resp. správce kanalizace.
f Na výstupu odpadních vod z přípravny masa a lahůdek bude instalován odlučovač tuků. Typ, kapacita a
další parametry zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení.
f Na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v dalším
stupni prijektové dokumentace; ornice a podorničí bude využito v rámci zemědělského hospodaření,
finálních terénních úprav v areálu a jako konstrukčního materiálu v rámci terénních úprav - zemních
prací HTÚ.
f Nezbytné kácení dřevin na pozemcích dotčených stavbou bude provedeno mimo vegetační období a
v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody.
f Jako součást stavby bude navržena výsadba zeleně; pro vegetační a sadové úpravy budou určeny druhy
odpovídající místním klimatickým a půdním podmínkám; využity budou zejména druhy a kultivary
původních dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v daném prostředí; bude zajištěna řádná péči o
veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně případných dosadeb za uhynulé jedince.
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f Z hlediska ochrany před nadměrným hlukem jsou doporučena následující opatření:
–

v další etapě přípravy záměru bude na základě upřesněné situace stavby a informací o akustických
výkonech jednotlivých zdrojů hluku z provozu obchodního centra aktualizována akustická studie;

–

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

–

v případě potvrzení předběžných výsledků budou za účelem snížení hladin hluku v chráněném
venkovním prostoru Ústavu sociální péče na střeše Objektu hypermarketu vybudovány protihlukové
zástěny (předběžně výšky 2 m – nutno ověřit v rámci aktualizované hlukové studie),

–

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

–

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

–

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

–

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

–

v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory,
hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné),
v rámci zkušebního provozu bude akreditovanou laboratoří provedeno měření hlukové zátěže
zástavby nejbližšího chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb za
účelem ověření závěrů hlukové studie a respektování hygienických limitů hluku v souvislosti
s provozem obchodního centra.

–

f Bude realizováno dopravní napojení areálu obchodního centra na silnici II/422 zahrnující dva samostatné
vjezdy (pro osobní automobily zákazníků a pro nákladní zásobovací dopravu), rozšíření silnice a výstavbu
dvou obousměrných, samostatných odbočovacích pruhů do areálu obchodního centra.
f V průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Bude vypracován provozní řád areálu, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele zejména
z hlediska ochrany jednotlivých složek a faktorů životního prostředí.
f Bude vypracován manipulační řád odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, součástí dokumentace
bude předpis provozních kontrol a postup řešení provozních poruch nebo mimořádných stavů.
f Bude vypracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek; bude specifikován postup řešení mimořádných stavů.
f Za běžného provozu preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým způsobem
s omezením chemické údržby (chloridy).

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr Obchodního centra Kyjov není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní
prostředí nebo veřejné zdraví. Území, ve kterém se záměr nachází (zemědělská půda), není mimořádně
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě dané situováním navrženého areálu Obchodního centra Kyjov. Lokalizace
záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Umístění, technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty lokalizace a
technologického řešení záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu města Kyjova a
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr Obchodního centra Kyjov je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta
tzv. nulová, představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití, tj. jako zemědělských pozemků.
Nulová varianty představuje, že na pozemku nebude realizována žádná stavba, území si ponechá dosavadní
charakter a způsob využití jako intenzivně obhospodařovaná orná půda a zahrada. Z dlouhodobého výhledu
je tato varianta velmi málo pravděpodobná, protože podle platného územního plánu města jsou pozemky
v ploše plánované výstavby určeny pro občanskou vybavenost, s funkčním typem Ok - Plochy pro objekty
komerčního charakteru.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez.
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným
Územním plánem sídelního útvaru Kyjov.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze v případě
působnosti některých impaktů hodnotit jako lokálně významnou, avšak řešitelnou na únosnou míru realizací
eliminačních ev. kompenzačních opatření. Převážná většina identifikovaných vlivů záměru bude na životní
prostředí působit pouze malou až velmi malou intenzitou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Vzhledem k umístění záměru do blízkosti obytné zástavby a areálu sociálních a zdravotních služeb je
nezbytné věnovat dostatečnou pozornost zejména ochraně před nadměrným hlukem a bezpečnosti silničního
provozu včetně prevence nehod.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Základní mapové přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání
všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný
úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je výstavba nového obchodního areálu ve městě Kyjově.
Název záměru: Obchodní centrum Kyjov
Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
zastavěná plocha celkem:

8.229,81 m2

plocha parkovišť a zpevněných ploch:

13.000,00 m2

celková plocha areálu:

28.039,00 m2

počet parkovacích stání:

349 stání pro OA
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Záměr je umístěn za západním okraji zastavěného území města Kyjova, v prostoru ze areály Domova
Horizont Kyjov a Centra služeb pro seniory Kyjov na ulici Strážovské, ve směru státní silnice II. tř. č. 422 na
Svatobořice-Mistřín.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Kyjov

katastrální území:

Kyjov, 678 431

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

Účelem záměru investora je výstavba a provozování obchodního centra, jehož hlavní náplní je maloobchodní
prodej potravinářského a nepotravinářského zboží.
Stavba je řešena jako novostavba dvou samostatně stojících, konstrukčně a provozně oddělených objektů.
Prvním je Objekt hypermarketu, což je velkoprostorová prodejna se sortimentem potravinářského a
nepotravinářského zboží.
Druhým je Objekt specializovaných prodejen, což je obchodní centrum koncesovaných specializovaných
obchodních jednotek nabízejících sortiment nepotravinářského a průmyslového zboží (např. elektro, drogerie,
oděvy, obuv, sport, nábytek, hračky, textil apod.).
Součástí záměru je vybudování areálové dopravní a inženýrské infrastruktury, napojení této infrastruktury na
zásobovací technickou a dopravní infrastrukturu v území, terénní a sadové úpravy.
Záměr je situován na pozemky, které jsou dle platné územně plánovací dokumentace města závazně
vymezeny pro občanskou vybavenost se zaměřením na objekty komerčního charakteru.
V bezprostředním sousedství záměru nejsou situovány objekty či provozovny, které by spolu se záměrem
mohly představovat významnější kumulaci vlivů v zájmovém území. Nejvýznamnější očekávaná kumulace se
týká zejména dopravy a s ní souvisejícími vlivy.
Záměr nevyvolává přímou potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských.
Obchodní centrum je umístěno při hranici města Kyjova. Volba polohy uvažované stavby vychází
z předpokladu využití pozemků podle územního plánu města. Hlavní výhodou zvoleného umístění záměru je
vhodná poloha v blízkosti základní vnější dopravní sítě a mimo kontaktu se soustředěnou obytnou zástavbou.
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Lokalita vyhovuje požadavkům investora co do velikosti, tak i umístění v regionu s napojením na
komunikační tahy zajišťující spojení na region a do celé ČR.
Navržený areál bude sloužit jako jeden z řady obchodních center společnosti na území ČR. V každém kraji je
provozováno několik obdobných obchodních center.
Záměr je situován na plochu, jejíž funkční využití situování obdobného areálu umožňuje. Situování záměru
není navrženo ve více variantách.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Urbanistická koncepce obchodního areálu vychází z objektového řešení na principu průmyslové architektury.
Architektonické řešení vychází z charakteristického konceptu provozujícího obchodního řetězce, který jej
jednoznačně definuje. Tomuto základnímu konceptu a základním regulativům platným pro dané území
odpovídá tvarové, materiálové a hmotové řešení prodejních objektů. Stavby mají jednoduchý tvar jak
půdorysně, tak i vzhledově. Hlavní akcent je kladen na vstupní prostory tvořené dominujícími prosvětlenými
skleněnými plochami.

Předpokládané členění stavby na stavební objekty
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
03.1
04
05
06
06.1
07
08.1
08.2
09
10
11.1
11.2
12.1
12.2
13
14
14.1
14.2
14.3
15
16

Terénní úpravy
Dopravní napojení na silnici II/422
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy
Sadové úpravy
Objekt hypermarketu
Objekt specializovaných prodejen
Reklamní poutač hypermarket
Reklamní poutač Objekt specializovaných prodejen
Nádrž SHZ
Vodovod – Hypermarket
Vodovod – Objekt specializovaných prodejen
Dešťová kanalizace
Splašková kanalizace
Přípojka VTL plynovodu
Přípojka STL plynovodu
Přípojka VN a trafostanice Hypermarket
Přípojka VN a trafostanice Objekt specializovaných prodejen
Přípojka slaboproudu
Úprava stávajících sítí
Vodovod – přeložka
Vedení VN – přeložka
Slaboproud – chráničky
Venkovní osvětlení
Opěrné stěny

Zásady technického řešení
Objekt hypermarketu
Je navržen jako přízemní, halový, montovaný, nepodsklepený, s nosnou konstrukcí tvořenou betonovým
skeletem.
Osazení objektu - výškově bude objekt prodejny osazen min. 0,02 m nad okolním upraveným terénem,
v místě nakládacích ramp - 1,2 m pod úrovní terénu. Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 203,00
m n.m.
Založení objektu - není v dané etapě přípravy záměru ještě dořešeno a bude o něm rozhodnuto na
základě inženýrsko geologického vyhodnocení území. Bude na pilotech nebo na základových patkách.
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Parametry objektu – základní rozměry objektu budou 98,640 x 46,140 m, výška objektu bude přibližně
9,35 m, prodejní plocha bude 2.836,00 m2 + 393,00 m2 plochy koncesionářských prodejen.
Konstrukční systém - skeletová nosná konstrukce halového charakteru tvořená soustavou sloupů
s vazníky.
Opláštění - obvodový plášť do úrovně +2,81 bude železobetonový sendvičový, s vloženou tepelnou izolací.
Nad kótu + 2,81 bude plášť sendvičový, z vlnitého plechu a tepelné izolace z minerální vlny.
Zastřešení - střecha je navržena plochá, hřebenovitě vyspádovaná.
Výplně otvorů - okna, dveře, podlahy atd. Zásobování objektu bude přes sekční vrata a zapuštěnou
vykládací rampu.
Vnitřní vodovod - přípojka vody do objektu. Hlavní rozvod bude dělený na přívod pro prodejnu a pro
sprinklerové hasící zařízení. Protipožární ochrana objektu je zabezpečena hydranty.
Vnitřní kanalizace - kanalizace je dělená na dešťovou a splaškovou.
Vnitřní plynovod - přípojka plynu pro vytápění objektu ukončená v místnosti plynové kotelny.
Ústřední vytápění - ústřední vytápění zázemí objektu a pro zabezpečení požadovaného příkonu pro
potřeby vzduchotechniky. Zdrojem tepla bude plynová kotelna s kondenzačním kotlem o výkonu cca 570 kW.
Elektrorozvody vnitřní silnoproudé - napojení hypermarketu z NN rozvaděče trafostanice kabelem.
Elektrorozvody vnitřní slaboproudé – zahrnuje rozvod telefonu a dat, rozvod telefonního signálu a
rozvod elektrické požární signalizace.
Vzduchotechnika - účelem a funkcí zařízení je řešení interního mikroklimatu prostorů obchodního centra.
Objekt specializovaných prodejen
Objekt hypermarketu je navržen jako přízemní, halový, montovaný, nepodsklepený, s nosnou konstrukcí
tvořenou betonovým skeletem.
Osazení objektu - výškově bude objekt prodejny osazen min. 0,02 m nad okolním upraveným terénem.
Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 202,50 m n.m.
Založení objektu - není v dané etapě přípravy dořešeno, bude na pilotech nebo na základových patkách.
Parametry objektu – základní rozměry objektu budou 92,55x 43,54 m – nepravidelný, výška objektu bude
přibližně 7,3 m, prodejní plocha bude 3.029,15 m2 .
Konstrukční systém - skeletová nosná konstrukce má halový charakter a bude ji tvořit soustava sloupů
s vazníky.
Opláštění - opláštění je ze dvou vrstev trapézového plechu, mezi které je vložena tepelná izolace
z minerální vlny o tl. 140 mm.
Zastřešení - střecha řešena jako plochá, hřebenovitě vyspádovaná.
Výplně otvorů - okna, dveře, podlahy atd.
Vnitřní vodovod - přípojka vody do objektu. Protipožární ochrana objektu je zabezpečena hydranty.
Vnitřní kanalizace - odvodnění objektu navrženo vnitřní oddílnou kanalizací k odvedení splaškových
odpadních vod a dešťových vod ze střechy objektu.
Vnitřní plynovod - přípojka plynu od místa měření k hlavnímu uzávěru a odtud rozvod ke kotlům.
Ústřední vytápění - ústřední vytápění objektu a pro zabezpečení požadovaného příkonu pro potřeby
vzduchotechniky . Zdrojem tepla bude plynová kotelna s kondenzačním kotlem o výkonu cca 640 kW.
Elektrorozvody vnitřní silnoproudé - napojení objektu specializovaných prodejen z rozvodu NN kabely.
Elektrorozvody vnitřní slaboproudé – zahrnuje rozvod telefonu a dat a rozvod elektrické požární
signalizace.
Vzduchotechnika - účelem a funkcí zařízení je úprava mikroklimatu prostorů objektu specializovaných
prodejen.
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Další stavební objekty
Terénní úpravy – řeší provedení zemních prací HTÚ - vytvoření upravených ploch jak pod stavebními
objekty, tak i pod příslušnou části dopravních ploch komunikací, parkovišť a zásobovacího dvora.
Dopravní napojení na silnici II/422 – řeší dopravní připojení obchodního centra samostatným sjezdem
pro zásobování a samostatným sjezdem pro parkoviště. Úprava státní silnice II/422 před hranicí města o
samostatný odbočovací pruh. Připojení komunikace sjezdu pro zásobování šířkovou úpravou rozšířením
vozovky a vložením pruhu levého odbočení.
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy – dopravní plochy zajišťující příjezd a obsluhu parkovacích
stání, manipulační zpevněné plochy zásobovacího dvora a jejich napojení na veřejnou komunikaci.
Sadové úpravy – zatravnění volných ploch doplněné na vhodných místech soustředěnou skupinovou
výsadbou. Půdopokryvná výsadba keřů se předpokládá v ostrůvcích parkovacích řad na parkovišti.
Reklamní poutač hypermarketu a reklamní poutač specializovaných prodejen – reklamní poutače
u vjezdu do areálu.
Nádrž SHZ – nádrž stabilního hasícího zařízení u vjezdu do zásobovacího dvora objektu hypermarketu.
Zajišťuje nutnou zásobu požární vody pro činnost sprinklerového hasícího zařízení.
Vodovod – Hypermarket – napojení objektu na stávající vodovod PE 110 mm vedoucí kolem objektu.
Vodovod – Objekt specializovaných prodejen – napojení objektu na stávající vodovod PE 110 mm
vedoucí kolem objektu.
Dešťová kanalizace – slouží k odvedení dešťových vod ze střech obou objektů a z parkoviště do stávající
dešťové kanalizace DN 400 mm. Dešťové vody z parkoviště budou odváděny přes odlučovač lehkých kapalin.
Splašková kanalizace – slouží k odvedení splaškových odpadních vod do stávající veřejné splaškové
kanalizace DN 250 mm a na městskou ČOV.
VTL plynovod – napojení navrhovaného VTL plynovodu na stávající VTL plynovod DN 200 mm Kyjov Svatobořice.
STL plynovod – středotlaký plynovod dvou větví, které budou zásobovat jednotlivé objekty.
Přípojka VN a trafostanice hypermarketu – kabelový VN přívod k nové odběratelské trafostanici
(betonová kiosková bezobslužná odběratelská trafostanic o předpokládaném výkonu 630 kVA).
Přípojka VN a trafostanice specializované prodejny – kabelový VN přívod k nové odběratelské
trafostanici (betonová kiosková bezobslužná odběratelská trafostanic o předpokládaném výkonu 400 kVA).
Přípojka slaboproudu – zemní optické i metalické kabeláže a vzdušné mikrovlnné radioreléové spoje
různých provozovatelů.
Úprava stávajících sítí – zahrnuje nutné úpravy stávajících sítí.
Vodovod - přeložka – přeložka stávající vodovodního řadu PE 110 mm v délce 99,0 m.
Vedení VN - přeložka – přeložení stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV v délce 150 m do nové trasy.
Slaboproud - chráničky – ochrana stávajícího sdělovacího kabelu místní přístupové sítě.
Venkovní osvětlení – elektrické rozvody a instalace vně obchodních objektů.
Opěrné stěny – opěrné stěny v délce cca 206,5 m, podél parkovacích stání rovnoběžných s ulicí
Svatoborská na jihu pak palisádová stěna dlouhá 42,5 m.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 2).
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Obrázek č. 2: Situace stavby (bez měřítka)

Základní údaje o provozu
Objekt hypermarketu – velkoprostorová prodejna s těmito provozními celky :
-

vstupní část obsahující zákaznická WC

-

koncesionářské prodejní plochy u vstupní části

-

prodejní plochu a pokladny se vstupem ze vstupní části a obsahující jednotlivé prodejní prostory a
peněžní zázemí prodeje; převažuje samoobslužná technologie prodeje s průběžným doplňováním
zboží do regálů

-

kancelářské a sociální prostory obsahující kancelářské a technické zázemí, sociální zázemí (šatny,
umývárny a WC), společenské místnosti, sklady, archiv, úklidové zázemí

-

skladová část se sklady pečiva, ovoce a zeleniny, drogerie a nepotravinářského zboží, se vstupem ze
zásobovací komunikace ze zadní strany objektu se zapuštěnou rampou umožňující mechanizované
vykládání zboží pomocí paketovacích vozíků; ve skladové části je umývárna nákupních vozíků

-

masna a chladící prostory s přípravnou, skladem pomocných materiálů, mrazírnou, se
samoobslužnými chladícími prostory pro maso, drůbež, salámy, masné a mléčné výrobky a sociální
zázemí tohoto provozního celku

-

samoobslužná pekárna s prostorem pekárny, mrazírny pro pekárnu a prodejny hotových výrobků

-

technické prostory s plynovou kotelnou, strojovnou chlazení, větrací centrálou, centrálou SHZ a
místnostmi NN, UPS a agregátu nouzového proudu

-

vnější prostory a rampy s odstavnou plochou pro zpracování a odstranění odpadu a odběr prázných
lahví automatem.

V prodejně je 6 pokladních míst s 12 pokladnami, které mají optický snímač čárového kódu.
V objektu bude zaměstnáno ve dvou směnách kolem 50 zaměstnanců (1/3 muži, 2/3 ženy).
Prodejní doba bude denně od 7:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu bude probíhat doprava a venkovní
manipulace s materiálem. Provoz v noční době (22:00 do 6:00 hodin) je vyloučen.
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Objekt specializovaných prodejen – velkoprostorová koncesionářská prodejna 8 samostatných
specializovaných prodejních jednotek. Každá prodejna má tyto provozní celky:
-

prodejní plochu se vstupem přímo z venkovního prostoru směrem od parkoviště se samoobslužným
prodejem (pultový prodej je pouze doplňkový)

-

sklad se vstupem ze zásobovací komunikace podél zadní strany objektu, bez rampy (vozidla musí být
vybavena hydraulickým sklopným čelem, případně ruční vykládka). Zboží se přemísťuje ručním
vozíkem do prostoru skladu, kde se ukládá do regálů.

-

sociální zařízení obsahuje WC pro muže, ženy, úklidovou místnost a denní místnost, kde jsou
zároveň umístěny i šatní skříňky a kuchyňská linka. Tento prostor je umístěn u obvodové stěny a má
přirozené osvětlení i větrání.

V objektu bude zaměstnáno kolem 40 zaměstnanců ve dvou směnách.
Prodejní doba bude denně od 7:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu bude probíhat doprava a zásobování
jednotlivých koncesionářských prodejen. Provoz v noční době (22:00 do 6:00 hodin) je vyloučen.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 3 (Doklady):
Městský úřad Kyjov, Stavební úřad, č.j.: SÚÚP13886/08/3644/2008 395 ze dne 25. března 2008
„… Uvedený záměr je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru města Kyjov při respektování
stávajícího a navrhovaného vedení inženýrských sítí včetně ochranných pásem.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 3
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 41355/2008 ze dne 26.3.2008:
„… možnost vlivu záměru „Obchodní centrum Kyjov“, k.ú. Kyjov, okres Hodonín, na lokality soustavy
Natura 2000 a vydává stanovisko podle § 45i odst. 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až střední, lokálně významné, po realizaci eliminačních opatření jako akceptovatelné. Za těchto
podmínek budou výstupy do životního prostředí (hluk, ovzduší, odpadní vody apod.) celkově málo významné
a nepovedou k podstatnému nárůstu znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným trvalým negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené
s výstavbou a provozem záměru lze za předpokladu respektování doporučených eliminačních a
kompenzačních opatření hodnotit jako lokálně významné, ale akceptovatelné.
Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava, jejíž působení samostatně sice nevyvolá přeslimitní stavy
(znečištění ovzduší, hluk), avšak ve spojení s ostatními zdroji hluku obchodního centra může vyvolat zátěž na
úrovni hygienických limitů v zájmovém území záměru.
Navržené řešení záměru instalací protihlukových stěn na Objektu hypermarketu respektuje požadavky
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zabezpečuje
dodržení požadovaných limitních hladin hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčené chráněné venkovní prostory
resp. chráněné venkovní prostory staveb.
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Otázka protihlukové ochrany je v posuzovaném případě významná a je nutno jí věnovat potřebnou
pozornost. Nezbytná opatření vyplývající z posouzení vlivů na hlukovou situaci zájmovém území jsou
uváděna v příslušné části oznámení.
Druhým významným aspektem, kterému je třeba věnovat dostatečnou pozornost je doprava zejména
s ohledem na bezpečnost jednotlivých účastníků dopravního provozu (především chodce a cyklisty).
Z provedeného rozboru však vyplývá celkově akceptovatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Výstavbou areálu Obchodního centra Kyjov nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické
charakteristiky území. Záměr je bez nároků na odběr povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do
vod povrchových. Realizací záměru dojde k navýšení odtoku srážkových vod odváděných do povrchového
toku.
Významné ovlivnění hydrologických nebo kvalitativních charakteristik povrchových nebo podzemních vod
není očekáváno. Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a širším okolí lze souhrnně
hodnotit jako nízký až zanedbatelný. Podmínkou je bezchybná funkce a provoz navržených zařízení, které
vyžadují trvalou kontrolu a údržbu (ORL, odlučovač tuků).
Výstavbou ani provozem záměru nebudou významně narušeny geologické nebo morfologické podmínky
v okolí, záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin.
Zábor půdy zařazené do I. třídy ochrany lze hodnotit jako negativní důsledek výstavby. Vzhledem k vyčlenění
dotčené plochy k situování komerční zástavby v rámci územního plánu města lze takový důsledek považovat
za akceptovatelný.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí zemědělské půdy, která je dlouhodobě zatížena
antropogenními zásahy. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako prakticky zanedbatelné bez významných
negativních dopadů. Na ploše záměru není očekáván žádný vliv na chráněné druhy rostlin nebo živočichů.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Na tomto konstatování nic nemění
ani potřeba kácení porostů dřevin v ploše výstavby.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
Realizací záměru dojde k rozšíření urbanizovaných ploch při těsné hranici s územím města Kyjova. Dopad
realizace záměru na krajinu lze označit lokálně významný, ale akceptovatelný.
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území celkem cca 734 vozidly za den, z toho cca 36 nákladními. Jde
o nárůst, který je vzhledem ke stávající intenzitě dopravy poměrně nízký, avšak v konkrétní dopravní situaci
území lokálně poměrně významný. Proto je třeba věnovat potřebnou pozornost zejména podmínkám
dopravního provozu a souvisejícím preventivním opatřením.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou po provedení požadovaných eliminačních ev. kompenzačních
opatřeních potenciální vlivy záměru výstavby a provozu Obchodního centra Kyjov hodnoceny jako
podlimitní, přijatelně nízké a akceptovatelné. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního
ovlivnění okolního území.
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Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Kyjov.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
v případě působnosti některých impaktů hodnotit jako lokálně významnou, avšak řešitelnou na
únosnou míru realizací eliminačních ev. kompenzačních opatření. Převážná většina
identifikovaných vlivů záměru bude na životní prostředí působit pouze malou až velmi malou
intenzitou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Vzhledem k umístění záměru do blízkosti obytné zástavby a areálu sociálních a zdravotních
služeb je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost zejména ochraně před nadměrným hlukem
a bezpečnosti silničního provozu včetně prevence nehod.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Základní mapové a obrazové přílohy
1.1. Základní situace záměru
1.2. Fotodokumentace
2. Koordinační situace stavby
3. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHA 1

(ZÁKLADNÍ MAPOVÉ A OBRAZOVÉ PŘÍLOHY)

1 - Umístění záměru (1:50 000)

2 - Zájmové území záměru (1:25 000)

Příloha č. 1.1 – Základní situace záměru

3 – Okolí stavby (1:10 000)

4 – Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území

Příloha č. 1.1 – Základní situace záměru

Příloha č. 1.1 – Základní situace záměru
5 - Situace záměru na podkladu Územního plánu města Kyjova (bez měřítka)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum Kyjov
1.2. FOTODOKUMENTACE - strana: 1

foto è. 1
pohled na øešené území z jihozápadu; vpravo silnice II/422

foto è. 2
pohled øešené území z jihozápadu;
v pozadí objekty Ústavu sociální péèe

foto è. 3
pohled na øešené území z jihozápadu

foto è. 4
pohled na øešené území ze západu

foto è. 5
pohled na øešené území z východu

foto è. 6
pohled na silnici II/422 z jihozápadu (ve smìru k mìstu Kyjov);
øešené území vlevo od silnice

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum Kyjov
1.2. FOTODOKUMENTACE - strana: 2

foto è. 7
pohled na silnici I/54 v prostoru køiovatky se silnicemi II/432
a II/422

foto è. 8
pohled na zájmové území z jihozápadu; v popøedí silnice II/422;
v pozadí objekty Ústavu sociální péèe

foto è. 9
pohled na zájmové území z jihovýchodu;
v pozadí objekty Ústavu sociální péèe

foto è. 10
pohled na krajinu zájmového prostoru ze severozápadu

foto è. 11
pohled na zájmové území z jihozápadu;
v pozadí silnice II/422 a objekty Ústavu sociální péèe

foto è. 12
pohled na zájmové území z jihovýchodu

Příloha č. 1.2. – Fotodokumentace – označení pohledů

7

5

4

9
2

6

1, 3

8

Příloha č. 1.2. – Fotodokumentace – označení pohledů
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PŘÍLOHA 2

(KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(DOKLADY)

